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Bugünün küçükleri yarının büyük

leridir. Sayımda en küçük çocukları 
bile yazdırmayı unutmayımz. 

Başvekalet 
Istatist!k U.müdürlüğü 

Cwız1mriyetin Ve Cwnılmriyet Eserinin Be1a;isi, Sabahları Çtkar Siya.si Gazetedir ... Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Ha ş r su _ltalyanları Vols 
~,- ğlarının e ğinde beklemektedir 
ı ~/Jhiy~~-;y uzrL7~~~YMZ/i,, ettikleri - - · mr 

lngi izler A nanın etin ii~faa a bul omadan düşmesine 
ontrollcin albnda tutuyorlar ----·Y r ar. 50 bin Hah ş ask r· geçitl~ri 

Aganıa 
hiicuına 

A.dua 

ilinde ltalyanlar tayyarele:fİnin yardımına rağmen püskürtülmüşlerdir. Bugün bütün cephelerde 
geçmeleri . bekleniyor .. Hava ltalyan uçaklarının Adis-Ababayı bombardımanlarına mani olmaktadır 

bombardımanında 1700 kadın ve çocuk ölmüş ve yaralanmıştır 

• 

lstanbut 4 Ö Habeş imparatoru 
grafları T· ( .D)-Paris tel
ltaıYan k ıgrens cephesinde 
tek uvvetle · · ·ı · 

beyaz atıy/t• 
Dağlarda harbı kabul 

ediyor 
Şimdiye kadar bu bölgede 

büyük çarpışmalar olmamıştır. 
Ras Seyum kumandasındaki 

kuvvetler Kobbo ve Tiğreens 
havalisinde yüksek . dağlarla 
çevrili olan mıntakada, tabiaten 
müstahkem mevkilerde yerleş

etle · . rınm ı erı ha-
t k rını . 

ı !arını b ?e?ışletmeğe çalış-
haberlere ı~dırnıektedir. Ayni 
llıandanu w gore Habeş başko-
'Yı tabi' gı daha önceden Adu-
~elı ıye cd k H ~ erin· ere abeş kuv-

1 da· ık g 1 mıntakaya 

-= .... miş bulundukla
:}: · · 

· . : :,~' ' rından kat'i mu-

~~ı harebelerio dağ
, ı rt' . lık mıntakalarda 

.1~ . .... ~ ;:-; olacağı samlıyor. 
· · ~ . .,..· ~ Z.·~ ltalyan tebllğl 

Y 1 yok 
· ·~ . Roma, 4 (Ö.R) 

•
1 Gazeteler Adua

::<;ı 

mn Italyan kuv
vetleri tarafından 

. _işgal edildiği şa
yiasını kaydet
mektedirler. Ha-

. rekat hakkında 
henüz resmiğ teb
liğ yoktur. 

lngillzler 
· , Aduanın dUt
~ muş olmasına 

-21 ihiimal verml
yorlar 

Londra 4 (A.A) 
Adua şehrinin çok 

·._ :~._lf\i çetin bir müda-
11abe ~~A • -..., f d b l Çek . ş askeılcri . • ~~~"'-~~"·"-· ~ aa a u unma-

U iniş old .. modem siüi/ı/ariyle geçilletdt~ dan ltalyanlara 
~rliyen ugundan Ereytreden teslim olmasına ihtim'al veril-

Cid.J·.. ltalyan k 1 . 
\112 hi · uvvet erı miyor. Buraya gelen haberlere 

dlif tde.:. bır mukavete tesa- göre şehirde ve civannda SO 
~er~~rck bUgün Aduaya bin kadar Habeı ukeri top

lammı bulunmaktaclu. 

1 
Mareb'den sonra yol yoktur. ı 

Ve ltalyan kuvvetleri 16 kilo
metrelik bir mesafeyi dar ge · 

bütün cephelerde bugün hü
cuma geçe.cekJeri, bütün hava 
kuvvetlerinin bu taarruzu hi
maye edecekleri bildiriliyor. çitlerde~-: yürüyerek bin metre 

yüksekliğe çıkmak mecburiye
tindedirler. 

HaEyanlar Mlynseti 
Dağına dojjru 

\'ürüyorlar 
Adis - Ababa, 4 ( A.A ) -

Son harplere göre ltalyan kuv-

Adsada bombalardan 
1700 hl-,1 öldU ve 

yaralandı 

Londra, 4 (A.A)-Adis - A
babadan buraya gelen haber
lere göre Adua bombardıma

nından sivil halk arasındal 700 
vetleri mukavemet görmeksizin kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

Miyaseli dağına doğru yürü; Bununla beraber bu haber Ro-
yüşlcrinc devam etmektedirler. 
Habeş kuvvetJerinin ltalyanları 
Vo!s dağiarı eteğinde bekle
dikleri söylenmektedir. 

Uça~la"° hare aia 
iştirak ediyor 

Burada söylendiğine göre 
dünkü ha?'ekata kırk k~dar 
Italyan uçağı iştirak etmiş-
tir. Bu gün ltalyanların 
bütün cepheler üzerinde 
taarruza geçmeleri bek -
lenmekte ve Adis - Ababaya 

karşı yapılacak hava taarruzla
rından korkulmaktadır. De· 
miryolu durağının etrafına uçak 
toplan yerleştirilmiştir. Bütün 
beygir ve katırlar yeyecek Ye 
gereç nakli için müsadere 
edilecektir. 

Italyan elç 'liğini bekJiyen 
kıt'a imparatorun muhafaza 
kuvvetlerine mensup 300 atlı 
ile kuvvetlendirilmiştir. 

Agamda ltalyanlar 
bozu im ut 

lstanbul, 4 ( Ö.R ) - Adis 
Ababadan verilen haberlere 
göre taarruza geçen bir Italyan 
fırkası Agam bölgesinde iler-
lemeğe teşebbüs etmişse de 
burada Habeş kuvvetlerinin 
tiddetli mukavemetile kartılat
mış ve püskürtülmüıtür. 
BugUn bUtUn cephelerde 

hUcuma geçacekler 
ı.tanbul, 4 (Ô.D) - ltaJyaa

lana En~ sibi Som.Hele de 

madan teyid edilmemiştir. 
Habeşler stratejik 

mevkilerde 
Esasen süel hareketlere ait 

ofon cezalar şimdilik pek güç
lükle nhnabilmektedir. 

Bununla berabt!r önemli Ha-
beş kuvvetlerinin Aduanın şi
mali şarkisinde mevkileri tut
makta oldukları bildirilmek-
tedir. 

Adisababa, 4 (A.A) - Ha
vas Ajansından: 

1 aanuza geçen ita/yan askeıleıi 

Habeş d1Ş işleri bakanı 
Adua bombardımanının tafsi
latını uluslar sosyetesine tel
grafla bildirmiştir. ilk taaar
ruzu sabaha karşı 4 uçak yap
mıştır. isabet eden ilk bomba 

, kızılhaç bayrağı çekili olan 
hastanenin üzerine düşmüştür, 

ikinci taarruzu saat 10 da 
iki uçak yapmıştır. Ve bu iki 
taarruzda 78 bomba atılmıştır. 

Dolaşan bir yayıntıya göre 
H1beşfer Amaga ilinde ltal
yanları püskütmüşlerdir. Hava-
nın, Adis-Ababaya karşı yapı
lacak birt. uçak taarruzuna 
mani olduğu söylenmektedir. 
Seferberliğe gelmlyenler 

Kur,una dlzlleceK 
Bütün Habeşleri ulus se

verliğine hitap eden ..
ferberlik bildiriji imparator 
.. ra71 hlacle okunmuttur. Se
ferberHk derhal batla••fbr. Fa
kat --- )atalan .. ancak 

Erey/redJ' taarruzu idare eden /ta/yan başkumandanı general de Bono 
12 llkteşrinde iltihak edecek- şuna dizileceklerdir. 
Jerdir. ~erek hük~.met, gerek Clbutlye glttller 
halk sog~k kanhlıgı muhafaza Paris 4 (Ö.R) _ Pasaport· 
etmektedır. Yabancılara karşı . • . 
hiç bir harekette bulunulma· ve~ı~en lta)yanın Habeş elçısile 
mıştır. elçılık memurları bu sabah hu

susi trenle Cibutiye hareket 
ettiler. Trende mitralyözlü bir 
piyade kıtası muhafız olarak 
bulunmaktadır. 

Adis-Ababada elçilikler ma
hallesinin muhafazası için 5000 
kişilik bir kuvvet ayrılmıştır. 

Habef sll6h bekliyor 
Paris (P.J) - Uallagas vila

yetinin başkanı olan Ate Ma
rim ile Sidamos vilayetinin 
batkanı Manacaşa kuvvetlerile 
Somali cephesine inmişlerdüı.. 
Tigre cephes! baıkumandam 
Ras Secum bu cephedeki kuv
vetlerin ltalyan taarruznnu mu• 
vaffakiyetJe karşılamağa ki.fi 

Seferberliğin bir milyon ki-
olduğunu bildirmiştir. 

şiyi silih altına toplıyacağı söy- Soir gazetesine göre 17000 
lenmektedir. Gelmiyenler kur- - Sonu üçüncü sahifede -
....................................................................................... 

- Ha.. Barış mı istiyorsunuz peki.. 

Mussolini /Ulmcuu büeyor 
(Neys o/ 7 Ju Vorld) 
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Alman piyasasında 
üziiın ve incirleriıniz 

·-· Hamburg, 24 EylUI 
Hamburg'da ilk işim üzum 

ve incir variyetini tedkik ey
lemek oldu. Büyük ithalat ya
pan evlerin müdürleri ile gö
rüştüm. itiraf eylemek lazımdır 
ki bu adamlann hemen hepsi 
piyasamızda emniyet ve istik
rar göremediklerini gizliyemi
yorlar. Piyasanın yüksek açıl
masını istihsal mevsiminde 
müthiş kırılmasını şahsi men
faatleri için büyük bir darbe 
saymaktadırlar. 

Herşeyden önce tebarüz et
tirmeğe mecburuz ki Almanya 
Türkiye için bugün iyi bir pa
zardır. Klering anlaşmasmdan 
önce bu memlekete on iki mil
yon lira olan ihracabm1z son 
yılda kırk iki milyona yüksel
miştir .lhracalımwn hemen yüz- • 
de ırk veya elf i demektir. 
iş bu kadarla da kalacak de
ğildir. Eğer iyi idare edilebi
tirse Türkiyenin Almanyaya yüz 
milyon lirahk ihracat yapma
ması için hiç bir sebep yoktur. 
Bilakis ihracatımızı bu miktara 
yükseltmeyi kolaylaşbracak bir 
çok ıebepler vardır. 

Çünkü vaktile Almanya, A
merika ve Çin ülkelerile klering 
anlaşmasının mevcut olmaması 
geniş ölçüdeki alış verişi hemen 
sıfıra indjrmiştir. Bugün Al
manya pazarlanna Kaliforniya 
üzümleri, Amerika kuru meyve
lerinin hiç biri ~elmiyor. Önü
müzde geniş bir saba aşılmış
tır. Nasıl biz vaktında merkezi 
Avrupa ile ticari münasebetle
rimizi tanzim edememek yü
zünden o pazar-lan elden kaçır
llllŞ, Avusturya, Macaristan, 
Çekoslovakya, Polonya paı.ar
lanndan çekilerek yerlerimizi 
başkalanna bırakmış isek 
bugün Alman yada k uru 
meyvacıhk başkalannm ve bil
hassa Amerikanın bıraktığı 
geniş sahayı alabilmek ele ge
çirebilmek mevkiindeyiz. Bunun 
böyle olduğımda ula şüpheye 
mahal yoktur. 

Netekim Umumi harpten ev
•el 1909 - 1913 beş yılında 
Almanyaya yalnız onaltı bin 
ton üzüm göndermiştik. Umu-

mi harpten sonra 1921 -1925 
senelerinde, bu yıllann bir kıs
mı milli mücadele ite geçtiğin
den ve harp sarsınblanndan, 
bu mikdar dokuz bin tona düş
müş, 1926 - 1930 yıllannda 
normal bir bale gelerek on se
kiz bin tona çıkmışbr: 

Bu yıllarda Almanya üzüm 
istihlakatının yekunu otuz beş 
bin sekiz yüz tondur. Bu istih
lAkatın on sekiz bin tondan 
fazlasını Kalifomiya, Acem ve 
Yunan üzümleri kapalmışhr. 

Bugün ise buraya ne Ame
rika ve ne de Acem üzümleri 
gelememektedir. Yunanlılar Al
maoyadan mal almadıklarından 
kleringleri iyi işlemiyor. Bu bi
zim için mallarımızı Alman pi
yasasına yerleştirmek için en 

~ hüyk fırsattır. Netekim geçen 
sene yani 1934 de kırk yedi 
bin altıyüz altmış küsur ton 
olan istihlakatın yirmi dokuz bin 
altı yüz altmış altı tonunu biz 
gönderdik. Geçen yal eskiden 
kalmış Kaliforniya ve Acem 
stoklara vardı. Bugün diğer 
üzüm istihsal eden memleket
Jere Almanya kapıları hemen 
kapalı gibidir. 

Eyi çalışmak şartile mevcut 
vaziyete naz.aran Almanyanın 
bütün kuru üzüm ihtiyacını 

yalnız Türkiye verebilir. Hatta 
elli bin tona yaklaşan istihla
kib altmıı bine çıkartmak: 
imkanları da vardır. Çünkü 
Amerikanın kuru meyvelerile 
yapılan bir çok gıda maddele
rini üzüme tahvil ettirmek çok 
kolaydır. Bu şekilde istihlakatı 
arttırarak Alman pazarına ~er-

YENi ASIR --
-• 

yo a • e Tepeköyde ...... 
dı • 

zmır - a ma E speresi Pek 
Ehli hayvan sergisi 

Bugün açılıyor 

Yakınd 
Memnuniyetle haber aldığı

mıza göre devlet demiryotları 

idaresinin lzmir - Bandırma yo
lunda yeni tedbirlt ri hatkımı

zın şükranını bir kat daha il rt
tırm hr. 

Bu ay başından itibaren iz
mirden Bandırmaya Cuma ve 
Salı günleri, Bandırmadan da 
İzmirc Pazar Ye Çarşamba 
günleri birisi ekspres, diğeri de 
muhtelit olmak üzere · günde 
iki tren hareket edecektir. 
Ekspresin haftada üçe iblağı 
içiıı de tetkikat yapılmaktadır. 

Aym zamanda trenlerimizde 
sürat meselesine büyük önem 
veren idare, dünyanın her ta
rafında olduğu gibi Ekspres
lerin uğriyacakları istasyonları 
haddı asgariye indirmeği dü-

çeÇı 
şüomektedir. Aydın hattında 

olduğu gibi Afyon hatbnda da 
bazı istasyon'ar arasında oto-

raylardan istifade edilmesi çok 
muhtemeldir. 

Muhutelif şekillerde yapılan 
ücret tenzilatı nın memlekette 

uyandırdığı fe kalade hareket 
dolayısHe katarlarda yolcu 
adedi göğüs kabar acak dere
cede artmış ve alman tedbirle
rin isabeti elle tutulur derece· 
ye gelmiştir. 

Devlet demiryollar · idaresi 
artan yolcu fazlasını karş la
mak için bu katarları cerreden 
lokomotiflerin cer kabiliyetleri-
ne göre yolcu 
mı'ktarını arttırmış 

dan, bu sayede, 
c ...... e 

arabaları 

olduğun

alelade 

arılaca tr 
günlerde katarlardaki yol
cu adedinin yer adedini 
tecavüzü gibi vaziyetlerle 
karşılaşmak imkanı kalmamış

tır. lzmir panayırının fevkala
de bir akın doğurduğu günler
de bile idare tarife haricinde 
yolcu katarları işletmek, bir 
çok katarları çift makina ve 
faz.la arabalarla takviye etmek 
suretile ne kadar tedbirli dav
randığını göstermiştir. O fev
kalade günlerin coşkunluğu is
tisna edilirse devlet demir yol
ları idaresinin halkın istiraha
tı, sürat ihtiyacı bakımından 

şimdiye kadar aldığı ve almak
la devam ettiği tedbirler, böl
gemizde her smıf halka sayı
sız kolaylıklar yaratmıştır de
nebilir. 

Tepeköyde ehli hayvan ser
gisi bugün açılacaktır. Bugün 
baytarlardan mürekkep bir 
juri heyeti sergiye iştirak eden 
hayvanları muayene ve tet
kik edecek ve kazanan hay
yanlar tespit olunacakbr. 

Sergi yarın bütün halka aç1-

lacaktır. Açım töreninde ilbay 
Fazli Güleç te bulunacakbr. 

Hayvan yetiştirmenin önemi 
hakkında bir söylev vere
cektir. 

Sergiye 30 kısrak, 124 tay, 
8 boga, 42 inek, 42 eşek, 36 
katır yavrulu kısrak iştirak 
edecektir. 

Torbalı mezbahasında 
Törbalı mezbahasında eyhil 

ayı içinde 181 koyun, 56 keçi, 
bir kuzu, 2 öküz, 17 inek, 13 
dana olmak üzere 270 baş 
hayvan kesilmiştir. 

Ödemişte Kızıl ne halde? Okullarda 
••• 

Evkaf . -...... 
3000 den Fazla 

Talebe Yerleştirildi 
at memurları BaşhakanJıktan bir 

Bildirim geldi 
Şehrimizde üç binden fazla 

ilk mekteb talebesi vardı. 

şa dev ed·yor Evkaf mallarıom yıkbnlma
ması hakkında başbakanlıktan 

ilbaylığa aşağıdaki bildirim 
gelmiştir: 

Bunlar tamamen mekteblere 
yerleştirilmiştir. Geç müracaat 
edenler de bu hafta içinde 
mekteblcre yerleşeceklerdir. 

Bu yıl Kültür Bakanlığı iz. 
mirin ihtiyacını nazan diklsate 
alarak 134 öğretmen vermiştir. 

Bunlarla ihtiyaç tamamen ka
panmaktadır. Fazla öğretmen 
vekili ist hdamına lüzum kal-
mamışhr. 

Balık yataklar! 

Ödemişte kızıl salgını hak
kında Ödemiş aytarımızdan 
mektup almış va yazmıştık. İz
mir sıhhat ve· içtimai muavenet 
direktörü bu münasebetle gaze
temize şu ta~ihi göndermiştir: 

Yeni Asır gazetesi dl
rektörlüğ""ne: 

Gazetenizin 29 Eylfıl 935 ta
rihli sayısında (Ödemişte kızıl 
salgın halinde fakat hala ted
bir yok) başlığı ile başlıyan 
yazılar okundu. 

1 - Bulaşıcı llastalıklar has
tanesi baş tabibi ve mütehas-

Balık yataklannı kurutacak sısı arkadaşla beraber Ödemi-
şekilde balık avlanması yasak- şe giderek müteaddit hastalar 
tır. lzmirin ban yerlerinde bu üzerinde incelemeler yapılmış-
yasağa riayet olunmadığı gö- tır. Hastalık umumiyetle gayet 
rülmüştür. Bunlar hakkında hafif ve selim seyretmekte ve 
takibat yapılması için liman 1 bazan vukua gelen ihtilatlarla 
reisliği iJbayhk nezdinde te- ağarlanua da tesadüf olunmak-
ıebbüsatta bulunmuştur. tadır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leştirdikten sonra bu memle- Alman tacirleri çekingenlikle-
ketin diğer uluslar ile iktisadi rinio diğer bir sebebini de haklı 
münasebetleri düzelmiş olsa bile diğer bir noktaya dayıyorlar 
Alman piyasası bize alışacak ve diyorlarki: 
ve bizi tutmağa mecbur ka- - Bize mevsim iptıdasında 

lacakbr. Çünkü yerleşmiş iti- Türk tacirleri fiat birliği yapıl-
yadlan değiştirmek o kadar dığım, fiatlarm değişmiyeceğini 
kolay bir şey değildir. Nete- temin ettiler. Sonradan gör-
kim genel harb esnasında in- dük ki bir taraftan fiatler dü-
gilizler dominyonlarının yetiş- şürülürken diğer taraftan el al-
tirdiği tütünlere alışmış, bir tından bir kısım tecimerler dü-
daha şark tütünlerini arama- ş !lk fiatla birlik Hatları hari-
mıştır. Bizim Jngiltereye tütün cinde sabşa koyuldular. 
ihracatımız kesilmiştir. Hakikaten vaziyet böyledir. 
.. Hakikat ve fırsat bu kadar Bir kısım ihracat tacirlerimiz 
çıplaklıkla ortada dururken salış kontoratlaranı bi,.Jik fiat-
Alman ithalatçılarını gücendir- ları üzerinden imzalamışlar Teş· 
menin, memleketimiz ulusal rinisani teslimi malları Eylulde 
ekonomisi bakımından, ne de- teslim etmişlerdir. 
rece elim olduğunu kavramak Teşrini sani ve Eyhil tesJimi 
güç olmaz sanınm. kayıtlarının fiyatlar üzerinde 

Tüccar kazandığı bir ülke ile büyükçe rolu vardır. Bu rolu 
candan çalışır fakitt zarar et- bir kısım Alman tüccarlara le-
tiği yere bir daha kafasını çe- hine kullanmışlardır. Diğer bir 
virmez. Çevirmeğe mecbur kal·· kısım ibracatçılanmız da yüzde 
sa isteksiz.Bundan kendini ko- beş para namile iskonto kabul 
rumak yollarmı arar. eylemişlerdir. Adlarına ne de-

Bu yıl bütün Alman hhalat- nilirse densin bu fiat kırmadan, 
çılan zarar ettiklerinden büyük birlik fiyabndan aynlmadan 
mikyasta mübayaayı piyasamız- başka bir şey değildir. Bu do-
dan kesmişlar ve günlük ihti- lambaçlı yollarla belki birkaç 
yaç kadar küçük partilerle i~- ki~i Beş on kuruş fazla kazan-
liyerek Türk pazannın alacağı mıştır. Fakat memleketimiz pi-
durumu görmek yolunu tutmuş- yasa~ına karşı emniyet ve is-
lardır. Fiyatların fırlamasına tikrar bakımından çok kötü 
rağmen satış yapılamamasının bir durum yaratılmıştır. 
sebebi budur. ~akk.ı e>ca.k.oğ1'1 

1 
2 - Ödemiş kazasının bü

yüklüğü nüfusunun . çokluğu 
gözönüne ahnınca oradaki kı
zılı ~algın saymak doğru de
ğildir. Buna karşı yerinde alı
nan tedbirler gözden geçi-
rildi. Yeniden aşı da götürül
müştür. Binaenaleyh tedbir 
yok değil var, ve geregi 
gibi tatbik edilmektedir. Hü-
kümet belediye doktorları ve 
sıhhat memurlan tarafından 

ehemmiyetle mücadeleye devam 
olunmaktadır. Şimdiye kadar 
kızıla yakalananlara nazaran 
ölüm sayısı asgariğ haddedir. 
Gazeteye yazıldığı gibi sıh
hat müdürlüğü hastahğı tek
zip etmemiş gueteye yaz
dığı ilk tavzih gününe ka-
dar haberdar editdiği kizıl sa
yısıoa göre bilakis kızıl hasta-
lığı var demiş ve bugüne ka
dar bu hastahktan ölenlerın 
sayısı da bu vazıyı telczib et
memiştir. Ödemiş köylerinde 
ücretle aşı tatbiki meselesi de 
kaymakamlıkça incelenmek
tedir. 

Keyfiyetin tav:ıiben gazete
nizle neşrini rica ederim. 
Sıhhat ve ictimai muavenet müdiir'rı 

Dr. Cevdet Saracojlu 

KASTA 

Müteaddit tebliğlere aykırı 
olarak yine bazı vilayetlerde 
idare amir ve belediye reisleri
nin vakıflar akar ve aidabna 
karşı kanunsuz, yolsuz hare
kette bulundukları yıkılmak 
üzere diye sap_asağlam binalan 
çarçabuk yıkbklan ve daha 
buna benzer hareketlerde hem 
Evkafı, hem ulusal kültürü za
rarlandırdıklan anlaşılıyor. 

Kanunlanmızın gösterdiği 

yollar dururken bu gibi hallere 
sapanların kendilerini ajır 
mesuliyete koymuş olacalrlanm 
bildiririm. Türklüğün yüksek 
abidatına ve yadigarlarına saygı 
beslenmesini dilerim. 

Başbakan 

ismet lnönb 

Mezuniyet 
Bergama orman mühendis 

muavini bay Cemile bir ay 
izin veriliniştir. 

Bay All Rlza 
Şegrimiz san'at okulu yar 

direktörü bay Ali Riza Konya 
san'at okulu direktörlüğüne 
atanmışbr. 

DiVA 

ELHA-MRA 
GARY COOPER - CAROL LOMBARD 

Ve beş yaşında büyük artist SHIRLEY TEMPLE ta
rafından emsalsiz bir suretle yarablan 

Herşey Senin için 
Fransızca sözlü P ARAMUNT filmi 

İpekfilm tarafından sesli olarak filine çekilen 

BALKAN ATLETİZM MÜSABAKALARI 
------------~-' P ARAMUNT JURN ALDA : Habeşistan ve u1us1ar kuru-

mu havadisleri ve son dünya haberleri. 
Seans saatleri: Hergün: 15, 17, 19, 21.15 
Cumartesi : 13.30, 15 de talebe matinesi 
Pazar: 13 de başlar. 
Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram

vay vardır. 
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üf us .. sa yıını 

.-.-c> - ..-- " 
Y.K emal Tenglrf811 

Silwp sa)'ıavı 

Orta çağ sistemi, vergi0;~ asker almak bakımtanndan . 
~ ıııı-

fus sayımını pek zaruri gor i" 
yordu, netekim OsınaolaJı 

k·1·tı fe Timar ve Ziamet teş ı a 
· · 1 · d b · e Jüz&JIP vergı sıstem en e u ış 

göstermemiştir. "e 
Bütün ülkeyi kaplaınak , ) 

devir yapılmak üzere arda (aı~ 
lerin ve kişilerin se&yısı~:._e 
san'atlarını defterlere geçı e0i 
şeklinde yapılmakta olan Y _ 

· ıııedl usulle nüfus sayımı yenı ~ ce 
leketlerin icadıdır. ilk 00 oi 
17 nci asırda Kanadada ~~de 
Frusada (Quebec) l{ebe 

yapılmıftır. 1111 
Bu anlamda nüfus sayıdleoi 

bizde de iJk defa 927 de Y 
Türkive, Cumhuriyet yaP~0 

Nüfus sayımı yapmak, o1· 
yapıldığı gün ulus~~ ad~t :,k 
tantane bir remıını çıkat ,k 

. ı,.k•' demektir. Bu resme .. ol· 
ulusun o gün ne l:adar kıt~~rtl1 
duğu ve aranılan sıbha f;Ô 
o gün ne halde bulunduğ'U 
rülebilir. ~ 

Bizde 927 de yapılan ~nrl' 
ilk önce nüfusumuzun, isli• 
ulusunu küçük göstermek id· 
yenlerin o günlerde ioatlic s-9 
dia ettikleri gibi en ço 6rfJ 
milyon değil, 13 milY~~erdİ· 
küsur bin olduğunu goı 1,rı· 
Bu bilgi ile beraber, kadıf ,ıla 
mızın erkeklerden bir aı ')1 si 

··fu ·· de 42. e nu sumuzun yuz . ·cı' f 
ti. tırı 

evli, ulusun asıl ye ş 1ııarıo 
yapıcıları olan ort~ .. yal ijf\JSll 
(20 ile 60 arası) butün 11 gore 
nisbeti başka ülkelere rı>•~ 
daha az (yüzde 46,52), o1'Uoc-'~ 
bilenler (eski harflarla) ıı 111ıİ 
yüzde 8,16, bir iş tut~:i J,11· 
meslek veya san'at sabı 1,r• 
ların hiç bir iş tu~1ra:nf"· 
nısbetle yine az (botü~ 6o,~4 
sun yüzde 3?,26sı m~slek 391z61Ş 
dü mesleksız),bu ~d~ 2o 31; 
tutanların 32,05 si çıfcı 2i 84 ~il 
nayici, 1.89 zu tüccar, · L,st 

8 . serır 
devlet memuru, 1,2 zı öi' 
meslek sahibi olduğunu 

r~ndık. d•" ~~ 
Yine bu sayım~an anl;.58 ı1 

nüfusumuzun yuıde 
1
• ed~P 

T .. r.ç 
evlerinde aralanoda u orl•" 
bqka bir dil ile koullf0!

11
.,,,s• 

mış. Nüfusun ülkede c:la~ifi fi· 
yönünden de 3,305,000 

1 
ri0 de, 

layet ve kaza merkez e 111ef"' 
10,354,000 kişi de nahiye ,ııt' 
keılerile köylerde o:;ı: de· 
imiş, kasabalarımız. 110futl11 

necek derecede az rtJarı~• 
imiş, ülkenin tabiat ş~0el bl' 
göre nüfusumuz . ra5~QtilO al· 
surette yerleşmeoıış. .

1 
-etr• 

k J<ıO..,.. 
kede vasati olar~ . diifİİYor· 
murabbaına 18 kışı 01odS 

927 nüfus sayımını_n Y;rir1eır· 
yapılan zirai ve sına• ta ceyıer 

b. çok " de bize daha ır 

öğrettiler. "erdiji 
Ben nüfus sayımlJll~ .ııo' 

bilgilerin yalnız ekono d•P8 
aldJJIJ• .. 'IJl larından bazılarını dediJ' 

bir çok bakımlar~~~ .,e "'·' · 
resim gözden geçiJilirçık _ı.bil•'· .,... ... 
ka batka bilgiler bO H 

Görüliyor ya bi~ark old"'~ 
rendiğimiz teyler uJosUO ,o11'~ 
nün sıhhatlan, 1etİ (_. 
(içtimai) yapısının ~; y.t'~ 
surları) dır. Bu a•k .e oıd~ 
b. lıw D ... ıkelerı - _.a.r• 
ır var gı "' 1'al..,..... 

için bir kararda _ 

değiıirler. . . 'für1' .....-:i 
Bugün hızım . baklııod' , 

nun bu ülkeler• boct- "(, 
bilgilerimiz 1~7 1;.terit· ,., 
lundukları halı b g bil Jti'İ 
vakitteoberi aca 

8
•
11 
tı~r e 

b -ıkeferı .. 
fatların, u u .. 1 1' aJı 
ne oldu? Büyüdü m:nıo b0:..1 
mü? ulusal yaşalD e aı---- ...& 
akıntılarının akışları ~? lJ~f°' 

•. na91 ı 
Tuttukları yon ]<&t8a.t ti'! 
vapı iyileşiyor mu, rtı1°' 
mu 1 Nüfusumuz • 
eksili or mu? Y 



• Tetrlnlevel t•ae 

Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 

········· a· t ı ·· ·· ...... ... ır a a ar sozu 
~J:Z.v.7..T.L?-Z/J.~/.T~.,C./; 
nakaret, haksız olan-

ların bürhanıdır 
,,, .. iki k4·i mü11akaşa ederken dikkat 

e"'ntz. liı . l b · a11gıs ltakarde dalza evvel 
<Zşlarsa haksız ola1Z odar. 

Hakarete hakare/le mukabele et-
meye bUm"/" - k. v . ı, f itil ı lıakaıet multar-
b:~u ve deılıal sahibine ıade oluna
t u~ bu ka "arı da kôfidir. Lliki11 
ecı1tbe ıle görü/müştüıki sizin nıhi 

;safelilli.zi suiistimale kalkanlar bu
llnabi/ir H 
başka . · ele böyleleri esasmda 
i ltsa11dan anlan11ya11 takımdan 
se, kendıs . "b. 
rneı1· ' ı !!L ı kon11şt11ğw11ız11 ışit-
k bıkçe susmaz, ancak ltakaıet/e mu-
a ele ett ~1: • • 

e(f. 1sınız takdude içi ralıat 
er ve siner 

b. Böv/eleril; münakaşa~·a girişmek 
~r blelakettirki insall 011a katlanmaifa 

ec ur old ~ nea agu zaman nezalzati talı-
ar otur ve ben'lifi eza duvar. 

''••···· Mazlum ••••••• nasıl . d. ••• • • • • ~, ••• ••••••••• •••••• 
? gı ıyor? Olüm eksiliyor 

~~ ~ş tutanların sayısı :ziya
Ye eşıyor ınu ve ne nisbette? 
a :vaş yavaş şehir nüfusları 
l r 'Yor ınu? Sanayi mıntaka
arı ın d 

n . ey ana geliyor mu? Sa-
ayıleşi . . 

T" k ~or muyuz? Evlerınde 

1 ur. çeden başka dil konuşan
arın 

t> sayısı azalıyor mu? 
oüt .. 

la un bu sorgaların cevap· 
rını de k . . k. l y ' ıne ısterım ı u usun 
apısındaki d ~. l . b.. .. k ak egışmen en. uvu 
ıntıların k ti . . .. 1 • • ö- uvve erıoı, yon erını 

grenın k . bil e ve ar asından gıde-
&· rne, ancak yukarıda söyledi-
6ıın r . 
8Öıle e~ıın çekmenin, başka 
Yllda' b~ufus_ sayımının bir kaç 
ınüınk" ır, hır daha yapılmasile 

935 
un olabilir. 

t . yılının önümüzdeki ilk 
eşrın 

b." ayının 20 nci Pazar gü-

yul Yapılacak nüfus sayımı 
a nız il . ·ı , 

de ... 1 ını ı e uğraşanlar için 
6 gı ' . bütün türkler için çok 
lleıntı bir . d' 
D ış ır. 

ediğiın ·b· T·· k l Yap gı ı ur u u~unun 
L ısında (bünyesinde) iıliyen 
ll.Uvvetl · bu· erı yalnız statik halde 

1Yoruz b ilin ' u canlı bede-
ru l Yaşarken aldığı du-

ın ar ·ı ti1 1 erlemeler veya "'e-
eıneı h ' o 

girniı er akkında daha bil-
bit il ~ok. Bu sayım bize bu 
~ erı verecektir 

YaşaUgüdnkü ğünde. hele sosyal 
tna T tııaz. a· a. 1

• ıınsiz sanat yapıla-
.. , ılfl'ısız ı'y• · ·· "I "~"f t.:o ı ış goru emez. 

u usun ilk ı . 
larına e.erme, ulusun akın-
İstiy lşu veya bu yönü vermek 
ilkeıen. er mutlaka o akınbların 

erın gid' .. d 
doğru 

1 
ışını, urumunu çok 

durı 0 arak bilmeğe mecbur
ar N-f 

finde · u us sayımının tasni-
Celer)n a1lınacak sonuçlar (neti 

u us .. 
iliın . . ıçın olsun, yalnız 
işte b ıçı? olsnn çalışacaklara 

s u ıınkanı verecektir 
- . onra kuvveti .. . .d'ld' 
gı g'b• e umıt e ı ı-

ı 1 Türk ··f 
~Urları 927 nu usunun un-
•ç.inde denberi sekiz sene 
Bu -1 epeyce ilerlemiştir . 
k ı erleın h k . 
onurk e er esın önüne 
1 en der · o arak . ecesı çok doğru 

Onun ~a~ın edilmiş olmalıdır. 
llıecbu . çın kanunun koyduğu 

rıyet o' d >'•Ol işi · •masa a yine sa-
kı nın talimatın so"y'ed' ~. . 

Yapılın ' ıgı gı-
Yolda el' ~sına çalışmak, bu 
her t~ ~n ~~ geleni yapmak 
tur Lı ur ıçın milli bir borç-

. ~aı· 
lenecek ıb~ı~atları bulunup söy-
dirniz h kızız, Türk ulusu, ken
doğru a kındaki bilgilerin pek 
Salışınaı olmasına kıskançlıkla 

ıyız 

Ekonomi. b k 
e~onoınik a ımında~ . nüfus, 
hıti i 1 çalışmada fızık mu-

ş etınek · . 
eme... ıçın lazım olan 
.. gı veren b 
Utünlerile . ve u emeğin 
lık t 

1 
geçınen maşeri var-

' 0 P ulukt .. 
harek ur. Nufusumuzun 

etleri ek . 
lllızın en k'.. .~nomık yaşama-

iilke . oklu unsurudur. 
ınızde mal t' . 

Ve Yap ye ıştırmenin 
manın · d retin b · ' ıç ve ış tica-

lerind ır az köklüce değişme-
e, sermay d 

llaeıind e mey ana gel-
ltti.. e, •yhklann, aündelik-

.. Ve f ·zı • • 
dtıı&p Ylik aı enn mikdannda 
a..; file • .. •e~elerinde, teıeb

l'llaia ilerlemeaiade y~ 

. S O N H· A B E R . 
·. . . . ' 

- . . 

bu Konsey 
Muhariplerden 

U.S. Hakem 

sabah toplanıyor 
kuvvetlerini 
tanımalarını 

geri çekerek 
istiyecektir 

Mütecavizle alış 
Uğriyana 

veriş kesilecek, 
silah verilmesi 

krediler 
serbest 

kapatılacak, 
bırakılacak 

•• tecavuze 

Bay Edenle Lavalın görüşnıelerine ehemmiyet 
Paris, 4 (Ö.R) - ltalya ile toplanacak olan bakanlar ku- . Bu ta 'dbin bir Eransız - İn-

Halıeşistan arasında başlıyan rulunda bulunduktan sonra, ya• giliz muhtırası şeklinde kon-
süel hareketlere rağmen buna rın sabahki uluslar sosyetesi seyden yapılacağı söylenmek-
son vermek için kullanılabile- konseyinde hazır bulunmak tedir. 
cek vasıtalar hakkında sıyasal üzere hemen Cenevreye hare- EKONHMIK VE FINANSEL 
çevrenlerdeki görüşmeler de- ket edecektir. TEDBiRLERiN MAHiYETi 
vam etmektedir. Aloizi konseyde Paris, 4 (A.A) - B. Eden 

B. Eden, Aloizi, La11al bir 01ada 

bulunaca 1 mı? ile B. Laval dünkü konuşma-
Cenevre, 4 (Ö.R) - Italyan lan sırasında ekonomik ve fi-

baş delegesi Baron Aloizi bu nansal zecri tedbirlerin zaman 
gün Cenevreye geleceğini Ro- ve tesir bakımından kararlaş-
madan bildirmiştir. Fakat kon- tırmasında mutabık kalmışlar-
seyin yarın sabc..hki toplantı- dır. 
sında hazır bulunup buiunmı- · MÜTECA ViZE BOYKOTAJ 
yacağı belli değild r. YAPILACAK 

KONSEY NELER 
İSTEYECEK? 

Londra, 4 (A.A)- Mor
nlng Pesi gazetesinin 
Cenewreden öğren iğ · 
ne göre konsey yarın ·ı 
toplanbsında her iki ta
raftarı hudutlzrdakı kuv
vetlerini geri almalarını 
ve uluslar sosyeteslnDn 
vereceal hakem kararı--nı kabul etmelsrlni Is i- · 
yecekHr. Bu talebi isaf 
etmiyecek olan taraf 
mütecaviz telakkl olu
nacak ve konsey ekono
m!k zecri tsdbirlerin• 
tatbikini lstiyecektir. 1 

ilk tedbirlerin B. Mussolini-
nin bir Avrupa harbini intaç 
etmiyeceğini söylediği ekono
mik ledbırleri geçmiyeceği zan
nolunmaktadır. Çünkü hiç bir 
devlet arsıulusal durumun fe-
nalaşmasını istemez. Bunun için 
mütecavize her türlü kredi 
kapatılacak, tecavüze uğrıyan 

devlete silah verilmesi yasağı 
kaldırılacak ve bel ki de mü-

. tecavize iptidaiğ maddeler ve
rilmesi de yasak edilecektir. 
Sonra mütecaviz devletten hiç 
bir mal alınmıyacaktır. 

FRANSADA SAGLAR 
IT ALYA LEHİNDE 

lstanbul, 4 (Ö.R) - Fran-

veriliyor 
sadn sağa mensup olan gaze· 
teler ltalyaya karşı zecri ted-

bir alınmasının şiddetle aley· 
hindedirler. Mutedil "Hom libr,, 
gazetesi yazdığı bir makalede 
11 ltalya aleyhine ne tek asker 
ne de para,, diyor. 
Sağ cenah partilerinin fikir-

lerini aksettiren bu neşriyat 
lngiltercde hoşnutsuzlukla kar
şılanmaktadır. lngiliz notasına 

Fransa.nın cevabı bugün yarın 
beklenıyor. Bu cevap vaziyeti 
aydınlatacaktır. 

Paris, 4 ( Ö. R ) - Uluslar 
sosyetesi işlerini çevirmeğe 

memur lngili:z bakanı B. Eden 
yanında Büyük Britanyanın 

Paris büyük elçisi Sir Corc 
Klark ve uluslar sosyetesi şefi 
B. S~ron~ olduğu halde Fran
sız başbakanı B. Lavali zi
yaret etmiştir. Habeşistan

da muhasematın başlamasından 
doğan durumla genel durum 
gözden geçirilmiştir. Fransa 
dış bakanlığı genel direktörü 
B. Aleksi Leje görüşmede ha
zır bulunmuştur. Konuşmalar 
saat 20 ye kadar devam et
miştir. 

andılar 

B. LAV ALIN DIYEVI 
Ke Dorseyden çıkarken B. 

Piyer Laval gazetecilere şu di
yevde bulunmuştur : 

Yarın sabah toplanacak olan 
uluslar konseyi görüşme ruz
namesi üzerinde görüştük ve 
güdülebilecek muhtelif hareket 
tarzları hakkında fikirlerimizi 
karşılaştırdık. Bu konuşma!ar 
yarın (bugün) Cenevrede de
vam edecektir. ,, 

Yarın Ces:ıevrede 
Bay l'iyer Laval bu akşam 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bunlara benzer ekc,nomik oluş-
larda hep nüfus hareketlerinin 
tesirleri vardır. Ulusumuzun 
başka uluslarla ekonomik alan-
da yapılacak mukayeselerinde 
ilk önce göz önünde bulundu
rulacak varlık nüfusumuz ve 
onun sıfatları değil midir ? 

Sözün ktsası, bu sayım netice
sinde yapılacak tasnifler, ista
tistik umum müdürünün dediği 
gibi (bize nüfusumuzun yaş 
teşekküllerini inkişafındaki kuv · 
veti ve kabiliyeti, okur yazar 
nisbeti, okuma çağındaki ço
cuk adedini, aile teşekkülünün 
kuvvet ve nisbeti, faal ve gayri 
faal nüfus miktarını, malfıliyet
lerio nevini ve derecelerini 
mesleki inkısam vaziyetini .. vs.) 
gösterecektir. 

Bu çok faydalı millt işin ek
siksiz baıarılmaaJ için hepimiz 
gösterilen vazifeyi llyıkile yap- . 
mağa çalıpbm. 

Y.K ...... Tengartenk 

12 inci Madden· 
"' guna a ar 

ıg enmiş Oldu
r· ecek Olursa ____________________ ,__ __ .._ __ ,,_ ______________ ___ 

Zorlama Tedbirlerinin emen T atbik.i Lazımdır 
Cenevre, 4 ( Ö.R) - Ulus

lar sosyetesi konseyi tarafın
dan ltalyan - Habeş anlaşmaz
lığı üzerinde andJaşman ın 15 
inci maddesine dayanan bir 
rapor ve tavsiyeler yapmağa 

memur edilen 13 ler komitesi 
bugün B. Madoiyaga başkan
lığında toplanmıştır. Bu top
lanh iki saat sürmüştür. 

Komite, mesuliyetleri gör
mek ve tesbit etmek üzere 
bitaraf gözcüler gönderilmesi 
hakkında Habeş imparatoru 
tarafından yapılan taleb üze
rinde görüşürken hadiselerin 
kendi vazifesinden ileri gitti
ğini ve muhasematın başlaması 
hasebile Habeş isteğinin kendi 
kendine hükümsüz kaldığını 
görmüştür. 

TAYYARE 

Bununla heraber komite Ha
beş isteği hakkında ihtiyaç ha
linde tetkik edilmek üzE':re bir 
rapor hazırlamış ve Habeş is
teğinin yerine getirilmesinin 
maddi olarak imkansızlığı neti
cesine varmıştır. 

Bundan sonra komite Habeş 
Italyan anlaşmazlığının tesviyesi 
için tavsiyelerde bulunmasının 
ş mdiki halde faydalı olmadığı 

kanaatını elde etmiştir. Zira 
muhasamatın başlaması, 13 ler 
komitasının lüzumsuz kalan bu 
tavsiyeleri hazırlamak üzere iş 
başında tutulmasına lüzum olup 
olmadığı meselesini ortaya çı
karmıştır. 

13 ler komitesi, bu durum 
içinde güdülecek usulün eskisi 
gibi 15 inci maddeye mi daya-

SİNEMASI 
Telefon aısı BUGÜN Telefon aıs1 
Henry Bataille'ın şaheser romanından iktibas edilen 

senenin en büyük filmi 

ISKANDAL 
Gaby Morlay ile Henri Rollan'ın temsil ettikleri bu filmi 

kadın erkek, genç, ihtiyar herkes mutlaka görmelidirler 
ilaveten : Çok gülünçlü "Miki Mavz,, 

DIKKA T : fiatlar tenzil edilmiştir. 30-40-50 kuruştur 
Seans saatları : Hergün 15-17-19-21,15 
Cumartesi 13 - lS - 17 seaııalarında talebeye 

bilet verilir. 
Pazar 11,30 - 13 de ilive seanslan Yardır. 
Sinemad.ıı sonra her semte otobils, akaya va 

nacağını, yoksa 12 inci madde 
kadrosu içine mi alınması lazım 
geleceğini tayin etmeyi kons~
ye bırakmaktadır. Eğer konsey 
12 inci maddenin çignenmiş 
olduğuna karar verirse, 16 ıncı 
madde delale:ile zorlama tetbir
lerinin hemen tatbik mevkiine 
girmesi lazım gelecektir. 

Komite konseyin durumu 
bütünlüğiyle incelemesini ve 
muhasematm başlamasile or
taya çıkan esas mesele üzerin· 
de oyunu bi dirmesini bekli
yecektir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyanlar Aduayı 
işgal etmediler 

- Baştarafı 1 İlui saıı/ada -
silah 23000 karabin ve 7 mil
yon mermiden ibaret bir gemi
nin Belçikadan aldığı bu harp 
nıalzeınesini Habeşistana gö
türmekte olduğunu yazıyor. 
Bır ltalyan filosu sllah 

Taşıyan gemilerin 
Peşinde 

Port - Said, 4 (A.A) - !tal· 
yanların Kızıl denizde 4 kru
vazör, 5 destroyer, bir şilep ve 
altı denizaltı gemisi bulunduğu 
sanılmaktadır. 

Çekoslovakyada 
•• Alman tevkif edlldl 

Paris 3 ( A.A ) - Bavyera 
hududu yakınındaki Rozozdov 
da devletin emniyetine. kartı 
harekette bulunmakla maznun 
Çekoslovak ~atan9afı 28Alman 
tnkif edilmiftir. 

D.D.Yollan 
• ••• • 

Pancar küspesi 
için ucuz tarife 

Ankara, 3 ( A.A ) - Devlet 
demiryolları genel direktörlüğ& 
ile Türk şeker sanayii şirketi 
arasında yapılan bir anlaşma 

ile pancar küspesi şimendife'r· 
lerde gayet ucuz ve l.ıma mah
sus bir tarife ile nakledilecek 
ve şeker şirketi bunu köylüye 
parasız olarak ve sadece nakil 
masrafı mukabilinde dağıta

caktır. 

Çankırı, 3 (A.A) - Çankırı• 
Ereyli demiryolu üzerinde Çer
kes ilçesi istasyonu haftada üç 
gün yolcu ve eşya taşınmasına 
açıldı. Çankırıdan dün ilk yolcu 
ve eşya vagonları yollanmıştır. 

Unutmayınız 
Ankara 3 (A.A) - Genel 

nüfus sayımı 20 Ilkteşrin Pa
zar, bugünün küçükleri yarının 
büyükleridir. Sayımda en kü
çük çocukları bile yaıdırmayı 

unutmayınız. 

Çocuk esirgeme 
işleri 

Ankara, 3 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer
kezi 15 Eylulden 1 Ilkteşrin 
935 tarihine kadar 1309 çocu
ğa yardım etmiştir. Bunlardan 
263 hasta çocuk ve anne ge· 
nel merkezin polikılniklerinde 
bakılmış ve sağıtılmıştır. Dı~ 
bakım evinde de 342 çocuğun 
dişleri bakılmış ve sağıtılmıştır. 
Genel merkezin banyolarında 

624 çocuk ve anne yıkanmıştır. 
Süt damlasından her giıin 65 
çocuğa süt verilmiş ve 15 günde 
678 kilo bedava süt dağıtılmış· 
tır. Yardım için \>a~ vuran 
yoksul çocuk ve aylelerden on 
beşine para yardımı yapılmıştır. 

Sayım işi 
G. Direktörlük 
Şef)evi geziyorlaı 

Ankara,3(A.A) - Genel na

fus sayımı için müşavir sıfatiyle 
memleketimize çağrılan İsviçre 
federal istatistik bürosu direk-

törü bugün istatistik genel di
rektör muavini Selim Aykutla 

birlikte Kayseriye hareket et
miştir. Gezileri, Sıvas, Amas
ya, ve Samsuna kadar devam 
edecek ve bu yerlerde sayım 
hazırlıkları tetkik edilecek ve 
S. Aykut sayım hakkında ge· 
nel konferanslar verecektir. 
Aynı maksatla ve aynı zaman
da ölüm, doğum anketini ha
zırlamak üzere genel direktör
lük şeflerinden Faik Sinob'a, 
Şevket Erzurum'a, Mehıned 

Ali Erzincan, Gümüşane ve 
Trabzon'a, Nafi Maraş, Urfa ve 
Anteb'e, Nuri Turgut Bursa ve 
Menemen'e hareket etmişlerdir • 

Halk partisi genel sekreter
liği de bütün parti mensupları-
mn sayım iş'ne yardım etmele
rini bütün kurumlarına tamim 
etmiştir. 

İsparta'da 
Kendır tetkikleri 

Isparta, 3 ( A.A ) - Şehri
mizda bulunan kendir ve keten 
uzmanı profesör Dr. Topler 
beraberinde bölge tarım uzma
nı Ekrem Uzumer olduğu halde 
kendir yer! olan Keçiburlu ve 
Baladağ böJgelerindf' kendir• 
ciliğimizin bugünkü durumu 
üzerinde incelemeler yapmışlar 
ve köylülerimize ekiliş ve elde 
ediş ıartJarı hakkında tarladı 

tavsiyelerde buJunmuılardır 
K3y1il uzmanın tavsiyelerinden 
çok bilgilenmİf Ye memnun. ol
muıtur. Uzman bugün Anka• 
raya fitmiplr. 



Aydın oğlll Bay Mehmed Ha Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle biten s~vginin kuvveti 
~1:•Jr1ki" "'ta.rf.b.i roman.. -45- "'Y"A7a:n; :E>e:rvi.n. ~emaı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prerıs Edmon On Bin Kişilik Kuvvetle 
Hazırla 'lıyordu 

Birgiyi 
Müdafaaya 

Jülyet- Tabiiğ galebe ça
larım. Gönül sultanlannın em
ri dinlenmelidir. Bizim de ta
lihimiz bu mu dedin Sarı; ya; 
bu nasibi bir gönül belası ola
rak mı kabul ediyorsunuz: 

Bay Sarı- Maksadım o de
ğil; gene hiddetlenme güzelim. 
lJağlanbmızı itiraf ediyoruz o 
kadar. Çakır Hanriyeti buraya 
getirir. Sen de koşar te} zesine 
haber götürürsün, 

Jülyet (ciddi bir tavır takı
narak]- Çakır, bir kumandan 
sıfatile sana emrediyorum. He
men koşacaksın, Hanriyeti bu
raya getireceksin. O benim 
yanımda kalacak; sen işine 
bak. Daha duruyor yüzüme mi 
bakıyorsun?. Meryem hakkı 
için seni asanm. iradem ket' -
dir. Yıldırım gibi marş. 

Biçare Çakır, şaşırmış, ne 
diyeceğini, ne yapacağını bil
miyerek çadırdan çıkmışh. Ar
kasından kahkahalar işidiyordu. 
Çakır doğruca Hanriyetin ya
nına giderek; 

- Dileğin oldu, Kalk baka
lım güzel Hanriyetim. Jülyetle 
beraber kalacaksınız. 

Hanriyet - Oh Çakır; Jül
yet seni iyice azaJ"lamışhr in
şallah .. 

Çakır: vakayı aynile anlatın
ca: 

kımıldamasile onu kurtardı.Ko
luna saplandı. Görseydin pren
sesim; danalar gibi bağırı

yordu. 
Bu esnada prens Edmon sa· 

lona girdi. 
Prenses Sofya - Neredesin 

aziz dostüm; kaç gündür gö
ründüğün yok, bizi hiç aramı
yorsun. 

Prens Edmon - V allabi 
prensesim; canavar takibinde 
idim. Kafam altüst oldu. Herif 
yaralıymış. Bir takım meçhul 
adamlarla çarpışmış; bu adam
lar kimdir ? Neden generalla 
uğraşıyorlar bir türlü aklım 

ermedi. Tahkikatım da hep 
istifhalarla karşılaştı. 

Yalnız prenses; Türklerin 
buraya hücumu tahakkuk et
miştir. Onun için hemen geri 
döndüm. General canavarını 
takipten şimdilik vaz geçtim. 

Prenses Sofiya - Türklerin 
hücum edeceklerini kat'i ola
rak nereden öğrendiniz. Ne 
münasebetle Birgi'ye hücum 
edeceklermiş? Ne yapacaksınız, 
yahud neyap:ıcağız? ... 

Prens Edmon - Vatan ha
inini takibederken köylerde 
işittim. Meseleyi tahkik ettim. 
Türklerden mühimce bir kuv
vet Ayasulug yolunu kesmiş, 

bir casus gönderdim. Tahki
katım doğru çıkh. Generalın 
izini bulmuştum. Mel'unu iyice 
sıkıştırmıştım. Fakat bu mühim 
hadise üzerine hemen döndüm. 
Surların tahkimatı bitmiş; köy
lere asker toplar.ıak üzere 
kuvvet gönderdim. Evvelce ar· 
zettiğim bu hücum hadisesi 
artık tahakkuk etmiş bulunu
yor. Yarın nkşam kuvvetleri
mizi kamilen Birgi' de toplamış 
bulunacağım. 

Prenses Sofiya (heyecanlı) -
Ya; demek b,ub başlıyacak. 
Türkler hicbir haber gönder
mediler mi? Ne kadar kuvvet 
toplıyabileceğinizi tahmin edi
yorsunuz. Müdafaa imkanı, 

düşman kuvveti hakkrnda bir 
malumatınız varmıdır? 

Prens Edmon - Prenses sizi 
çok ümidsiz görüyorum. Bugün, 
yarın Türklerden bir haber 
geleceğini zannediyorum. Kuv
vetimiz on bine yakındır. Düş
man kuvveti hakkında henüz 
bir malumat alamadım. Fakat 
casuslar gönderdim. Hakikate 
yakın bir h~ber alabileceğimi 

ümid ediyorum. Tabii müda
faa edeceğiz. Hiç olmazsa şe· 

refle ölmesini bileceğiz. Ku
mandanlığı bizzat ben yapa
cağım. 

- Sonu Var -

Karadenizde Benzersiz Fırtına 

Son Dakika: 
ita yanların ilk tebliği 
Yirmi kilometrelik bir cephede 
ilerlemişler - Adıgradı almışlar 

sallıyarak ltalyanları 
düşmemiştir 

Habeşler beyaz çamaşır 
Karşılıyorlarmış - Adua 

Roma, 4 ( Ö.R ) - Italyan 
genel kurmayının 11 numaralı 
son tebliğidir: 

Dün saat dörtte Karagöm
lekliler ve yerli askerler fırka
ları Habeşlerin beher verilen 
tehdidlerini dağıtmak üzere 
hududu geçmişlerdir. Bunlar 
Habeş müdafaa unsurlarını de
virdikten sonra 20 kilometrelik 
bir cephe üzerinde ilerlemiş
lerdir. Habeş mukavemeti hiç 
de parlak değildi. Büyük bir 
sefalet içinde bırakılmış olan 
halk Italyanları beyaz çamaşır
lar sallıyarak karşılamıştır. 

Italyan iaşe teşkilatı ahaliye 
hemen yiyecek dağıtmışlardır. 

UÇAKLAR BOMBALAR 
ATMIŞLAR 

ltalyan fırkaları Makkale ile 
Makado ırmağı ilerisine doğru 
ileri hareketine devam etmek
tedirler. Uçaklar Habeşlerin 
ilzerine afişler atmışlar, silah 
ve mitralyöz ateşile karşılaşın
ca bombalarla mukabele etmit
lerdir. Gece fırkalar yeni mev
kilerini tahkim etmişlerdir. 

Eritre Italyan kuvvetleri baş 
komotanı general Bonomi as
kerin maneviyatının çok yüksek 
olduğunu telgrafla bildirmiştir. 

ITALYANLARA GÖRE 
GÜLÜNÇMÜŞ 

Roma, 4 ( Ö.R ) - ltalyan 
uçakları tarafından atılan bom
baların Aduada Kızıl Haç bas-

-tahanesi üzerine düştüğü ba· 
beri Romada gülünç sayıloıa~· 
tadır. Çünkü Habeşistanda bır 
tek Kızıl Haç hastanesi olup 
O da Addis-Ababadadır. 

ADUA YI ALMADILAR 
Roma 4 ( Ö. R) - Eritre· 

den gelen en son haberl~r~ 
göre ltalyan kuvvetleri Adıg 
radı işgal ederek Adua isti"8" 
metinde ileri hareketine devaııı 
etmektedirler. 

YENi ASIR - Bu son !tal· 
yan ha~bı Aduanın hiç bir ıııu· 
kavemet gösterilmeden Italy~~ 
!ar tarafından işgal ediJdı 
hakkında Paristen verilen ba• •• s:· 
berlerin doğru olmadığını go 
teri yor. 

--------~ ......... --~-
ltalyanlara göre 16 ncı maddenin 
Tatbiki görülmemiş bir hareket olur 

Roma 4 (Ö.R) - "Tribuna,, gazetesi uluslar Konseyinin görüşeceği zorlama tedbirlerini tef~'. 
ederken 15 nci maddenin nasıl tatbik edilmesi gerektiğini anlatıyor. ilk önce bir memleketin a~a· 
)aşmayı bozgunu tesbit etmek lazımdır. Bundan sonra güdülecek yolda 1 - Uzlaşma yolu, 2-
reketin tahdidine çalışmasıdır. d"r 

Bu gazete buna göre andlaşmanın aykırı hareketi ~sas itibarile kabül ettiğini iddia etmekte 1 

8 
Aynı gazeteye göre 16 ncı mafldenin tatbik edilınesi misli görülmemiş bir hareket olu.r. B'jy"a 

ancak lngilterenin acele ve tek başına aldığı tedbirler sebeb olabilir. Halbukı Ita 
henüz Uluslar sosyetesindedir. Bu sosyetenin müessisi ve konseyinin daimi azasıdır. Tri~unaYa 
göre ltalya lngiltere tarafından alınan tedbirlerle andlaşmanın bozulmasını protesto etmelidır. ~ 

- Yaşa Jülyet, demek be
raberiz. Diyerek Hanriyet Ça
kırın boynuna asıldı. Beraber
ce Bay Sarının çadınna gel
diler. 

Julyet - Ha ıöyle ; emire 
itaatı öğren. Asker ocağında 

emre boyun eğmek lazımdır. 
Burası ordu a Çakır ; sen bu
nu hiç düşünmedin mi ? Gel 
kardeşim Hanriyetim ; her iki
sinin de yuvalarını yaptım. 
Ölüme de beraber, ayrılmak 
yok değil mi güzelim. 

Beş Motör Parçaland o 1 Büyük Aduva harbı 
Kişi gözgöre boğuldular ltalyanlar Aduvayı sık hücumlarla 

Hanriyet muhabbetle Jülyete 
sarılarak : 

- Ah neler çektim. Bütün 
ısrarlarım para etmedi. En ni
hayet baktım olamıyacak ; öl
dür gitmiyeceğim dedim. Onun 
üzerine k'llktı size şikayete 
geldi. Sevinerek ooh beraberiz 
demek ne saadet yarabbim di
ye sevincinden ağlıyordu. 

Jülyet - Bak sana öğrete

yim. lsrar, rica ; olmadı mı ; 
hemen göz yaşı ; sen daha kü
çüksün güzel meleğim ; kadın
ların en büyük ve kat'i silahı 
göz yaşlarıdır. Bir daha unut
ma bunu, emi Hanriyet.. . En 
sert erkekler bu sırdan bom
bardımandan ürkerler ve he
men teslimi silah ederler. Yal-
nız ağlamanın 

ha! .... 
sırasını koli; 

Çakır - Dersi aldın Hanri
yet; ver mektubunu ; ben he
men teyzene gideyim. Kadın

cağızın kalbi rahat etsin dedi 
ve ayrıldı. .. 

• • 
Birgide prenses Sofya, 

Viyolet ve Roberle dertleşi
yorlardı. Rober yoldaki hadise
leri anlatınca : 

Prenses - Bu general ku
durmuş bir köpek, önüne ge
leni 'aldırıyor. Prens Edmon 
nasıl oldu da bu sefil herifi 
bir türlü ' yakalatamadı. 

Rober - Mel'unun çok tdii 
var. Ölüm ondan kaçıyor.Göğ
süı.e doğru cektii!im ok, abnrn 

Sahillerde Zarar 
Gireson 3 ( A.A ) - Kara

denizde uzun yıllardır benzeri 
görülmemiş ve işidilmemiş bü
yük bir fırhna çıktı. Fırtınanın 
limanda ve denizde yapmış ol
duğu zararın şimdiye kadar 
tesbit edilen bilançosuna göre 
tecim eşyası ile limanımızda 

demirliyebilen beş motör bat
mış ve parçalanmıştır. 18 kişi 
olan reis ve tayfalarından on 
ikisi herkesin gözü önünde 
çok feci surette boğuldular. Al
tısı kıyılardan halat atılarak 

ve çok zorlukla baygın bir hal
de kurtarıldılar. Ve tedavileri 
için hemen hastaneye yatırıl
dılar. Boğulanlardan birisinin 
cesedi çıkarılmış, diğerleri bü
yük dalgalar arasında kaybol
muştur. Bunlardan başka dört 
mavuna battı. Sahilden iki 

' hammal ve bir kadını dalgalar 
almış, bunların da kurtarılma
sında zorluk çekilmiştir. Bütün 
telgraf telleri kırılınış, ilimizin 
her tarafında tel konuşması 
durmuşsa da fırtına hafifledik
ten scnra teller tamir edilmiş 
ve muhabere yeniden açılabil

miştir. Fırtına deniz kıyıların
daki iki evi harap etmiş ve sa
hilde serili fındıklardan bir kıs-
mını ve bir çok tente ve çu~ 
valı deniz alıp götürmüştür. 
Bahçelerdeki birçok meyva 
ağaçları devrilmiştir. Bu büyük 
deniz fırtınasının ilimize verdi
ği zararın gerçek sayısı henüz 
tamamiyle tesbit edilmemiştir. 
Fırtına, Tirebolu, Görele, Bu
lancık, Piraziz, ve Kesap •ilçe 
ve kamunlarında zarar yap-
mıştır. 

Tıp kongresi 
Dün lstanbula Gelen Sovyet bil

Ankaraya hareket ettiler gin!eri 
Moskova, 4 (A.A)- Türkiye 

saglık bakanlığının daveti üze
rine cerrahi sosyetesi başkanı 

profe~ör Burdenko yüksek 
sağlık dersleri bürosu şefi pro
fesör Danisevski ve Moskova 
Terapotik sosyetesi başkanı 
profesör Larya, altıncı Tıp ku
rultayında hazır bulunmak için 
dün Ankaraya hareket etmiş
lerdir. 

Türk bilginlerinin ziyaretle
rine cevap olarak Sovyet de
le!leleri, Sovyet doktorluğunun 

ilerleyişi hakkında Türkiyede 
konferanslar verecekler ve ay
rıca lstanbul ve lzmirde de 
kalarak fen kurullarını geze
ceklerdir. 

•••••••••••• 

Gençlik Örgütleri 
Ankara 3 (A.A) - Bugün 

genyönkurulu haftalık toplan
bsını yapmış ve Rııhmi Apak'ın 
batı illerindeki gençlik örgüt
leri hakkındaki raporu okun
muştur. 

~ almıya çalışıyorlarlar e· 
Istanbul, 4 (Ozel) Romadan gelen son haberlere göre, Musaali dağında Habeş sınirlar!n ı ~p· 

çen .. ve ~ç k~lda.n ilerlemeğe başlı yan ita.yan kuvvetlerinin taarruzları gittikçe gen~liyen bır c 
he uzerınde ınkışaf etmektedir. ·Iı" 

General Deyoanın kumandasındakı kuvvetlerin Aduaya karşı yaphkları ileri hareketi bu dal!' a' 
mı~t~~anın geçitlerinde Hab~şlerin büyük mukavemetine rastlamıştır. Italyan topçuları ve ta~a· 
lerının.ın taarruz kuvvetlerini himaye etmelerine rağmen Italyanların büyük zayiata uğradıkları 
beşlerın de zayiatı ağır olduğu anlaşılmıştır. Jete' 

. Bu cepheyi müdafaa eden Rassayomun kuvvetleri ltalyanları hırpalıya bırpalıya harp etrııe 
dirler. Bunların dağlık mıntakaya muntazamen çekileceği zannediliyor. 

Ogadan cephesinde Vehip or-
dusu ile çarpışmalar başladı ap· 

Istanbul 4 (Özel)- Italyanlar Aduayı bir dakika evvel ele geçirmek için büyük gayret b~9irıİ 
maktadırlar. Diğer taraftan General Vehibin kumandasında bulunan kuvvetler Ogadan ceP 
şiddetli bir surette müdafaa ediyorlar. Burada harp yeni başlamıştır. ;çirı 

Habeşler Italyanların işgal ettikleri mevkileri tahkim edebilmelerine imkan bırakınanıak 
gece baskınları yapmakta ve ıtalyan hatlarını mütemadiyen taciz etmektedirler. · 1>irçolı 

Italya~ları~ ~esmi tekziplerine rağmen Aduanın tayyareler tarafından bombardımanında 
asker ailelerınm yüzlerce kadın ve çoccğun öldükleri ve yaralandıkları muhakkakbr. 

Habeşlerin esas kuvvetleri dağların eteklerinde toplanmış bulunuyorlar. 

lngilizler Italyanlara karşı ceza 

~edbirleri istiyeceklerdir . vıusfat 
lstanbul, 4 (Özel) - Uluslar sosyetesinin yarınki celsesinde (bugünkü) lngiliz delegelerı ddeııirı 

sosyetesi paktinin 12 inci maddesine tecavüz etmiş bulunan ltalya hakkınde 16 ıncı oıa 
hükümlerine uyarak ceza tedbirleri alınmasını teklif edeceklerdir. k" 

111
iye· 

lngiliz başmurahhası mütecavizlere karşı dünya milletlerinin yükenlerini yapmaktan ~{ ~j(e il• 
ceklerini ve bu ödevi icrada gösterilecek cesaret ve çekingenliğin beşeriyetin mukad er 
gili olduğunu tebarüz ettireceklerdir. 

Mac Donald dünya barışçıların~ 
Hitaben bir beyanname neşre~t!rı•la 

Londra, 4 (A.A) - B. Makdonald Amerika barış kurumuna ve bütün dünya bar şç 
neşrettiği bir beyannamede diyor ki: 0 Jursa 

Bir ulus taarruzda ısrar eder, müzakereyi reddeder ve kendi süel egemenliğini ber ~:aııları 11' 
olsun kurmak arzusunu ileri sürerse bütün hayatlarınca sulhcu kalmış olanlar için bu 1 kurıığıll 1 

sadık durmak ne kadar zor olur. Ne gibi bir hattı hareket alacağız? Bir kimse baÔŞ 
1 

ı1eğilst! 
pa~çalamak istediği vakıt buna muvafakat etmek mecburiyetinde mi kalacağız? Ye 
a~ıuluaal kamoy dünvaYJ ona karsı korumak icin elele vermelidir. 
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Puvankareye hücumlar 

Ingiliz Kralı ltalya ile 
Çarpışma istemiyor 

F ak~t~-It~İ-yanlar Akdenizde Bir 
Harba Da Hazır Bulunuyorlarmış 

Sigorta inceleme 
Kurulu toplandı 

"Yılmaz kahramanlar bile merha
metle karşılanmamışlardı.,, 

48 İngiliz Harb Gemisi İnkenderiye Limanında Manevra 
Yapıyor- Tayyarelere Karşı Tedbirler Alındı 

Ekonomi bakanlığı " sigorta 
inceleme kurulu " dün aylık 
toplantısına başlamışbr. Bu 
toplantıda bakanlık sosyeteler 
ve sigortalar direktörü B. Rem· 
zi Saka, tarifeler direktörü B. 
Muhip,tecim genel direktör ve· 
kili B. Salah Cuhruk, reasörans 
direktörlerinden B. Said Rıza, 
İtimadı oıiUi sigorta sosyetesi 
direktörü Bay Rabbani bu
lunmaktadır. Hasta bulunan 
profesör Mazh:ır Nedim top· 
lantıya katılmamıştır Konuşu
lacak işlerin gündemi şun· 

!ardır: 
Gizli Celsenin sonuna varıl· 

~ıştı. Artık ceza tedbirlerine 
aşvurmak lazımgeliyordu. En 

:te~li hücumları ve suçlamaları 
~kib eden şiddetli kararlar 
~ nırken saylavlar daha bir 

efa Cumur başkanı Puvanka· 
renin ş b · .. I a sıyetını ortaya atmış· 
~· onun da mcs'uliyetinden 
ahsetmişlerdi. 

f ~· Aristid Jobort çok kolay 
a at çok doğru bir antitezle 
•azıyetin k . . mu ayesesını yapa· 
flk dedi ki: " Son taarruzda 
•~çlanan generallar hakkında 
~~le şöyle tedbirler alınırken 
b·'ı kahramanlara karşı ezici 
ır sistemle körcesine takibat 

Yapıldı. Ten kil tedbirlerine baş 
vuruldu . " 

M. Aristid Jobert devam 
etti: 

- Generallerin işledikleri 
caniya b . ne atalar yaillnda ıs· 

Yan eden askerlerin kusurları 
nazan af ·ı " ·· ı b·ı· V •il . ı e goru e ı ır. e 

t
- tterınde en yüksek salahiyeti 
u u· . gu halde bunları affet-
ıtıı~n cumur başkanına gelince. 
h · Jobert buraya kadar 
.eYecanla devam eden sözle· 

rıni ik 1 d S ma e emedi. 
lııf olcenab masalarından alkış 
1 

a~ı kopuyordu. Fakat diğer 
~.ra arda gürültüler bu tenki
y ın devamına imkan bırakmı· 
a~k dereceyi bulmuştu. 

l undan sonra söz alan say· 
B\I Pot Möniye avcı erlerinden 
a ruknel adlı bir zavallı askerin 
cı lı h'k· .. "B ı ayesını anlattı. 

suptur~neı .. 189.9 sınıfına men
lı · Kunyesıne bakınca an-
Yonız k' tehlik I 1, ~e~likeden yılmıyan, 

rak ~ erı ıstıbkar eden bir ka
el ~erı Vardır. Gönüllü olarak 
b ombaları takımına yazılan 

u aske d . 
tehlik . r aıma en güç ve en 
ııı elı vazifelerde kullanıl· 

ıştır. Tek b b' . · . aşına ".J sıpere 
gırmış .. .. 

3 ı\lın • onune katarladığı 8 
bati=~ aske~ioi. . esir ~derek 
!erin -mıza gırmıştır. Hızmet· 
ka le mükafaten çavuş olmuş, 

n ı ·· d d • musa emelerde yaralan· 
ıgı za b 

teş 'd man ile arkadaşlarını 
cı en . k "I gerı almamıştır.,, 

l fte bu asker de isyan eden· 
er ara d ha k sın a vardır. Ve Cumur 
d ş anı onun da ölüm cezaşın· 

an aff k (S 
1 

ını abul etmemiştir. 
So: c~nab sıra'.annda, bilhassa 
alkıY~lıstler tarafından sürekli 

'ar yapılmıştır. 

M.F ernand Buisson - Bun
ları, bu hakikatları meydana 
koymak gerektir. 

M. Puvankare hahrabnda as
kerlerin maneviyabnı yükselt
mek için çok zamanlar büyük 
karargahta kaldığını tasdik 
ediyor ve şöyle anlabyor : 

"21 mart 1916 da 111 inci 
alay mevkilerini terketmişti. 
Askerlerin maneviyabnda bir 
bozukluk vardı. 25 martta bu 
bozukluk 258 inci alaya da si· 
rayet etti. Muhabereleri ele 
geçirilen birçok neferler Al
manlara teslim olmak niyetinde 
olduklarını saklamıyorlardı.Ge· 
neral Peten Avokurda bulunan 
alayın maneviyatı çok bitik ol
duğunu söylemişti. Fakat kor· 
kaklığı prim vermiş gibi gö· 
rünmek istemediğinden onları 
geri çekmediğini, yerlerini de
ğiştirmediğini ilave etmişti. 

13 Nisanda Almanların ge· 
neral Bazelere atfettikleri gün
delik emir doğru idi. General 
ricatta devam eden askerlerin 
kendi bataryalarımızın ateşile 
ezileceğini, bataryalarımızın on· 
lan korumak için atışlarını de
giştirmiyeceğini bildiriyordu. 
Maneviyatı büsbütün bozulan 
III inci alay teslim olmak için 
Almanlarla müzakereye giriş

mişti. 258 inci alay hakkında 
yapılan tahkikat ta onların 

yolda bulunduklannı göster• 
mişti. Kabine azalan nezdinde 
şiddetle ısrar ediyordum. As
kerler arasında propaganda 
yapılarak teslim olma fikirleri 
öldürülmelidir. lycabında bu 
gibilere karşı merhametsizce 
davranılmalıdır." 

28 Nisanda Verdundaki aa-
kerlerin yaptıklan yağmalar 
hakkında başkumandanlığın 
nazarı dikkatını celbettim. Ve 
bunların cezasız kalmalannı 
hayretle karşıladığımı bildirdim. 

Karaların katllamı 
Renkli askerlerin başlıca 

müdafileri arasında yer alan 
bay Dıagne 1917 deki gizli 
toplantıda General Manjenin 
16 Nisan taarruzunda renkli 
askerlerin ne kadar feci şart
lar içinde katliam edildiklerini 
anlatmıştır. 

- Sonu vaı -

lzmır Orta Ticaret Okulu 

Bakanlığın karariyle 
Ticaret lisesi oldu 

re:'l.l~ıri~ ötedenberi bir tica-
ıseaıne ı ·b . aiitunl 0 an ı tiyacı gazete 

CEZRI TEDBİRLER NE OLABİLİR? AMERİKADAN BİR SUAL 
BÜTÜN OÜNY A GAZETELERİ HARB TEHLİKESİYLE MEŞGUL 

Roma, 3 ( A.A ) - Lavoro 
Faşista gazetesinin Londra ay
tarına göre, lngiltere Kralı, 
lngiltere ile ltalya arasında 
doğrudan doğruya bir çarpış· 
ma doğurabilecek hertürlü ha· 
diseden sakınılması hususunda 
mümkün olanın yapılması 
için Sü bakanı nezdinde 
ısrar etmiştir. 
Akdenlzde bir har
ba da hazırmışlar 

Roma, 3 { A.A ) -
Lavoro Faşista gazetesi 
lngiltereye karşı yeniden 
şiddetle hücuma başla
mıştır. Cazete diyorki: 

Her türlü fedakarlığa 
amade olan ltalyan ulusu 
onur ve istikbali için 
icabt"Oderse en korkunç 
imtihana ve hatta Akde
nizde bir harbe kabili-
yetli olduğunu dün sağ
lamıştır. 

Faşist ltalya 
yUrUmeöe Hazu
lngilterenin adını asır

larca kirletebilecek bir 

Elahram gazetesinin yazdı· \ maktadır. Bu tedbirler şunlar· 
ğına göre, ltalyanlar Alum ci· dır: d 

1 
• .. 

. 1 - ltalyan ev etı muesse· 
varındaki sının sıperler kazarak 1 . t d 1 ·1 b .. se erı ve va an aş arı ı e u· 
tahkim ediyorlar, ayrıca kuv· ı tün kredi u,uamelelerini yasak 
vetler toplıyor ve hücüm oto- etmek. 
mobilleri getiriyorlar. 2 - Italyan malı satın alma· 

1 

' '' 

mak. 
İtalyan çıkatının yüz· 

de altmışının uluslar sos
yetesi üyesi olan memle· 
ketlere yapıldığı bildiril
mekte ve bu tedbirlerin 
harbın uzamasının önüne 
geçecegi sanılmaktadır. 

Amerika tedblrlere 
1ttlrak edecek mi? 

Nevyork, 3 {A.A) -
Akşam gazeteleri ilk sa· 
hifelerinde Habeş harbını 
bildiren büyük yazılarla 
çıkmıştır. 

Nevyork Post 3azetesi 
başmakalesinde şu satır · 

lan yazıyor ; 

1 

Bir telgrafa göre, in· 
giltere Amerikanın doğ· 
rudan doğruya veya bil· 
vasıta zecri tedbirlere 
iştirak edip etmiyeceğini mesuliyet üzerine alıp al· 

mıyacağını düşünmek ak dış bakanlığından sor· 
~...-i~ ...... __..;._...ı.;.r..:;..ıı..ı:.;.... .... ,..~~-... -~- muştur. Amerikanın esa6-

lın kabul etmiyeceği bir
şeydir. faşist Italya, Du· 
çeninbir emri üzerine yürümeğe 
hazırdır. Bugün onun yakın ve 
uzak istikbali ve çocuklarının 
istikbali mevzuu bahistir. Ta-
rib seyrine başlamıştır. Bunun 
istihalesini kimse değiştiremez. 

Mısırın hava hücum
larına karşı tertibatı 

İskenderiye, 3 (A.A) - İn· 
giliz kuvvetlerinin toplanması 

fasılasız devam ediyor. Matrus 
mevkiine yeni lngiliz kuvvetleri 
gelmiş ve topçu hava hücum
larına karşı tertibat almıştır. 

Garp çolünü Iskenderiyeye 
bağlıyan demiryolunun son du· 
rağı savaş gereçi ile doludur. 

/n![iliz kralı /orj 
İskenderlyede 45 

lnglllz gemisi var 
Yine Elahram gazetesinin 

yazdığına göre Mısır hizmetinde 
bulunan ve izinli olan yüksek 
lngiliz memurları telgrafla işleri 
başına çağrılmışlardır. 

Iskenderiye limanında 45 in· 
giliz gemisi durmakta ve bu 
filo her gün limandan açılarak 
manevralar yapmaktadır. 

Tedbirle ahnablllr 
Londra 3 (A.A) - Burada 

silah ve gereç üzerine konan 
ambargonun devam ettirilme· 
sinden başka ayrıca ancak iki 
zecri tedbirin pratik surette 
tatbiki kabil olduğu sanıl· 

lı menfaatı kenarda 
kalmakta ve bizi çok şeyler 
kaybedebilt"Oceğimiz ve fakat 
hiç birşey kazanınıyacağımız 

bir anlaşmazlığa sürükliyebile· 
cek olan ihtilatlardan sakınıl
malıdır. 
lsveç gazeteleri Habe' 

Harbıyle me,gul 
İstokholm, 3 (A.A) - Bütün 

İsveç gazeteleri Ha beş harbiyle 
meşguldür. Stokholm Tidringen 

gazetesi, genel bi! felakete 
mutlak mani olmak lazım gel· 
diğini yazıyor. 

Dageus Muhter gazetesi 
zecri tedbirler alınmasını iste· 
mektedir. 

Almanya ve Japonya karışık durum
dan istifade etmek istiyorlar 

Paris, 4 (Ö.R) - F.ansız gazeteleri lngiltereye 1 ALMANYANIN DIŞ SİYASASI 
verilecek cevabı başka başka tefsir etmekte- Paris, 4 (Ö.R) - Fransız gazeteleri, Nüren· 
di~; . .. B berg söylevinden sonra Almanyanın dış siyasa· 

Ordr ,, gazetesıne gore · ~ussolinin Av· sının amaclarına varmak için genel durumdan 
rupanın bugünkü durumunda Afnkada bir ha· , . . . • . .. . . 
rekete girişmesi mazeret kabul etmez. Bu ~s.tı~ade etmek ıstedıgınden şuphe edılemıyece-
gazete zorlama tedbirlerinin tatbiki lehinde gını yazıyorlar. 
bulunmaktadır. JAPONYA FIRSATTAN 

iSTİF ADE MI EDECEK? SAALAR TEDBiRLERE ALEYHTAR 
"Ami dü Pöpl,, diyor ki: "Fransa harbı iste· 

mez. Fransız vatanı şimdilik tehlikede değildir. 
Fakat ne olursa olsun harbın önüne geçmek 
lazımdır." 

M. Piyer Laval Fransanın bu düşüncesini 

Japoııya da harekette olup Mogolistanda da 
Mançuko de'lleti sistemide Japonyaya bağlı bir 
devlet ku:m-ık hıılyasını gerçekleştirmek iste· 
mektedir. 

SOVYETLERIN DURUMU 
Uluslar Sosyetesine bildirmelidir. 

"Jur,, gazetesi ekonomsal z?rla~~ tedbi~l~ri- Sovyetlerin resm!~ durumu henüz belli de· 
nin ve hele süel zorlama tedbırlerının tatbıkıne ğildir. M. Litvinof Cenevreden dönerek dün 

Kayseri bez fabrikası tarifeu, 
Gülyağı fabrikası tarifesi, 
Zümrezade Şakir fabrikası 

tarifesi, 
Muvakkat sergiler tarifesi, 
Kendir nakliyatı tarifesi, 
Zingal sosyetesinin kereste 

nakillerinde frankonun yüzde 
5 indirilmesi, 

Anadolu sigorta sosyeteal-
nın tam muhtelit hayat si-
gortası. 

itimadı millinın malüliyeti de 
temin eden yıl!ık temettula 
muhtelit hayat sigortalan. 

Toplantının bir kaç gün ıü· 
receği anlaşılmaktadır. 

Sayıma yardım 
€tmek lazımdır 
Gend nüfus sayımı hakkın· 

da"dün başbakanlıktan ilbaylığa 
telgrafla aşağıdaki emir gel
miştir: 

Bazı illerde kendilerine ge
nel nüfus sayımı günü için 
ödev verilen işyarlardan bazı
larının ödevden kaçmak üzere 
izin almağa başladıkları işiti
liyor. 

Sayımın başarışına engel ola
cak olan bu duruma asla yer 
verilmemesi ve sayım bitinceye 
kadar izinlerinin tehiri ile Ö

devlerinden aynlmalarına mü
saade edilmemesi gerektir. 

Say~m evrakını 
Almamış olantar 

Ilbaylık sayım bürosunda 
dün akşama kadar 1067 sayım 
memuru ile 250 kontrol memu
runa vazifelerine aid talimat ve 
hangi mıntakalarda iş göre
cekleri bildirilmiştir. Kendile
rine tebliğat yapıldığı halde 
sayım evrakını almak için gll· 
nünde gelmiyenler hakkında 
takibata başlanmıştır. 

Menemen 
Tecim odasında 

~ Menemen tecim odasından 
şehrimiz tecim odasına gönde· 
rilen bir raporda ilçede bir 
mityon kilo buğday, bir milyon 
kilo arpa, yarım milyon kilo 
yulaf, yarım milyon kilo çav
dar, • 200 bin kilo üzüm, 150 
kilo incir mahsulünün stok bu· 
lunduğu bildirilmiştir.l 

Ağırcezaya 
Verildi 

d arında yer buldugu· ka· 
ar sal'h· 

d. d a ıyettar ınakamat nez· 
ın e k 

büslerlesd sık yapılan teşeb· 

önemli ihtiyacı nazarıdikkate 
alarak ticaret mektebinin tica· 
ret lisesi haline konulmasına 
karar vermiştir. Busene ticaret 
lisesinin yalnız birinci sınıfı 
açılacak, ayrıca orta ticaret 
sınıfları da devam edecektir. 
Çocuk velileri bakanlığın ka· 
rarından derin bir sevinç duy· 
muşlardır. Kadro doldurulmuş 
gibidir. 

katiyen muhalif görünmektedir. Moskovaya varmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

insanlardan talili Yunan:standa 

Altın dağında oturur Nazif 
sütçü Abdullah sarhoş olarak 
gece köyüne gitmek üzere bir 
araba tutmuştur. Yolda araba· 
cının arkadaşı olan 35 yaşla
rındaki F aike silah çekerek te
cavüz etmiştir. Suçlu hakkında 
üçüncü müstantiklikteki tahki
kat bitmiş ve Ağırceza mah· 
kemesine sevkine karar veril-

id· l . e meydana konmakta 
ı, zınır gib. .. ı· b. . re• ı onem ı ır tıca-

1 k
merkezinde mevcud ticaret 

er e · · 
l 

zının bir orta mekteb 
ı ı rum d k 
ın d

. un a alması tecviz edi-
ez ı K~lt" · u ur bakanlığı bu 

Hırsızlık 
_ Karşıyakada inkılap soka· 

g'ıfi~da baytar binbaşı bay Na
tı n e · 
d. b. vıne giren Afyonlu Ham· 

ı ır .. 1 
ııoın ek ve çik çorap 

Suriye fırkaları 
Şamda vatani kütle. Suriye 

ve Lübnan'da Italyan propa· 
gandası ve Italya : Habeş an
laşmazlığı dolayısıyle Italyayı 
protesto eden bir beyannameyi 

· etmislerdir. 

Tarım bakanı 
lstanbul, ( Özel ) - Ziraat 

bakanımız Şark vilayetlerinde 
tetkikatta bulunduktan sonra 
Ankaraya dönmüştür. 

Kristofkolomba ait belge 
Moskova müzesinin arkivleri 

arasında, Kristof Kolomhun 
özel bir gündemi (ruzname) 
bulunmuştur. Bunun ilk yapra· 
ğında şu yazı vardır: 
"Oğlum Diyego için, kendi 

elimle yazılmıştır. 3 Ağustos 
14~2 .. 

Hayvanlar 
Vaktile, Roma imparatoru 

Kaligulanın gözdesi olan atı 
senato üyesi seçilmişti. Bu se· 
çim yapıldığı zamanlar, insan· 
!ar aslanlara yem oluyorlardı. 

Şimdi de atlar servis vago· 
nundı; yolculuk yapıyorlar. 
Hindli Ağahan, Bahram adın· 
daki yarış atını lüks vagonda 
gezdiriyor. Nasıl gezdirmesin· 
ler ki, 8000 lngiliz lirasına ya
rli atları satılıvor. 

Cumhuriyetçi mahfeller B. 
Venizelosun liberallere plebisi· 
te iştirak etmemeyi tavsiye et
miş olduğuna kesin olarak ya
lanlamaktadırlar. Bunun tam 
tersine olarak B. Venizelos, 
Fransadan geçen bir politika 
adamına, partisinin başından 
ayrılalıdanberi ona direktif ver
mek yetkisini kaybetmiş oldu
ğunu söylemiştir. Ve ilave ede· 
rek demiştir ki : " Liberallerin 
durumunu siyasal gidişe uy
durmak B. Sofulise düser. 

miştir. 

Memleketten çı-
kacak paraların 

Karşılığı 
Ekonomi bakanlığının mem· 

leketimizdeki yabancı firma ve 
bankaların elde ettikleri kar ve 
faizleri üzüm satın alarak dı
şarıya çıkarabilmelerine müsa· 
ade edeceği söylenmektedir. 
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Bu iki bin süvari yani bu iki 
bin özveren kahraman hep bir 
ağızdan: 

- Ölüme kadar gideceğiz! 
Haykırışları durgun gecenin 

karanlıklarında uğultularla acu
na yayılıordu. Meşalelerin ışığı, 
kılınçların parıltıs:, Rilahların 

takırtısı, atlarının homurdana
rak çıkardıkları nal sesleri 
içinde karanlık ufuklara doğru 
ilerliyordu. 

Konnetabl; binek taşından 
uzaklaşan yurdun özveren ço
cuklarının gürültüsünü işitti. 

Artık her şey olup bitmişti. 
ihtiyar Konnetabl rahat bir ne
fes alarak atına bindi, Paris 
yolunu tuttu. 

Hanri yapa yalnız kalmıştı. 
• • • 

Resmiğ elbisesi giydirilmiş, 
elleri yalın kılıncı üstüne kon
muş olduğu halde Sinyor Dö 
piynin ölüsü, salonun ortasına 
ye bir güçük karyolanın üzerine 
konulmuştu. 

Güneş doğuyordu. 

Babasını beklemekle geçir
diii gecenin elemli tesirile beti 
benzi sararan Jan aralık bırak
tığı pençereye gitti. Bir daki
ka kadar durgun ve berrak 
havaya, çiçekli ağaçlara, kuş
ların civiltilerile şenlenen çalı
lara, Nisan ayındaki havanın 
ipek gibi laciverdi nezafate 
hayranla baktı. Kainatın şu 
güzelliği müşfik bir ananın cici 
kucağı kadar tatlı ve latifti. 
Sonra odanın ortasında boylu 
boyuna uzanmış babasına dön
dü. iki damla göz yaşı kirpik
lerinden süzülerek yere yuvar
landı. 

Bu anda karnındaki çocuğu· 
nun kımıldanmasından hasıl 

olan bir sarsıntı ile böğürle
rinde bir acı duydu. Göz yaş
ları arasında ellerini kavuştu
rarak: 

- Ey babacığım! Sayın ba
bacığım! Beni affet! Ölüm biz
leri ebedi ayırdı. Şu kederim 
arasına karışan bir sevincim 
1ar. Bunu niçin bir tarafa ata
mıyorum? Kızınız size karşı 
borçlu olduğu matem hisleri 
etrafında dolaşan latif hisleri 
kendinden uzaklaştırmağa 
muktedir olamiyor. Ölüler gizli 
hissiyata vakıf olurlarmış, şimdi 
aczime sen de şahitsin. Fakat 
bu sevinç beni sıkıyor, bununla 
boğuşuyorum .• 

Sözlerini mırıldandı. Cesede 
daha ziyade yaklaşıb eğilerek: 

- Babacığım! Size herşeyi 
ıöylemekliğim lazım. ihtiyar 
babasını kaybettiğinden dolayı 
elem duymıyan hissiz, ahlaksız 
bir kız olduğuma hükmetme •..• 

Beni dinle .. Size gizli birşey 
ıöyliyeceğim. Şimdi Fransova· 
nın karısı olduğum için göğ

süm kabarnrak söyliyebilirim. 

yakında anne oluyorum. işte 

giden için ağlarken, gelen için 
güldüğümün sebebini timdi 
anlıyor musun? 

Güneşin doğuşundan peyda 
olan penbelik etrafa yayıldı. 
Jana bir güzellik geldi. Birkaç 
saniye düşündükten sonra ak
lına önemli bir karar gelmişti. 

- Annemi çok sevdiğim için 
çocuğuma da annemin ismini 
koyacağım. işte güzel yavru
mun ismi Lüiz olacaktır. Yalnız 
çocuğun bir babası bir ismi 
olsun.. Şimdi çok bahtiyar ola
cağım.Çünkü sarayın sayın ba
yanlarındanım. Ahi Görüyorsun 
ya babacığım! Arzum gelecek 
saadetlere bağlıdır. 

Heyhat 1 Zavallı küçük Jan 
dö Piyen annelik şefkatını İç· 
den gelen bir arzu ile besli
yordu. Bu dakikada uzaktan 
bir atın dört nıllla kosmasın-

YAZAN : Mişel Zevako 
dan hasıl olan bir patırdı işi
dildı. Genç kadın hemen sıç
rıyarak : 

- işte geliyor ! 
Diye bağırdı. Gözlerini sev

gilisi Fransovanın gireceği ka
pıya dikti. Kapı açıldı. Hemen 
atılmak üzere bulunan Jan taş 
gibi olduğu yerde kaldı, don
du vücudu souk bir . titreme 
ile sarsıldı. Fransovanın kar
deşi Haori içeri girmişti. 

Haori dö Monmarans üç 
adım atarak, şapkasını çıkar
maksızın ]anın karşısında 

durdu: 
- Madam! Bu sabah size 

bildirmek için yemin verdiğim 
bir haberi söylemeğe geldim. 
Eğer yemin etmemiş olsaydım 

bu anda beklediğiniz adamın 

yerine beni burada görmiye- ' 
cektidiz .. 

Dedi. Jan bir felaketle kar
şılaştığını hissederek titredi. 
Hanri şiddetle sözüne devam 
ediyordu: 

- Fransova bu gece gitti.. 
Kızcağızın yüreği ağzına ge

lerek yalnız hafif bir "Ah,, 
iniltisi işitildi: 

- Gitti mi? Lakin yakında 
dönmek üzere değil mi? 

- Fransova bir daha dön
miyecek! 

Hanri bu sözü bir idam ka
rarı dehşetile söylemişti. 

Jan sendeliyere iki elini çar
pan kalbine götürdü. Franso
vanın kendisini bırakmasından 
doğan elim bir acı ruhunu ez
di. Me'yus gözlerini sözüne 
devam eden Hanriye dikti: 

- Harp başlıyor. Fransova 
Şarlkenin ordusunu Teruan'da 
durduracak. Bir avuç suvari 
ile imparator ordusunu durdur
mak demek ölüme koşmak de
mektir. Fransova istemiyerek 
evlendiğinden dönmek veya 
Konne Tabl'ın kinine uğrama
mak için hönörile ölmeyi tercih 
etti. 

Jan babasının cansız cesedi 
yanına yıkıldı. Bembeyaz ke
sildi. Kalbini koparan bir ses 
buğazını yırttı: 

- Evladım! Betbaht çocu
ğum! 

Diye hayret içinde kaldığı 
felaket haberini karşıladı. Uzun 
müddet ölü babasını "Hanriyi, 
kendini unutarak diz çökmüş 
olduğu halde hınçkırıklar için
de ağladı. 

Evet bu felaket anında anne 
idi. Ayağa kalktığı zaman 
yüzünde dönmez bir kararın 
parladığı bir ana azmi vardı. 
Bu metanet karşısında Hanri 
b le korktu, geri çekildi, 

- Pekala! Kocası nereye 
iİderse karısı da oraya gider. 
Bu akşam Ben de Teruana 
gideceğim! 

Dedi. 
- Siz de gideceksiniz öyle 

mi? Haydi canım! Düşmanın 
ayak bastığı memleketten na
sıl geçeceksiniz. Oraya gidilir 
mi? Onu aklından çıkar. Hayır 
iidemezsinizl 

- Beni kim menedebilir? 
Bulunduğu şu kederli daki

kada yüzü daha güzel gö
rünen bu kadının karşısında 
Hanri şaşırmış, aklını kaybet
mek derecesine düşmüştü : 

- Sonu Var -

Yugoslavya 
Bankası 

Yugoslavya ulusal bankası 

tarafından neşredilen malümata 
göre Yugoslavyanın bu seneki 
buğday ürünü 185 bin vaionu 
bulmuştur. Bu rakam, geçen 
seneye bakarak 1300 vaionluk 
bir azalış iÖstermektedir. 

Tigr'in Şimalinde 
Şiddetli Bir Savaş Oldu 

~ ....................................................................... --
Ha beşler Italyanların Bozguna 
Uğradıklarını iddia Ediyorlar 

İtalyanlar Tayyarelerinin Hjmayesinde Geri 
Çekilmişler ... Fakat Musalide ilerliyorlar 

Adis-Ababa, 3 (A.A) - ~ -~--
Habeş kuvvetleri ltalyan kuv
vetlerine doğru ilerlemektedir. 
iki kuvvet aras ı nda temas şim
diden hasıl o 1 muştur. · 

Bozguna ufjramışlar 
Burada söy1end iğ ine göre 

Adua ve Ad.grat arasında 
Igameye doğru ile . l:yen ltal
yan kuv~etleri boıguı.a uğra
mışlardır. 

ıta l yanla r geri 
c e!' iln•i!" ler 

Londra, 3 (A.A) - Royter 
Ajansı Adis - Ababa'dan öğ

reniyor: 

l 

Ceplıeye akm eden kuvvetler Tiger'in şimalinde şiddetli 

bir savaş olmuştur. Habeşler 

ltalyanları geri çekilmeğe mec
bur ettiklerini iddia ediyorlar. 
Geri çekilme hareketi tayya-

ajansına Adis - Ababadan ge- Tabanca ve kal~la!'ı 
len bir habere göre Adua'nın Çektll&i' 
şimalindeki Habeş kumandanı Adis-Ababa, 3 (A.A)- Roy-
Ras Soyun, Italyan hatlarına ter Ajansı ayları bildiriyor: 

. :.; 

Habeş kadınları l(ızıllıaç teşkilıitı ile birlikte askerleri takib ediJ'Oflar 

Italya aleyhine beslenen his
ler en had noktasına varmış

tır. Sarayın balkonuna çıkan 

imparator, kılıç ve tabancala
rını çekmiş olan binlerce kişi
lik muazzam bir halkın hay
kırışları ile karşılanmıştır. 

Aduada bir hastaneye 
bombalar dUştU 

Adis-Ababa 3 (A.A)-Bugün 
öğleden sonra Aduadan alınan 

haber lere göre ltalyan uçak
ları açık şehir üzerine 70 bom
ba atmışlardır. ilk bombalar 
kızılhaç işaretini taşıyan hasta

nenin üstüne düşmüştür. ikinci 
bombardıman iki tayyare tara-

relerin himayesinde olmuştur. ağır topçu ateşi açmıştır. fından saat 10 da yapılmıştır. 
Şldd~ tll topçu ateşi Musallde llerll orlar Ad' Ab b 3 ( A A ) 

Adis - Ababa, 3 (A.A)- Ras ıs a a, · -
Soyum Adua'nın şimalinde şid- Lodra, 3 ( A.A ) - Adis - Royter Ajansından: 
detli bir ltalyan topçu ateşi Ababadao Royter Ajansına ge- Adua'nın ltalyan uçakları 

k. ld • b.ld' · t• len bir telgrafa göre ltalyaıı-va 1 0 ugunu ı ırmış ır. tarafından bombardımanı 11ra• 
Habeşler de mukabele lar Musali vadisinde ciddi h. ç-
etmlsler bir mukavemete maıuz kalma- ıında ilk bombalar kızılhaç 
Lond~a, 3 ( A.A ) - Royter dan ilerlemektedirler. hastanesinin üstüne düşmüştür. 

~------....... ~------~ 
Mussolini 
Elçisiyle 

Almanyanın Romadaki 
uzun uzadıya görüştü 

ltalyanın 
Almak 

ihtiyacı olan maddeleri Almanya yolu ile 
istiyor - Alman ulusu harba karşındır 

Paris 4 (Ö.R) - Romadan bildiriliyor: Düçe 
Almanyanın }{oma büyi\k elçisi B. fon Hasse! 
ile görüşmüştür. Italyan-Habeş anlıışmazlığı 
üzerinde olduğu sanı!an bu konuşmaya büyük 
bir önem veriliyor. 

ltalyaya karşı zorlama tedbirlerinin tatbiki 
halinde ltalyanın ihtiyacırolan maddeleri Al
manya yoluyle almasının görüşüldüğü söyleni
yor. Bununla beraber bu haber teeyyüt etme
miştir. 

ALMAN ULUSU HARBi 
PROTESTO EDiYOR 

Bir Fransız gazetesinin yazdığına göre Al
man ulusu da h ırba karşı şiddetle protesto 
etmektedir. Bu meselede resmi Almen gazete-

!erinin vazısı ile kamoy birbirinin zıddıdır. 
GAZETELER iSE SiViL SEFERBERLICI 

ÔVÜYORLA., 
Berlin,4 (Ô.R) - Gazeteler İtalyadaki sivil 

seferberlik dolayısile hayranlıklarını bildir mekte 
ve İtalyan ulu~unun gösterdiii büyük birliği ve 
canliği övmektedirler. 

MUSSOLINI DOSDOCRU 
AMACINA GiDiYORMUŞ 

Budapeşte 4 ( Ô.R) - Ma car gazeteleri 
uluslar sosyetesinin Italyan - Habeş anlaşmaz
lığ.nı halden aciz kaldığını kaydetmekte ve Av
rupanın buiünkü karışıklığı içinde yalnız bir 
adamin, Mussolininin dosdoğru amacına yürüdü
ğünü yazmaktadırlar. 

lngiliz 
Senelik 

muhafazakar 
kon~resini 

partisi 
ak detti 

lngiltere artık 
Donanma ve 

•• • 
gormıyor kendini emniyette 

uçak kuvveti arttırılacak 
Londra 4 (Ô.R) - Muhafazakar partisinin 

çok önemli senelik konseyi Bornemutta toplan
mıştır. Bu parti liderlerinden ve eski bakanlar

dan B.Vinston Çurçil bir söylev vererek de
miştir ki: 

"Bizim düstürumuz şudur: Güvenlik ve barış 
herkeı için güvenlik ve ,eref için de banf. 

Konsey bundan sonra Lord Edvard tarafından 
verilen bir takriri kabul etmiştir. Bu takrirde 
hadiselerin aldığı şekle lngilterenin güvenliğinin 
tam olmadığının anlaşıldığı bildirilmekte ve 
Britanyanın kuvvetli bir donanma ve uçak kuvveti 

vücuda getirerek güvenliğini ve imparatorluk 
yollar1D1D emniy~tini sailama11 istenilmektedir. 

ııa· 
iki yıl aynı sınıf.ta ıııelı· 

lan talebelerin bırak~gı )ıııll' 
l -!bden vesika verilmesı k~ktall 
lurın okullarından çı bııri· 
~onra hayata atılmak ınebc 511si 
yetinde bırakılmıyarak 11 

118 . d ' kulları lıseler e ve san at o 
1 

'ıll' 
:ı lınmuları Kültür bakan ıg 
r! an ilgililere bildirilmiştir:,..••'" 

••r•••••••••••••••ıııı1111ıı11ıı••' • 

Zabıta Haberler; 
Yaralanmtf bııl· 

Namazgahta Güneş 111~ ııd• 
lesinde Berberzade sok~;yıııı 
34 sayılı evde otııran tiııİP 
kızı 70 yaşlarında Diyaıııaıı deli 

· · ö - d aktı°'• ııteŞ evının nun e Y " ~cudU 

etekleri tutıışmuş ve '
11 ;ıralı: 

muhtelif yerlerinden yaıı eye 
yaralanmııtır. Yaralı hastaıı 
kaldırılmıştır. 

Bir hırsızlık ,, 
Pantalon Ltzırrurı 50• 

d K YıkÇI Çukurçeşme e 8 E yıı· 
k • d H- . on.in y 
agın a useyın " t rafııl' 

bun evine giren hırsız .11 aıı· 
. lb. bır P dan hır takım e ıse, I ııııştı'• 

talon, iki lira para ça 111 

hırsız aranıyor. 

Bükreş 
Elçimiz geli_re0!ııı· 

Haber aldığımı;ı:a gor b SııP' 
reş elcimi;ı: B. Haındull~ ııe kil· 
hi Tanrıöver birkaç gu. 6· 

1 ektir· dar Ankaraya ge ec tıııŞ' 
Tanrıöver geldikten sonr~ .,e 

ı · da ıç )ı: bakanın başkan ıgın 
1 

ıııırıı 
sıhhat bakanlarının top ıı .,.eçİ' 

- . 1 . . gözdeıı " goçmen ış ennın 

rilmesi ihtimali vardır. 
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h urtuvo ve Termidor günü rek onlarla birlikte bütün Ter-
l akkındaki raporu okudu ve midorlara ve belki de konvan-

alyen kürsüye geçti : siyona başvuracakbm. Siyasa-
b - Ulus mümessillerı dedi, mn büyük bir merhamet eseri 
~ kutsal günde yükselen se- kadınların yeni bir zaferi ola-
~~ç seslerine Okyanos sahil- cak ve konvansiyona en büyük 
knnden yeni bir zafer şar- şeref verecekti. Göçmenlerin 
t ~1 katıyorum. Ulusal kur- ötedenberi muhakkak saydı-
~ uş komitesi bize cumu· ğım hezimetini öğrendiğim za· 
rıyet topraklarını kirl~ten düş· man benim düşündüğüm plan 
~an Y~nme~ emrini vermiş· bu idi. Ben hareket etmek 

T u eıı_ıır yerme ireldi. üzere iken kocamın döndüğü-
gih·al~enı. . geçmiş hizmetleri nü gördüm. Perişan bir tavrı 
al~ Şllndiki hizmetleri için de vardı. Bana "Herşey bitti,, de· 
h ~ladılar. Kucakladılar zafer di. Ben şimdi benim için de 
ayraın 'b· k ' il 1 b k 1 d k Ş 6· gı ı ollarda taşıdılar. ve zava ı ann azan ut a ı • 
an tek ı 1 fu d h · Ak rar a nında panldamıştı. an nü zum icin e erşeyın 

bur· Şaın bir ziyafet yuvada bittiğini sanıyorum. Kiberon· 
lavı°n P•rtilerin ileri gelen say· daki acıklı hadise nankörlere 
Şer ~~ını topladı. 9 Termidor 1 9 termidor kahramanına karşı 
lav~ ıne ve istibdadı yıkan say· minnettarlıktan sıyrılmaları için 
bar:~. şerefine içtiler Tal yen bir vesile olacaktır. 

gtnı kaldırdı. Fakat ben vazifelerimden 
alt;d Eski hükumetin istibdadı kaçınmıyacağım. Ancak gizli 
la n a kanun haricine çıkarı· olarak inliyeceğim. Adıma bir 
d~~aylavların, yetmiş üç Jıron· az şan serpmiş olan adamı it· 
kı.ı_ ~· dehşet devrinin diğer ham etmiyorum. Beni çok sar· 
?öl r anlarının ve bu felaketli hoş eden bu şana elveda de· 

lllanlard '- d ı k k k l" d N k d d tı11nı a aş,. ve ost u a· me azım ır. e a ar ua 
tefi a~ına sadık kalanların şe· kazanmışsam şimdi de o kadar 

ne. iftiraya hedef olmamı bekleyi· 
Bord d T kurt 0 a erezya tarafından niz. Bana biraz minnet borçları 

uve :ıl~n. Jıronden saylav Lo- olanlar bile sadece : " Zavallı 
_ ~ilave etti: bayan Talyen 1 ,, Demekle ik· 

Yap 
1 

e onların 9 Termidoru tifa edeceklerdir. 
lan arla birleşmesi şerefine! Delikanlı Terezya'nın bütün 

dan e~~zya susuyordu. Kiberon· bu endişelere ortak olduğu için 
1llis 00en komiseri, süel ko· ona üınid vermedi. 
2ol0~ ~arannı beklemeksizin - Bence, dedi, daima sadık 
•ite et'rı kurşuna dizdirdiği için kalacağım bir ibadet varsa, 

llllıerle karşılaştı. o da " yardım yapanı ,, iba· 
a Yen: detidir. 

~:;- Ne Yapmalı idim? Dedi. Talyen içeri girdi. Kara ya· 
Bu gelseydi bizi idam ettirirdi. kalı soğuk birkaç söz söyliye· 
tııü ıneselede en küçük bir rek acele çekildi. 

sanıah ~ 
riyet il .a gostermek Cumhu· Talyen karısına sordu: 
riııe \a~ın korku ve şüphele• - Ailadın mı? 
da y . vermek ve kralcılan Evet, kızgınlığından ve utan· 

enıb' 
o!urd ır neşeye teşvik etmek cmdan olduğu kadar merha· 

l u. metinden de ağlıyordu. Markiz 
ereı __ y Ya bardağını kaldırdı: Lajen, Dehşetcile evlenmeme· 

hakare;nl.ışlıkların unutulması, sini tavsiye ettiği zaman söy· 
Frans 

1 
erın affedilmesi, bütün lediği akıllıca sözler hatırına 

"T 
12 arın şerefine! geliyordu. Bir defa kanla le· 

fine dertıı.idor meleğinin., şere· kelenen eller üzerinde kan 
e ı t'l artık b ç 1 er. Fakat Terezya yine pıhblanır. Van, Kiberon 

kaçıp . u unvanın kendisinden ve Orey kanalları, Termidorun 
diyord gıtnıekte olduğunu hisse· bir günlük şanını söndürüyordu. 

l<ihe~o k . . Talyen karlSını kaybettiğini. 
tıııııı . n omıserı eylül ada· elinden kaçtığını duyuyordu ve 

Yine ort k d bu korku ile onu birleşmeleri· 
T alyen . aya çı arıyor u. lk k d . .b 

llıek . . esırlerin affını iste· nin i zamanı a ar ıştı a ve· 
ıçın k·· . rici buldu. Karı koca geceleri 

Ba ursıye çıkmadı. b h. . t t tı 
.ı Yan Tal . b. u ıssı ya ış ırmamış . 
"'ğı bir Yenın ır gün, yaz· Ona do ·,ru eğilerek : 
olarak k makaleden memnun - Kollarım arasına gel ! 
bir g olunu öptardüğü genç Dedi. 
L aze~e.c· La 
"falcı 

1 
1
• retel, bu geııç ikinci anneliği, ağırlık ver· 

\1 • ' Ya dı•lı 1.. · k · · ·· d b. k ts-' erılen id 4 
• genç ıge yenı. me sızın vucu ona ır u ..,. 

YClli arenın bayan Tal· !ık vermişti. Bu ahenkli vücut, 
Ceğini, çokb ':llüteessir ede- annelik içinde de ahengini kay· 
lel'irı elkıde şan gün· betmiyordu. Zaten bir süd 
ıı:L e ve k nene, annesının gurur verici 
"'ilYet ur ta rıcı nüfu· zuna k 

göğsünü bozmamasına im an llıüteeUi vd~receğini düşünerek veriyordu. 
Şuıda0 ~ ı. Fakat bu tacı ba- Terezya kocasından kaçına· 
tııiydi? a 

0 
kendi kocası değil rak güneşli odada bir kaç 

la• adım atb. Açık p-encerelerden, " "teteJ 1 Ytıva Ya . 1~as ı bir yüzle yaprak ve çiçekler arasından 
ile h" gı ti ve bayan Talye· yaz içeri doluyordu. Terezya 
'f erez~:7dan sudan bahsetti. etrafındaki herşeye ifadesiz bir 

bakışla baktı. Sanki her şey· 
- llöyle ac b. h"d· den elini çekmişti. Dışarı ıridi· 

Şısında b. b. . ı ır a ıse kar· diyordu. 
tııiı bu ır ırımize söyliyecem-

ınud ? ..,. Talyen bu çıkışın kat'i tav· 
lltıladığıın kur dedi. Ben sizi rından korkuya düşerek önüne 
§İlphcaiz be ~dar! siz de hiç dikildi: 
ile di nı anıyorsunuz. Ah, - Nereye gidiyorsun? Ne 

A. Ye orada değildim! yapma le istiyorsun ? Gidecek 
__ glEaınağa başladı. misin? 

ı_ Vet " 1 B k ll:Ocııın ' oy e zannederim ki oğu bir sesle: 
kence ı~ Yanı~da olsaydım iş- - Hayır, dedi, gururum do· 
t> Yl ger layısile senin adını tutmag· a ve oöy(e ·Ye atabilirdim. ce vak t k hacaletine ortak olmağa razı 
rise dö _ 1 azanırdık. Pa- oluyorum, Duygularımı kimse-
lerin nunce zavallı göçmen- nin bilmemesini isterim. Fakat k anne( · . 
ız ka d erının, kızlarının ve aramızda ... 

r e•le · · b v: • rının aşına geçe. - Soıııı ar -

- - ---- -----;:---~ - - -o - - - -- ------· 

Süveyş kapatıla bilirmi? 
ltalyaya karşı alınması düşünülen 

Zecri tedbirlerde bu da var mı ? 
İngiliz bahri mahf ellerinin korkuları 

Ferdinaıul dö Leseps frafıruian anlan v~ 1875 de, in
giltemıin safın aldılfı 176,662 aksiı•onla İrı[!iliz nü/uza 
aUına giren Siiveyş kanalı 20 ilküsrin 1888 de lstanbul
da yapılan ve Osmanlı İmp<ll'aforlıığıı da dahil olduı!u 
lıa/ıle dokuz devlet taraf111dan imzalanan bir anlaşma 
gereijince, baıırak farkı gözetilmeksizin, /ıarp ı•eva barış 

zamanlarında, bütün genıilın açık olması gereken arsı

ulusal bir yoldur. /ngiltere, ltalyava kaışı al111111ası dii

şiiniilen zecri tedbirler arasmda, Siiveı•ş kanalını de ka· 
paimak imkôııını bulabilir mi? Aşağıdaki )'azı bu suale 

Habeşistan hakkındaki lngi
liz tezini ltalyan teziyle karşı
laştıran son hadiseler dolayı· 
siyle, U uslar sosyetesi paktı

nın göz önünde bulundurduğu 
zecri tedbirlerden de bahsolun
mağa başlanıldı. Bunlar arasın
da Süveyş kanalının kapatıl
ması, müsaid bir şekilde dü
şünüldü. 

Kanalın kapatılıp kapatıla
mıyacağını ve bunun sonı;çla

nnın ne olabileceğini gözden 
geçirmek alaka verici bir şey
dir. 

Kanalın açıldığı zaman ona 
verilen ad gereğince, Süveyş 
bir "Sun'i boğaziçi,,, Mısır top
raklarında hususi bir kurum 
tarafından yapılmış bir arsıulu
sal yoldur; bu kurum, çalıştığı 

yer dolayısiyle Mısıı lı olmakla 
beraber, daha çok Fransızdır, 
çünkü burayı yapan Ferdinand 
dö Leseps bu işi Fransız mü
hendisleri, Fransız malzemesi 
ve büyük bir kısmı Fransız 
olan bir kapital ile başarmıştır. 

Kanal yapılırken bu işin şid
detle aleyhinde olan lngil
tere, 1875 de Mısır Hıdivi ta
rafından alınmış olan 176,602 
tane aksiyon Lord Bikonsfild'in 
çok ustalıklı bir manevrasiyle 
lngiliz hükumetinin malı olalı

danberi, muhalefetini gevşetti. 

Aynı zamanda başmüşteri 

ve aksiyoner olan lngiltere, 
sosyetenin idaresinde bir yer 
tutmuşsa da, buradaki Fransız 
unsuru gene üstünlüğünü mu· 
hafaza etmektedir. 

İdealist insanlar olan Fran• 
sızlar, kanalı açarken tecimel 
bir iş yapmış olmaktan ziyade 
büyük bir eser başarmağı dü· 
şünmüşlerdi. Dünya hartasım 

değiştirmek •.. 
F erdinand dö Leseps de bu 

idealle yuğrulmuştu. O, harb 
zamanında olduğu kadar barıf 
zamanında da bütün ulusların 
geçit olarak kullanabilecekleri 
bir yol açmak için dünya har
tasını değiştirmişti. Mısır Hidivi 
de bu görüşe iştirak ediyordu. 

Fakat bu bitaraflığın d.:ha 
sarih bir şekilde tasdiki ge· 
rekiy,ordu, çünkü 1882 de in· 
gilizler lsmailiye tarafından 

kendini emniyette sanan Ara· 
bi paşayı arkadan vurmak için 
oraya süel kıtaalar çıkartmak· 
tan çekinmemişlerdi. 

... 1885 de Pariste arsıulusal 
bir komisyon toplandı ve Ka· 
mil Barer, kanalın ayrıca ta· 
rafsızlaştırılması için boşuna uğ· 
raştı. Ancak üç yıl sonra 29 ilk 
teşrin 1888 de, lstanbulda topla· 
nan bir konferansta " Süveyş 

kanalından serbest geçiş ,, için 
arsıulusal bir anlaşma imzalan· 

dı. Bu anlaşmayı imzalıyan 
devletler Fransa, Almanya, 
Avusturya - Macaristan, lspan· 
ya, Büyük Britanya, ltalya, 
Hollanda, Rusya ve Türkiye 
idi. 
Anlaşmanın bir;nci maddesine 

göre Süveyş kanalı harb zama· 
nında olsun, barış zamanında 
olsun, bayrak farkı gözetmeksi
zin harb veya ticaret gemileri
ne açık bulundurulacaktı ve hiç 
bir zaman kanala karşı abloka 
hakkı kullanılmıyacaktı. 

Kanal bütün harp veya te
cim gemilerine açık olduğuna 

göre, anlaşmayı imzalayanlar 

cevap veriyor. -dördüncü madde ile, kanalın 
ve giriş limanlariyle bunların 

üç mil muhitinde ·O smanlı im· 
paratorluğu harbeden devlet· 
lerden biri dahi olsa - serbest 
seyriseferi bozacak bir hare· 

Süreyş haritası 

kette bulunmamayı taahhüd edi· 
yorlardı. 

Beşinci maddede, harbeden 
devletlerin, kanatla bunun giriş 
liınanlanndan ne asker, ne cep· 
hane, ne de harp malzemesi 
alamıyacakları yazılı idi. Ancak, 
kanalda her hangi bir engel 

çıkarsa, gir~ limanlarındanlOOO 
kişiyi geçmiyen sayıda kıtalarla, 
bunlara yetecek kadar mal
zeme yüklenecek veya bu li
manlara boşaltabilecekti. 

Sekizinci madde hükümlerine 
göre anlaşmayı imza eden 
devletlerin mümessilleri, bu 
anlaşmanın tatbikine nezaret 

edeceklerdi. Kanalın güvenli
ğini veya serbestliğini bozan 
bütün hallerde, bu mümessiller 
toplanarak durumu tesbit ede· 
cekler ve gördükleri tehlikeyi 
kanalın serbestliğini temin et
mesi için, Hid v hükümetine 
haber vereceklerdi. Bu mü· 
messillerin ayrıca yapacakları 

yıllık toplantı, Osmanlı hükü
metinin yollıyacağı hususi bir 
komiserin başkanlığı altında 
yapılacaktı. Bu komiser bulun· 

madığı zamanlar, esasen top· 
lantılarda bulunacak olan Hidiv 
bll!l!ara başkanlık edecekti. 

Dokuzuncu madde, elindeki 
saliıhiyetlere göre bu anlaşma
nın tatbiki için lüzumlu tedbir· 
!eri alacak olan Mısır hükü· 
metinin, bu hususta yeter de
recede vasıtalara sahib bulun· 
mazsa, meseleyi osmanlı hüku
metine haber vereceği, onun da 
tedbir almakla beraber öteki 
hükiımetleri haberdar edeceği 
yazılıydı. 

1888 denberi Süveyş kanalı· 
nın bitarafüğı saygı gördü: Ne 
1898 deki ispanya ·Amerika 
harbında, ne 1904 • 1905 deki 
Rus - Japon harbında ve ne de 
1912 deki Türk • Italyan har· 
bında hiç bir güçlük çıkmadı 
v~ Osmanlı devleti bu sonuncu 
harpta, ltalyan harb gemileri
nin kanaldan geçmelerine en· 
gel olmak için hiç bir hare· 
kette bulunmadı. 

1914 de, durum başka bir 
şekilde idi: lngiliz nüfuzu altı· 
na girmiş olan Mısır, lstanbul 
hükümetini tanımıyordu. Ka
nalın serbestliği ise itilaf dev· 
!etleri i~in hayatiğ bir lüzum 
idi. Yapılan ve muvaffak olma· 
sına dikiş kalan bücumun kar· 
şılanması için himaye tedbir· 
!eri alındı. 

Bununla beraber kanal, hiç 
olmazsa nazari olarak, bayrak 
farkı gösterilmeksizin bütün 
gemilere açıktı. Fakat, kana· 
im yakınları müttefik devletler 
donanmaları tarafından kontrol 
edildiği için, bu hükmün hiç 
bir kıymeti yoktu. Bununla be
raber, kanal mıntakasında hiç 
bir gemi zaptedilmedi ve har· 
bın başlangıcında oraya sıgın· 
mış olan Alman gemilerine, ora 
dan ayrılıp gitmeleri için ızın 
verildi. 

Versay andlaşmasının 282 
inci maddesiyle bilhassa ibka 
edilep 1888 anlaşması, Süveyş 
kanalı için yapılmış olan arsı
ulusal bir kanundur. Sevr and
laşmasının 109 uncu madde-
siyle lngiltere, eskiden Türki
yenin olan haklan kendisine 
almıştır. Yani Osmanlı devle
tinin yerine kanalın hürriyetini 
saydıracak olan, lngilteredir. 
Süveyş kanalının kapatılması, 

Uluslar sosyetesi paktının 16 ın· 
cı maddesine göre, bir zecri 
tedbir olarak göz ününde bu
lundurulabilir mi? 

Bu maddede ki türlü zecri 
tedbir gözetilmiştir. Süel ba
kimdan ve ekonomik bakımdan. 

Buplardan birinin veya ötekinin 
tatbiki için, konsey üyelerinin 
ittifak etmeleri lazımdır. 

Süel bakımdan ancak zecri 
tedbirler için konsey, arsıulu0 al 
bir kuvvet teşkilini "tavsiye,, 
etmektedir. Süel bakımdan 

olan zecri tedbirler ise, kon· 
seydeki devletleı ~ebasile,pak· 
ta aykırı hareket eden devle
tin tebası arasındaki bütün 
finansal ve tecimel münasebet
lerin kesilmesidir. Fakat müp· 
hem ve aynen tatbiki imkansız 
olan bu tarif, kendi arzularına 
göre şu veya bu zecri tedbiri 
almakta serbest olan konsey 
üyelerinin yapacakları tavsiye
lere kapıyı açık bırakır gibi 
görünmektedir. 

Halbuki, arsıulusal anlasma:i· 

-- - . 

Antakyada 
Beyannameler 

Atıldı 
Antakya'da bilinmiyen kim· 

seler tarafından basılı beyan· 
nameler d"lğıtılmış, miktarı 

pekaz olan bu beyannamelerin 
hemen hepsi polis tarafından 
toplanmıştır. 

Beyanname tetkik edilince, 
bunuan (Elcezire) gazetesinde 

(Irak-mektubu) başlığı altında 
çıkan bir yazının aynı olduğu 

görülmüştür. Beyannamede To· 
roslardan (!) Atlantik denizine 
kadar olan bütün arapların 
birleşmesi istenmekte ve bu 
birleşik arap ülkesinin arap 
orduları tarafından muhafa-ıa 

edileceği kaydolunmaktadır. 

Evkaf bütçesi 
Evkaf genel direktörlüğil 

memı•rlan aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan kanuna 
ilişik cetvelde bazı değişiklikler 
yapılması ve kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kamutay 
ruznamesine alınmış bulunan 
projenin müzakeresi, yeni ev· 
kaf genel genel direktörü proje 
üzerinde tetkikler yapaca2'ın· 

dan gecikecektir. 
Proje, evkaf bütçesinin ma· 

aşlar faslında 50 bin lira kadar 
bir taraaruf sağlanması ve me
mur sayısının azalblması gaye
sile bazırlanmışti. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lıkların barış yoluyle halli ça· 
releri arasında hukuku düvel• 
deki, barış ablokası da vardır. 

Abloka, deniz kuvvetleri va· 
sıtasiyle, abloka edilmiş liman· 
!arla dünyanın öteki kısmı ara· 
sında herhangi bir münasebet· 
te bulunulınasının önüne geç• 
mek demektir. Buna barış ab· 
lokası denmesinin sebebi , bu· 
nun barış zamanında yapılmıı 
olmasından ve tesirlerinin de, 
gemilerle içlerindeki yükün 
zaptedilmesine münhasır kal· 
masından ileri gelmektedir. Bu 
türln abloka 19cu asırda sık sık, 
bilhassa Yunanistan, Venezüella 
ve Portekize karşı kullanıl· 
mışti. Fakat bunlanın kendile· 
rine karşı abloka hakkını kul· 
!anan büyük devletlerle harp 
edemiyecekleri sarihti. Bugün· 
kü şartler içinde lngiltere her 
hangi bir geminin ltalyan kıyı· 
!arına yaklaşmasına engel o· 
iursa iş başka türlü olacak, 
ber halde harp patlıyacaktır. 

Avrupa devletlerinin deniz 
aşırı sömürgelerife olan müna· 
sebetleri için çok önemli bir 
geçid olan Süveyş kanalının ab
lokası ise hukuku düvele uygun 
değildir. Ve bitaraf devletlerin, 
ellerindeki bütün çarelerle buna 
karşı durmağa hakları vardır 

Zaten, İngiliz kamoyunun 
reaksiyonları az çok gözden 
geçirilirse, kanalın abloka ihti· 
malinden pek de korkulmaz. 

Avusturalya ve Yeni Zelanda 
fikirlerini açıkça bildirmişlerdir. 
lngilteredeki bahri mahfeller, 
Negüs hesabına çalışan bir ge· 
minin mahsus karaya oturtul· 
masından ve bu gemi yeniden 
yüzdürülünceye kadar, k:ınahn 

işlemesinin bir kaç gün felce 
uğramasından bile korkmıık· 
tadırlar. 

Aklıselim sahibi hiç bir in· 
gilizde, uyandıracağı yankılar 
hesabsız o!an böyle bir tedbiri 
imkanlı görmemektedir. Bu sı· 
rnlarda Avrupada harbı kopar· 
mak ve renkli ırklarda bir 
ulusçuluk hissi uyandırmek için 
pek az şey lazımdır, ki böyle 
bir bissin doğurduğu girdab, 
lngiü:ı: imparatorluğiyle bera
ber, zaten yıkılmağa istidadlı 
olaıı batı medeniyeti binasını 
da sürükleyip götürebilir. 

lö lan, f>wis 



lllfe-• ------

Meçhul 
- ne yazmışız kızım, oku 

bakayım ... 
- Artık muradına ermek 

üzere idi. Uzaktan Manisa, 
güzel minarelerile, uzun servi
lerile görünmeye yaşlamıştı. 

En önde, kılıcını çekmiş, bir 
kartal gibi ilerliyordu. 

Kahraman tabur, belki yarım 
saata varmadan, Manisayı düi· 
mandan geri alacak, bizzat o 
hakkı kendi elile şanlı bayrağı 
çekecektı ... - ..... . 

- Ne durdun kızım oku-
sana a .•. 
-işte şehrin ilk sokağına gir

uıişlerdi. Tozu dumana katarak 
yıldırım sür'atiyle ilerliyorlardı. 
Halk, yollarını doldurmuştu. 
" Yaşa ... Allah sizi analarınıza 
bağışlasın.... Varolun " sesleri 
afakı inletiyor, her taraftan 
Üzerlerine çiçekler atılıyor, ka
labalık, ister istemez, atlarını 
yavaşlatıyordu ... 
Hakkı en önde ilerliyordu ... 

. . . . . 
- O kadar mı kızım, orada 

mı kalmışız ? 
- Evet ... 
- Ey, nasıl bitirelim 

manı kızım ? 
- Bilmem ki .... 

bu ro-

- Bana dargınsın galiba •.• 
Niye sesin öyle titriyor kızım? 

- Birşeyim yok... Fakat 
sizden rica etmiştim, hani bana 
" K ' D . kt' · ızım . ,, emıyece ınız ... 

- Ha .. Evet, haklısın, nasıl 
bitirelim Nezihe? 

- Bana kalırsa, olduğu gibi 
yaza'ım. Bu sizin romanınız 

değil mi?. Niçin içine hayal 
karıştırmalı ... 

Nezihe, kendisine istediği 

gibi yalnız ismile hitab edilince 
nsş' elenmişti. Artık bir bülbül 
gibi şakıyor ve hayreti Sevinci 
en kiymetli levantalar gibi 
adeta insanı sermest eden bir 
koku neşrediyordu. 

Bu hava içinde öğleye kadar 
çalıştılar. 

katibe 
Fakat bu aşkı kimseye söyle
memişti, söylemiyecekti, onu 
kalbindeki mezarda gömmüştu .. 

Kimbilir hangi genç kızlık 
hulya ve heveslerinin sevkile, 
Nezihe şimdi kendisine bağla
nabilirdi. Fakat kısa bir za
man sonra bıkacağı, belki de 
körlüğünü başına kakarak ay
rılacağı muhakkaktı ... Açıkgöz
lerin bile hiyanete uğradığı 

devrimizde, kendisinin bu ha
lile bir kadından ebedi vefa 
beklemesi elbette doğru ola
mazdı ... 

işte bu düşüncelerdirki Ne
ziheye " kızım ,, demekte ıs
rar ediyor, fakat o da hemen 
her defasında : 

- Hani sizden rica etmiştim, 
bana " kızım ! ,, demiyecekti
niz ? Diye hırçınlaşıyordu. 

Beraber çalışmağa başladık
ları sekiz senedenberi... Hayır, 
aradan iki sene geçdikten son
ra, yani eltı senedenberi bu 
ihtarı belki binlerce defa işit

mişti ... 
Kaç kerre sormuştu : 
- Niçin beni " kızım ,, de

mekten, bu şereften mahrum 
etmek istiyorsunuz ? 

Aldığı cevaplar muhtelifti : 
Ya derin bir sükut, ya ancak 
işidilebilen bir gögüs geçirme
si, yahutta : 

- Siz ihtiyar değilsiniz ki ... 
Ben, sizin yaşınıza pek yakı

nım .. Bana sadece "Nezihe,, 
deyiniz .. 

Arada sırada Nezihe piya
noya oturur, en çok hüzün 
veren, düşündüren, ağlatan aşk 
parçalarını çalardı. Bazan: 

- Sizi rahatsız e mezsem .. 
Mukaddemesile müsaade ala
rak bizzat söylediği de olurdu. 

işte şimdi, böyle birşeye bi
le lüzum görmeden; 

- Vallahi inan, kurtuluşum 
lutfüne kaldı .. 

Diye adeta inliyordu .. 
Acaba Nezihe kumral mı, 

sarışın mıydı? Yoksa esmer 
mi? Tabii bir sevk ile, balık 
etinde olduğunu hissediyordu. 

• * • Fakat teninin, saçlarının ren-
Muharrir Nermi, yemeğini gini nasıl anlayabilir, kimden 

yiyib iki saatlik istirahatine sorabilirdi? 
çekildiği zaman, çok defa ol- Kalbinden geçenlerin, anadan, 
duğu gibi, uyuyamamıştı. Hal- babadan kalma ve dert ortağı 
buki, düngece de gözünü kırp- olan hizmetçi tarafından bile 
mamıştı. Şöyle bir saat olsun sezilmesini istemiyordu. Ken-
kesdirebilseydi.. disile : 

Fakat bu mümkün değildi, - Kör aşık olmuş! diye eğ-
zihni meşguldü ... Neziheyi dü- lenebilirlerdi.Belki acıyanlar da 
şünüyordu. Ah, bu meçhul ki- bulunurdu. Fakat kimseden 
tibe senin yüzünü görebilsey- merhamet istemiyordu. 
di ! . . Birden yüreği sızladı.Ne söz-

Tam on üç senedenberi gör- le, ne fiil ile teyit etmedikleri 
dü. " Manisa ,, ya girdikleri halde daima havası İçinde bu-
gün ansızın bir bomba patla- lunduğu o sevgi, Nezibenin 
yıvermiş, işte o andan beri sevgisi, sakın merhametten 
dünya kendisi için bitip tüken- doğma olmasın ! 
mek b lmiyen bir karanlık ol- Sakın aşk sandığı bu alaka, 
muştu. Istanbulda, Viyanada alelade bir acımak olmasın! 
iki defa ameliyat edilmiş ... Fa- Yavaş yavaş doğruldu, kar-
kat bu netice değişmemişti. yolasından aşağıya indi. Elile 

Sekiz senedenberi Anadolu yokladıyse de kolonya şişesini 

hisarına çekilmişti. Bazı mec· her zamanki yerinde bulamadı. 
mualarla bir gazeteye roman- Halbuki sıkıntısı artıyordu, 

lar, hikayeler yazıyordu. O za- bir az koklamak, bir az yüzüne, 
mandanberi Nezihe kendisine gözüne sürmek ihtiyacında idi. 
katiplik ediyordu... Böylelikle belki açılırdı ... Ne 

Evinde, emekdar bir ihtiya; yazık! Körlüğü buna mani teş
kadın hizmetçiden başka kim-· kil ediyordu. Bir de aşk, ev· 
se yoktu. Hayatta yapyalnızdı. lenmek gibi şeyler düşünüyor-
Tekaüt maaşı da hesap edi- du ha!... 
lirse eline bol para geçiyordu. Büsbütün fenalaşmağa baş-
H~nüz 38 yaşında idi. Eğer kör lamıştı, Bitişik çalışma odasına 
olmasa, gözlen görse, mes'ut geçmeğe karar verdi. Masası-
olabilirdi. Hele şu Neziheyi nın gözünde de bir şişe ko-
görebilseydi!... lonya olacaktı. 

Pek güzel bir kız olmalıydı. Senelerin biriktirdiği isabetle 
Çünkü huyları çok güzeldi Ne her zamanki gibi, kimsenin 
ince, ne terbiyeli kızdı o... yardımı olmadan yatak odasın• 

Nezihenin kendisini sevdi~- dan ÇJktı, sessizce çalışma oda-
ni tamamile anlıyordu. Doğru- sına geçti, yazılianesine oturdu. 

_su. o dLNezihe.Yi seviy9rQµ .• ,_!J Karııdulri salonda Nezihe 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satr,ıar 
~ 

Çu. Alıcı Fiat 
1200 Trifonidis D 5 75 16 75 

660 Vitel 5 75 13 
321 Ş Riza Halef 6 37 13 50 
316 Beşikçi Z B 6 25 7 25 
305 J Taraoto M 5 25 8 50 
302 S Gomel 5 75 13 
273 Alyoti bira 6 37 12 
247 M J Taranto 8 50 14 
235 D Arditi 6 10 75 
224 Y 1 Talat 6 25 8 50 
192 K A Kazım 8 75 11 
182 Halim 6 87 10 12 
117 H Alyoti 8 9 50 
110 S Süleymano 8 14 25 
105 S Emin 6 7 75 

86 Ş Remzi 7 11 
74 J Koheo 7 7 75 
67 P Paci 7 9 50 
64 F Z Abdullah 8 50 11 
43 Albayrak 7 37 7 75 
40 Manisa B Koo 7 75 10 50 

ITebaamıza alınan 
Ve çıkarılanlar 

Göçmenlik ve sığınmak su
retile memleketimize gelerek 
vatandaşlık istiyen ve fena hal
leri görülmiyen 556 kişinin va
tandaşlığa alınması Bakanlar 
kurulunca onaylanmıştır. 

" .... 
Resmi izin almadan yabancı 

devlet tebaasına geçen 24 ki
şının Türk vatandaşlığından 

çıkarılması Bakanlar kurulunca 
onaylanmıştır. 

Pariste Madencilik 
Kongresi toplanıyor 

20 Birinci teşrinde Pariste 
toplanacak olan arsıulusal ma
den, jeoloji ve izabe kongresi
ne hükumetimiz adına Ekono
mi Bakanlığı endüstri genel di
rektörü B. llhami Pami, ma
denler gel direktörü B. Bedri 
Hüsnü ve maden inceleme ve 

Yürürlükten 
Kaldırılan 

Talimatname 

_,,,, 

içinde yazılı hükümlerin tür-
lü kanun ve talimatnamelerde 
de yazılı olmasından dolayı 

yeritimine lüzum kalma yan si-
vil ve finans işyarlannın se
ferberlik sırasında ödevlerine 
dair olan talimatnamenin yürür
lükten kaldırılması bakanlar 
kurulunca onaylanmışrır. 

Meyvacılık üzerinde 
Yapılan etüdler 

iki buçuk aydanberi doğu 

illerile meyva yetiştiren bölge
lerde bir inceleme gezisine 
çıkan Tarım Bakanlığı uzman· 
)arından profesör Glasberk ve 

24 B S Alazraki 6 25 6 87 arama enstitüsü genel direk-

Bursa tarım okulu meyvacılık 

öğretmeni B. Mustafa Ankaraya 
dönmüşlerdir. Uzman hazırla-20 E Feher 7 25 7 25 törü B. Reşid Gencer katıla-

20 Len Peciyo 9 75 9 75 caklardır. Salkurumuz bu ayın 
9 Kadı O Ah 12 50 12 50 on ıkisine doğru yola çıka-

dığı önemli raporu bakanlığa 

vermiştir. 
8 H Cemal 7 7 50 caktır. Bi ________ _ 
2 Kaptan A'i 5 50 5 50 Polonya ve Maearis-

5246 Yekun 
243742 dünkü satış yekunu tanla yapılan tecim 

Doktor 

Fahri Işık 248988 umumi satış yekünu anlaşmaları 
1 incir 

l Çu. Alıcı Fiat 
2652 muh. alıcı 6 25 15 

Kilo 
3500 

Fiat 
Zeytinyağı 

Alıcı 

Muhtelif 
Zahire 

28 38 

Çu. Cinsi 
271 B11ğday 

75 Arpa 
900 Akdarı 

40 Susam 
90 B Pamuk 
14 Harar " 

Fiat 
5 81 6 37 
4 4 
3 25 3 25 

12 12 
42 50 43 

19 ke palamut 220 220 

Para Piyasası 
4-10-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 615 50 622 
Fr. Franrrı 8 28 8 30 
Dolar 79 8'.l 79 
Belga 21 15 21 55 
İtalyan lireti 10 17 10 27 
İsviçre Fran. 40 95 41 20 
Florin 85 12 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 -hali piyano çalıyordu, hali: 
Vallahi inan, kurtuluşum Jüt· 

füne kaldı .. 
Diye inliyordu. Kendisini tu

tamadı, masasının üstüne ka
panarak, bir çocuk gibi hün
gür hüngür ağlamağa başladı ... 

Aradan ne kadar zaman 
geçtiğini bilmiyordu. Birden 
onun... Nezihenin kokusunu 
duydu, bu kendisine asabını 
kuvvetlendiren, sükununu geri 
veren bir eksir tesiri yapmıştı. 
Süratle başını masanın üstün
den kaldırdı, ah! Ya Nezihe 
gelmiş de ağladığını görmüşse ... 

Fakat bu düşüncesi pek 
kısa sürdü. Biraz ileride, sar
san hıçkırıklar arasında birisi ..• 
Hayır, o ... Neziha ağlıyordu! 

Kendinden geçmiş insanlar 
gibi, ne yaptığını bilmiyerek 
ayağa kalktı; gözleri görüyor
muş gibi Neziheye doğru 
ilerledi ... 

Onun... Nezihenin kokusu, 
doğru yolu gösteriyordu. 
Birden elile, yüzünü bilmediği, 
kendisince meçhul katibesinin 
saçlarını okşamağa haşladı: 

- Neziha!.. Neziha! Ne ağ
lıyorsun? Nen var? Söyle 
bana ... 

Nermi!.. Nermi!... 
Ve ayni an içinde, iki çift 

dudak, yekdiğerini cezbetmiş
cesine buluşup birleşti. 

Bundan beliğ, bundan sa
mimi bir itiraf olamazdı. Ne
ziha derin gögüs geçirmeleri 
arasında: 

- Nihayet bana acıdın .. , 
Senelerdenberi senin olmak 
istiyordum. Artık ehediyyen 
benimsin, değil mi? Diyordu. 

Mqlum 

Polonya ile yapılacak tecim 
anlaşması için Ankara'da de
vam etmekte olan konuşmalar 

son safhaya girmiştir. Yakında 
her iki memleketi memnun 
edecek bir sonuca varılacağı 
umnlmaktadır. 

Peste'de Macarlarla yapıl
makta olan konuşmalar da 
bitmek üzeredir. Bu yeni an
laşmanın imzasına kadar yü
rürlükte olanın müddeti birinci 

İzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) teşrinin on beşine kadar uza
tılmıştır. 

., _______ . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ./ 
~ 

İRİN af./ 
2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

ferin üzerinde halisliğinl tekeffül 

eden EJ3ı markasını arayınız. 

lzmir Yün M nsucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edihnekte ve aabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 43) 

es T~'rrnraver 1••9 ?. 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Nuınan 
Zade sokağı Ahenk ınat• 
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229l,. 

lzruir Belediyesinden: b 
- Beher metro murab 81 

be· 125 kuruştan muhammen I 
delli 56, cı adanın 32-33 saY' 1 

198 metre murabbındaki arsa· 
!arın baş sekreterlikteki şart· 
namesi veçhile 18-10-935 cuına 
günü saat 10 da açık artırın3 

ile ihale edilecektir. lı· 
iştirak için 18 liralık muva 

8 kat teminat makbuzu veY 
banka teminat mektubile söy• 

ko· !enen gün ve saata kadar 
21

3) 
misyona gelinir. 3198(3 

15 1-5-10-
§ 1 - Uray halalarının ~~ 

muhtelif yerlerdeki bozuklu .
0 !arın onarılması ve kiremitler• 

u· aktarılması 1789.39 liralık : • 
hammen bedelli keşif muci 111

• 
ce baş sekreterlikte şartoaıne. 
si veçhile 18 - 10 - 935 c.uııı; 
günü saat 10 da açık eksıtıll 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 135 liralık ınu: 
vakkat teminat makbuzu Y'·İe 
ya banka teminat mektubu dat 
söylenen gün ve saata ka 
komisyona gelinir. dar 

2 - 935 Yılı sonuna ka
0

g0 
Darülacizenin ihtiyacı olan6 I<• 
kilo ikinci nevi ekmek başseci· 
reterlikteki şartnamesi ınu ii• 
hince 18 - 10 - 935 Cuına g·ı 
nü saat 10 de açık eksiltııı~ •i: 
ihale edilecektir. iştirak !~at 
35 liralık muvakkat te 111!

118
t 

makbuzu veya banka te.~ı y-e 
mektubu ile söylenen gu~ ir· 
saata kadar komisyona g3e~'.f2) 5-9-13-17 3252 ( ~.
':LZ71777.EL7/ZZ7J'l' rn.J //VP-

T J RE DE 
111

• 
lstanbnl sabık Alemdar 5 

hat yurdu hekim erinden 

DOKTOR 

SüleymanSırr,ı 
Hasta kabulüne başlaaıı~. 

Tire Tahta kale geçi 
1 

No. 1911 
1-13 (323~ 

"r///////T/:.NJ~· 
lzmir birinci icra ınelll 

ğundan : 1111ilı 
Abmetten devir ve Buff>i• 

suretile Hasanın, Hasan te• 
den alacağı olan paranı0113cıe mini için borçlunun tahtı diifet 
alınan Turanda şüıne~b ta• 
caddesinde 34 numarataJ ti y-e 
mamı beş yüz lira kıyde5;0 de 
Turan Menemen cad di yiit 
~ 71 nnmara.lı tamamı .~~eınil~t 
lıra kıymetlı maa ınu~ ·ın jfı• 
kahvehanenin yirmi sebbıninİJI 
barile borçluya ait üç 935 per
birinci arttırması 7-11- ıt de 
şembe gününde saat ttırın' 
yapılmak üzere açık d~ 13~ 
suretile satılığa kont! k;yıne· 

· arttırmada satış b7'1e 1

1 rsa eıı 
tinin yüzde 75 şinı .bu u ılacıılı 
çok arttırana ihalesı Y3ftıraıııll 
aksi takdirde en çok :r şartiyle 
taahhüdü baki kalına ıatıla' 
·satış onbeş gün daha22~ıı-935 rak ikinci arttırması 

11 
de ya• 

cuma gününde saat 
pılacaktır. . satış be' 

Bu arttırmada. ~ahı uıde 1: 
deli yine kıymetının Y ııı ııa 
şini bulmazsa 2280 No·ri bır~; 
nun mucibince satış .ge enf>ula 
kılacaktır. işbu gayr~.ın şelıilde 
üzerinde herhangi 1)ar eıte· 
hakkı talepte bulu~:fe birlilıte 
rindeki resmi vesaı b1• incİ jet~ 
. . .. f ada ır AlıS' 

yırmı gun zar ı • dır. r: 
ya müracaatları lazım sicibllce 
takdirde hakları tapu! şıııııda11 

malum olmadıkça paY ~in pi'.~ 
hariç kalırlar. ~atış P rıca Y6

0• 
ile olup müşterıden ay t7·İ 
de 2,5 dellaliye alınır· şartııa· 

· 'b ren ııı· 935 tarihinden ıti ~uıunduf'J7 5 
me herkese açık üıde 't 
caktır. Taliplerin Y b 1ene 

· ya a Jas• 
teminat akçesı v3 22053 ° 1 itibar yekiınu ve 3 - . ;cr•Y 

b. ·ııcı ya numarasile ırı 

müracaatları ilan olunııf(.31-") 
3251 



Istanbu] 

Y[ IKUl[ GAZHA [Si 
Bilhassa demir işlerinin hüsnü muhafazası için şayanı tavsiye: 

Paslanmaz siyah boya 
Stoklctrı daima hazır bulundurmaktadır. 

Tafsilat ve s ' pariş ıçın : 

Fabrikaya : Telefon 22072 
Metro Hanına : Telef on 44800 

olunması. 
29-1-5 (3207) 

Dain. a Sabit Daima Tabii 

!Net Juvantin Saç Boyaları 
vllıti LIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
olııp n saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 

Jııvsaçl_ara tabii renklerini bahşeder. 
İb:erin antın _saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
len te e kte~ıp edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
çıknıa n Ytl[~nınak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

E:cı z. E.'l cıddi ve emniyetli markadır. 
•nelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. ...... 

Bayanlar 
Tiirki . 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri ıııege Yeye ılk defa getirt-

diinyanın muvaffak ~lduğum Yeni model 

Şekil No. 8038 Şekil No, 8041 

DAIMON YILDIRIM MARKALI 
Bu cep fenerleri seksen metrelik olup 

Ziyayı dağıtır ve toplar 
Ayarlıdır, kristal düz camlı kristal yuvarlak camlı 

pek çok renkler mevcuttur 
CZZZZZT // .T/:/T/7.L</:iVJZZh/Jilrn =zT..LZ721..::ı.ıı llllllJ•ız:zn:ıı:z:ı 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 
.., 

Anadolu Hurdavat magazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

ııa.hri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Kiralık Ev ve Dükkanlar 
lzmir Vakıflar Müdiirlüğün

den: 
Vakfı N. 

Bezmialem 41 

.. 23 

.. 25 

.. 9 

" 11 

.. 13 
Mülhakşeyh Ali 177 

n 

Ali reis 

Berberz:ıde 

179 
2 

8 

Mevkii 
Tepecik Sürmeli So. 

.. Altay .. 
" " " 
" 

Armutlu ,, 

" " " 
" " " 

Tilkilik 
" 

" Ali reis 
ikinci Kordon 

Nev'i Bedeli 
Kahve 60 

Dükkin 24 

.. 24 

oda 24 

" 
24 

" 
24 

dükkan 84 

" 
84 

ev 70 
dukkan 150 

ı:n tııiik en son sıstem ve yeni çeşit 
dakik enımel makinesile 8 Vakfa ait yukanda yerleri numaralan ve senelik kiraları gös-
kork ada 11 aylık ondüleyi Kulaktan geçme terilen akarat on gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Usuz t hl"k . küçük düg"meli te t ' e ı esız ve her İhalesi 5-10-935 Cumartesi günü saat on birdedir istekli olanlar 
•• ;,1 ~açlar' biç sıcaklık duy· model şartlarını görmek üzere bür gün evkaf direktörlüğünde varidat 

Yanız kadın berberi TJ"LKJ.LJ"KTE ,_ !\JI 1 ... _ memurluğuna ve ihale günü saat on birde yapılaca>< komisyona 

ıvıinik Sıtkl 1 Yeni "İzmir,, eczanesi müracaat etmeleri bildirilir. 26-1-5 3129 (3171) 

G yapar. lı·------..----•1 
eçeciler caddesi 4 katlı İ,,,,L//////////////L///////;'tt. E 1 ""k E l 8 k f • 

Yeni bina d " DOKTOR ~ m a ve }' am an ası zmır 
sın a. Te~efon 3101 '\ 

~.,,,~~~,3~1321 l ~ . T Şubesinden: 
~u;:ıi;rı"o;k{~' 81\Ül ara~çı~ Esas No. Yeri . • No.su 

~~ H 1 
ı " 410 Karataş orhanıye sokagı 13 

Nevi 

ev 

Depozitosu 
T. L. 

7 

met U UA Si iÇ HA~T ALIKLARI ~ B. 701 Karata~ dokuz ey~iıl ,, 114 
mutahassısı -.; 310 Osmanıye caddesı Bayın- 2 

ikinci Beyler sokağı Türk ~ dırlı çarşı 

ev 

dükkan 

10 

6 

ALAT müzayede salonu bitişiğinde ~ 348 Mırabıt çarşısı kızlarağası 25120 oda 
l" h AŞ . No. 45 hanında • asta\ kl d Ôgleden sonra 15-18 kadar - d 

3 

l< 1 arı oktoru hastalannı kabul eder · 693 Balçova Yıkık koy altın a 
-::eııı~er~al~tı~Ş~a~ın~b~so~k~a~k~N~o~.2~0~1 (1250) Telefon 3806 691 " " " 

tarla 
24 dönüm tarla 

30 
10 

... illllllli;!:'.lll!lrz.Z:iVY/ZL/'/7/"LZZT'/TZZJ 
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BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesı 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 

. . . . . . 
: 

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

İkinci Süleymaniye mahallesi 
Hakkı bey sokağı 

10 ,, bağ 

6 ev 4 

C. 59 Manisa Sultan önü mnhallesi 2 ev 30 
C. 59/l ,, ,, ,, 2tl ev 30 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı emlakin bir senelik kira
ları 12-10-935 Cumartesi günü saat onda ihale edilmek üzere 
açık arttırmıya konulmuştur. istekli olonların hizalarında yazılı 
depozitoları veznemize yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

5-10 3215 (3237) 

lzmir Nafıa Müdürlüiünden: 
463 lira 79 kuruş keşif bedelli Bergama - Dikili yolunun 

22 + 7 nci kilometresindeki Ilgın köprüsü döşemesinin onarılma 
işi 15 gün müddetle eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 10 
birinci teşrin 935 Pertembe günü saat 11 de ilbaylık encüme-
nine gelmeleri bildirilir. 3113 (3236) 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
1 ... '-~ - .>ı.t ,~· • • • 

' ~ • • _.;;. • • • 1 • ..:,.:--

Her nevi izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K . No. 234 IZMIR 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~-te.Iin.,..d•e 
~irkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Baş ağrısı mı? Nevralji mi? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRIPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessır 
maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 

:;brekleri yormaz 
RADYOLIN diş mac.ınu fabrikasının mütehassıs kimyaker· 

leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 
7.5 kuruşa satılır 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

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

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

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

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

Burgas - Vama ve Kösten
ee limanları için yük alacaktır 

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

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

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penbage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanları 1 

için yük alacak olan vapurlar 
1 - VINGLAND vapuru 2 

birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

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

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

SERViCE MARITıM ROUMAİN 
Malta - Katanya - Cenova 

Marsilya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
•apurlar 

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

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

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
•apur. 

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

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

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

Telefon: 2004-2005 

Paris fakült<:sinden diplomalı 
Diş tablp'cri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

~Cl'///////////////7////.LL.ır/.A 

DOKTOR 

, Ziya Gö~sin i' 
, MERKEZ hastanesi:, 

KULAK, BOGAZ 
' BURUN ŞEFı 

ikinci beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 

No. 41 
Saat 3,5 dan saat 6 ya kadaı 

TELEFON 3686 
Ev telefon numarası 2505 

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

WASGENWALD Tapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hambur!! ve Bre
men icin yükliyecel<tir. 
SOFIA motörü 31 bir:nci te~

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

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

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hambur.ır 

NORBURG vapuru ı:I birinci 
teşrinde beklen=vor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DJ;'.N NORSKE Middelhavs 
Lin;e ID/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BOSPHORUS motörii 23 bi

rinci tesr'nde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç liman larına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anven 
EGYPTE vapuru 20 bir;nci 

t~şrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt İçin vük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l1irekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EX MOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük ala cak tı r. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru 12 birinçi teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

lzmlr Sicllll Ticaret 
Memurluğundan : 

No; 1,193 
[ Ahmet Everkan ] ticaret 

unvanile lzmirde Çayırlı bah
çede Melez caddesinde 9 nu· 
marada tütün ve sair yerli mah
süller ticaretini yapan Ahmet 
Everkanın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilliıı 1493 numarasına 

kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir Sicilli 
luğu 

Ticaret Memur
F. TENIK 

( 3238) 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 

" Cevdet Alanyalı ,. ticaret 
unvanile Izmirde General Ka
zım Dirik caddesinde 23 nu
marada ticaret ve komisyoncu
luk yapan Cevdet Alauyalın:n 
işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1492 numarasına kayd ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret resmi 
mührü imza F. Tenik 

3250 [3239] 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lü!dc Liverpool ve Svansea'dan 
ge li p tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liv erpool ve G lasgov 
için yük a la caktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
ey1ü!de L 'verpool ve Svansea-
dan ge'ip tahliyede bulunacaktır 

LONDRA ve HULL HATTI 
FABIAN vapuru halen lima

nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anv:ers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 teşriniev
vel" kadar Londra ve Hüll için 
yük a 1 acaktır. 

The General Steam Vav:-
9'ation co. Lt..l. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bu!unmustur. 

NOT : Viirut tarihlf'ri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
Ekspres postası 

Sakarya 
F evkalad" lüks Tapuru 

PAZAR ııünü saat tam t6 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

Istanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat 16 da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe T olefen 3658 

~ Mlt*& 2 ZZW~ 

Genç kızlar 
Aranıyor 

, Pakette çalışmak için, genç 
J kızlar alınacaktır. Istiyenler 

Turan Yağ Fabrikasına ruü
racaat etsinler. 1- 7 (3230) 
~ 92 'i' R 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGL U 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey~ 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.. antina tramv~-, cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene p,ibi uzun bir 2amandanberi temizlik v-. istika
metile r. zm l azanan otel"m, zde bu defa esaslı tamirat ya
pılıııış ve }eniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
te~rif edeçek o:an sayın müş+erimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir ai le ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan ı;e:ecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklaırak her hakikatı öğrete- r 
cektir. Akşam '. arı temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. ( 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

BU MEVSiMDE NEZLE 
BÜYÜK BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mikroplu 
Havasından SELAmET ile kurtulursunuz 

S 1 "' t f • t Sizi nezleden başka menenjit, e a'lle erı grip ve ağız burunla yol bulan 
hastalıkları S ı "' l f • t Başka isimli ben
bırakmaz... e .ame erı zerleri size boş va-
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: S. FERİT ŞlFA ECZANESi 

Devlet Demiryollarından: 
Cuma ve Salı günleri lzmirden ve Pazar, Çarşamba ııunleri 

Bandırmadan kalkan sürat katar günleri lzmir Bandırma arasında 
1207, 1208 muhtelit katarlarında 1 Birinci Teşrin 1935 tarihinden 
31 llk Kanun 1935 tarihine kadar ayni zamanda lzmir - Bandırma -
lzmir arasında ifliyecekleri sayın halka ilin olunur. 

2-5 3200 {~17) 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terledipiz için kalori sarfeder 
zayıf dllşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

T ecrübcsi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş'e vermiş olan 

Klna L-0111 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidcsini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Eczacı Kemal Aktaş 
Kolonya ve esansları 

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Ktmal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

işte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üıtüa bir koku bulu.., 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLlLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
fulya, Leylak, Akşamglineşi, Son hat · ~ 

Menekıe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 7S - 100 
200 kuruşluk titeler. 

Dikkat edeceiiniz ikl nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaç 
markası. 

lkinciıi 

Hila l eczanesi 
Takliti yoktur, çünkii yapı

lamamakdadır. 

isimlerini benzetenler asıl
larınuı kıymetini ııöstermeye 

yarıyorlar o kadar... .. 
çJ' 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı H~raÇ. 
Kardeşler mohilyelerile süsleyioız · · 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

l(ıır' 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Hara~çı şiındi· 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görınc:ge 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 ~ 

lzmir linıan işleri ida-resi alıJJl 
satım k omisyonundan: . pir ,e· 

Alsancaktaki vapur iskelesinin içinde bulunan bü~e~ıni ıeşrill 
nelik kirası 4 birinci teşrin 1935 gününden 18 bırın: nuJ.ııluf' 
1935 cuma günü saat on beşe kadar açık eksiltmeye. 

0

8ıııı> ••· 
tur. isteklilerin yirmi iki buçuk lira depozito paralarıle 
tıın komisyonuna baş vurmalan gerektir. 

41
) 3258 
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