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Blmtiyaz ~ibi: ŞEVKET BiLGiN 
aşmuharnr ve umumi neşriyat m6dilri: 

HAKKI OCAIÇOGLU 
,..._ .A.BC>~ Ş~Tİ 
Devamı mUdde Türkiye için Hariç için 

Senelik · · · • · . . 1300 :.!500 
Altı rı11lık . . . . . . 700 ltJOO 

---- ı: : 2697 

No. eose KIRKBIRINCl-SENE · 

il 
YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
~zan ; ~e1::>i.a ~H 

Bu çok sevlmH edebi tefrl
kamıza yakında ba,hyacaöı~ 1 

Cumhuriyetin Ve Oumhut·iyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan Çıkar ~t Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

elindedir 

ve lin g ti 
··ı .. e r. ltalyanlar A u 1ada . bi erce 

ussoli Ji • ~ayy reyle aya 

ra ı zayiat ver 
gidecekmiş .• 

20 bin Habeş süvarisi Somaliye akınlar yapacak - Adis-Ababa yolunda Sok Otaya kasabasını 
uçaklar yaktılar - Romada şenlik var. Adua lekesini silmişler diye seviniyorlar. 

Ras yum o d u ta :yan hatlarını yararak Erytrreye girdi 

Svmaltye giden lfabeş suvaıileri 
Muharebenin genel lta lyanları geri çekiJmeğe mec

Vazlyeti bur ederek sevkulceyş hakı-
Istanbul 8 ( Özel ) - Son mından önemli olan Ual - Ual 

bir kaç günün en kanlı müca- mevkilerini zaptetmişlerdir. 
dele leri, Habeşler le ltalyanla- ,, ",, 
nn Adua etrafında çarpışma- Adu a ne ltalyanlarda 
larına inhisar etmiştir. ne de Habeşlerde 

Adua müteaddit defalar ltal- lstanbul, 7 (Ö.D) - Royter 
yanların ve Habeşlerin eline 
geçmiştir. Ancak dün gece 
ltalyan fırkalarının birbiri ar
dınca yaptıklara hücumlarla 
Adua kat'i olarak Italyanlarm 
elinde kalmıştır. General ~ar
vinginin kumandasındaki Ital
yan kuvvetleri ağır zaviata 
uğramışlardır. Ölü ve yaralı 
olarak bu zayiatın gerçek mik
tarı henüz bHinmiyorsa da bir 
kaç bin askerin affı harp dı
şında kaldıkları muhakkaktır. 
Italyan taarruzu üç koldan ve 
ayrı istikametlerde olarak. iler
lemektedir. Arazinin çok ari
zalı olması yüzünden Italyan
Jar büyük zorluk çekmekte 
ve Habeş kuvv~tleri bu vazi
yetten istifade etmektedirler. 

. Somall cephesinde 
Somali cephesinde ise vazi

yet berakistir. Erytrede taarruz 

Eritredeki İtalyan generatterinden 
Orazian 

ajansının Adis Ababadaki ay
tarı Adua etrafında kanlı 
muharebelerin devam ettiğini, 
s~vkülceyş öir merkez olan 
Aduanm bu dakikada ne 
Habeşlerin, ne de ltalyanların 

Habeş çöllerini ve dağlan altüst edm Tan[!/ar 
teşebbüsü ltalyanlarda olduğu 1 elinde olmadığını bildiriyo~ 
halde bura da Habeşlerdedir. Havas ajansının aytan da bu 
Hatta Habeş kuvvetleri burada haberi teyid ediyor. Bu haber-

lerin son Italyan t~blii-inden 
önceki duruma aid olması 
muhtemeldir. 

Londra inanmıyor 
Londra, 7 ( Ö.R ) - Son 

ltalyan haberlerinde Aduada 
Ras Seyumun 7000 askeriyle 
muhasara edildiği bildirildiği 

halde Aduanm sukutunu bil
diren ve gene Italyan kayna-
ğından gelen resDJiğ haberler
de Aduadaki müdafilerin tes
lim olduldarına dair hiçbir ha
ber yoldur. Bilakis önemli Ha
beş kuvvetlerinin Aduayı kur
tarmak için cebri yürüyüşle 

A<h·aya lrnşmakta oldukları 
birldirilmektedir ki bu da ve-
rilen haberlerin ihtiyat kaydıy
la karşılanmasını iycap ettir
mektedir. 

Habeş sUvarllerl 
Soma ilde 

l 

Habeş şelıirlvini yakan İtalyan bombardıman Jüolarmm lwmandam 
Kolonel Biseo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı önemli b~~h~o~n ~k~aya 
karşı kütle halinde bir hücum 
yapmışlardır. Bu şehir Adüa-

ı.2!1~!~ Z (Ö B-J - Gaze-

lelerin Adis-Ababadan aldık
ları haberlere göre 20 binden 
fazla Habeş athsı Somali cep-
hesinde toplanmıştır. Bunlar 
Somalide ıtalyan kuvvetlerinin 
gerilerine akınlar yapmağa ha
zırlanıyorlar, Ual-Ual'ın Habeş
ler tarafından zaptedildiği ha
beri teeyyüt etmiştir. Burada 
ltalyanlann ani baskına uğra-
dıkları cihetle bir az eeir de 
bıraktıkları :ınlaıılmışbr. 

Mussollnl Aduaya 
gidiyor 

İstanbul, 7 ( Ö.D) - Dayli 
Mnor Mussolinı'nin Tayyareyle 
Ereytreye gideceğini ve Adu
ada yapılacak zafer antının te
mel atma törninde buluna
cağını bildiriyor. 
Uçaklar Harar Uze rinde 
Londra, 6 (Ö.R) - Asosyeted 

Pres muhabirine' göre, ltayan 
uçakları Harrar üzeriade dole
prak bombalar abwflardır. 
Habet topçuları tayyareleri fid-

detli bir ateşle karşılamışbr. 
Adiı-Ababaya karşı hava ta
arruzundan endişe edilmektedir. 

Paris 7 (Ô.R) - Adis-Aba
badan bildirildiğine göre ltal
yan uçak fiJoları 1500 nüfuslu 

Ababanın 150 kilometre celMl
bundadır. 

,awı!ıı21!1----------~ 

Habeşler 
ıınırı-. 

Dört. İtalyan tan 
kını zaptettiler 
lstanbul 7 (Telefonla) -

Londraya Adis-Ababadan 
bildiriliyor: Habeıler Adua 
cebhesinde Akıum civannda 
. çukurlar kazarak Ye bua
ların üstünii dallar ve top
rakla örtmek süretile kur
dukları tuzaklara dört aiır 
Italyan tankını düşürmeğe 

. ve zaptetmeğe muvaffak ol
muşlardır. Hab~şler bu me
todu bütün ccbhderde tat
bik etmektedirler. 
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İnsana bir çok musıbet
ler söz söylemekten, 
başka hayvanlara ise 
söylememekten gelir 
Eğer nıerkeb ve aı söz söyleyebil-

se/erdi, muhakkak ki himayei hayva
nat cemiyetinin işi çok hafif/udi. Za
vallı lıayvanlann çektikleri azab ve 
eziyetin, biralımaM kesilip öldiirül
me/eıillin en büyük sebeplerinden biti, 
ko11uşama111alarıdır. 

YENi ASIR 

• 

ŞE RBA ER 

Tepeköy sergisinde 
Bu yıl kendi damızlıklarımızın 

Güzel dölleri teşhir edildi 
Buna mukallit, inmnın başına.~ 1' r-;:---------.. -""";'~:t"'.~""-'~· rağa da yirmişer ve on beşer 

lira ikramiye verilmiştir. 
un musibetlerin ekserisine dili sebep 1

' 

olmaktadır. Doğra söyledikleri için 

dokuz köyde11 kovulanlar ne çoktur f 
Osma11/l edebiratının t!fl büyük 

üstadı ve zektısı " Nef'i ,. bile, bir 
sözü yüzünden boğdurulup lJldıüiil-

memişmidir? 
l ı 

Dt7luimiı rahat durmamasını /ıa-
l ı 

yatile öilmıiş olanlar, şarkla ve gaıp-
ta haylı yekii11 tutar, 

Evet, i11sa11a bir çok musibetler 
söz söylemekten gelir. L/ıki11 susmaffı 
tavs!l'e edip onları hayvan derecesine 
i11dire111eyiz. 

Mazlum 
•••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünyu kamoyu 
eyecandadır 

- Baştaf'A/L J nci sayfada -

torluğan güveni sarsılmış oldu
ğunu anlıyorlar. İşte Ingiltere· 
nin Uluslar Sosyetesinin bütün 
üyelerinden yükenlerini yap· 
mağa hazır bulunmalarını iste· 
mesine sebep budur. Burada 
lngiliz ulusunun barışseverliği 

kadar lngilterenin kökleşmiş 

menfaatlerini sarsılmaktan ko
rumak arzusu da hakim bir 
rol oynamaktadır. 

M.Baldvin lngilterenin yalnız 
batına harekete geçmiyeceğini 
ıılSylemiştir. Bundan şüphe edi· 

Iemez. Uluslar Sosyetesinde alı
nacak tedbirler sadece finansal 
ve ekonomik tedbirlerden iba· 
ret kalırsa - ki bundan ileri 
geçilmiyeceği ihtimali yüzde 
doksan dokuzdur • Habeşiata• 

nın mukadderatı kendi ordusu· 
nun silalarıoa ba§'lanmış ola
caktır. Dışarıdan manevi bir 
yardımdan bafka bir şey glSre· 
miyecektir. 

Öte yandan uluslar sosyete• 
ıinin barış muhafızlığı ne kadar 
L ıi f, cılız bir şey olduğu key• 

ı1i;etide daha kuvvetle anlaşıla 
ca. t ve bu yüzden ulusların 
silahlanma gayretleri arttıkça 
arh caktır.lngiltereye gelince bu 
ağır darbeyi unutmasına imkan 
yoktur. işte bu kadar güvensiz 
bir durum genel bir harbı bugün 
için geri bırakmış olsa bile ge
lecek yarınlar, insanlık için çok 
daha korkunç ihtimaller taşı
yacaktır. 

Şe-vke1. :El:l1g:l:n 

Teşekkür 

Eşek aygırları 
Bay Ekremin iki Eşeği birinci 

gelerek otuzar lira bay Asımın 
iki Eseği de ikinci g.Jerek 
yirmi beşer lira mükafat veril
mişlir. 

On beş dişi ve erkek eşek
lere de üçüncü VI! dördüncü 
mükafatı olarak 20 şer ve on 
beşer lira ikramiyıe verilmiştir. 

inekler 
Bay Haşim Sabrinin ve bay 

Arap Hasanın inekleri birinci 
g~lerek otuzar lira mükafat ve
rilmiştir. 

İlbay Fazlı Oiileç ve jıai lıeveli Bay Hasanın iki ineği ve 
Hüseyinin bir ineği ikinci ge
lerek yirmişer lira ikramiye 
verilmiştir. 

Ehli hayvan sergisi tarım Bay Osman, Bay Mehmet, ve 
bakanlığının verdiği 2700 lira Bay Mustafanın tayları ikinci 
tahsisatla 5biriıı.ci teşrinde Tor- gelerek kırkar lıra ikramiye 
balııun Tepeköyünde açılmış ve almışlardır. 
ertesi günü akşamı kapan- Üçüncü ve dördüncü dere-

Yedi ineğe de ilçüucü dere
ceden onbeşer lira mükafat 
verilmiştir. mıştır. ceden 23 taya otuzar ve yir-

Ayın beşinci günü jüri be- mişer lira ikramiye verilmiştir. Bu yıl sergisine iştirak eden 
yeti tarafıodan puvantajları 
yapılmış ve altıncı günü açıl
ma töreni ilbay Fazlı Güleç 
tarafından kısa bir söylevi mü
teakip yapılmıştır. 

Bu yılın sergisine muhtelif 
neviden 180 baş hayvan işti
rak etmiştir. Bunlardan 23 
kısrak, 77 tay, beş boğa, 13 
inek, 17 eşek aygırı ve dişi 
eşek, 27 katır •yavrulu kısrak 
iştirak etmiştir. Kısraklardan 

bay Naşidin kısrağı birinci ge
lerek 70 lira mükafat almıştır. 
ikinci gelen bay Şükrünün kıs
rağıdır. Mükafatı kırk liradır. 

Üçüncü ve dördüncü derece
lerden de 14 kısrağa otuzar 
ve yirmi beşer lira mükafat 
verilmiştir. 

Damızlık aygırlarımızıo döl
leri olan taylardan Bay Hasa
run tayı ile Ahmed oğlu Bay 
Terliğin tayları birinci gele
rek altmışar lira, Bay lsmail, 

Yoksullara 
Yardım 

Dün öğleden sonra Halke
vinde ilbay Fazlı Güleçin baş
kanlığında bir toplantı yapıl
mıştır. C, H partisi nahiye ve 
mahalle ocak başkanlarile ev
velce intibah olunan yardım 
kolu heyetlerinin bulunduğu bu 
toplantıda yoksullara yapılacak 
yardım için iyi kararlar veril
miştir. 

Geç vakıt Şarbay Behçet 
Uz ile u;uavini bay Suad da 
gelmişlerdir. ·---.. 
Tütün piyasası 
Tütün bölgelerinde yaprak 

tütünler yüzde seksen nisbe
tinde denk haline sokulmuştur. 

Haber aldığımıza göre tütün 
piyasası bir kaç gün sonra 
açılacaktır. .. 

" " 
inhisarlar tütün mübayea 

müfettişi bay Yusuf Ziya Ak
h~sar bavalisine gitmişti. Bay 
Zıya o bavalideki tütün vazi
yetini tetkik ederek şehrimize 
dönmüştür. 

• ı ı ı • ı ıra. 

B. Ismail Hakkı 

Şirketi11 sııtır şubesi 

Kıbrıstan getirilerek köyle- hayvanların yüzde doksanı ken-
re dağılmış olan damızlık di damızlıklarımızın dö !eri olup 
eşek aygırlarının dölleri olan çok güzel teşekkül ve evsafa 
katır yavrulu kısraklardan bi- malik oldukları görülmüş ve 
rinci mükafat erkek eşeklere ilerisinin daha mükemmel ola-
tabsis edilmiş oldu ~u için bay cağıoa kanaat vermiştir. 
Ferhadıo ikinci gelen kısrağı Bu suretle yıldan yıla teka-
ile bay Mebmedin ikinci gelen mül gösteren ehli hayvan ser· 
kısraklarına 25 şer lira müka- gilerinin ileride daha müteka-
fat verilmiştir. Üçüncü ve dör- mil bir şekil alacağıoa dünkü 
düncü derecede gelen on kıs- sergi bir belgedir. 

ıÜzüm Fiatlerinde· 
Düşüklük 

Üzüm durumu piyasaya ge
len yüklü mallara rağme-n fiat 
itibarile temevvüç etmemiştir. 
Fiatlerde çok satış yapılan 
günlere nazaran on paralık bir 
düşüklük vardır. Dün inhisar
lar idaresi tarafından piyasa
dan dört yüz çuval üzüm satın 
alınmıştır. Öğleden sonra va
ziyet daha iyi idi. 

Bıçak saldırıyor" u 
ikinci kordonda Konyalı Ali 

oğlu Hüseyin ile Konyalı Meh
med oğlu Vehbi aralarında bir 
çuval meselesinden çıkan kav
gada Vehbi Hüseyine bıçağını 
çekerek saldırmak üzere iken 
yakalanmıştır. 

Hava gazı 
Direktörlüğü 
Hava gazı fabrikası tesisatı 

direktörlüğüne belediye maki
na mühendisi bay Naci atan
mıştır. 

F~~rika tesisatında, gösteri
len ıtına neticesi olarak istih
sal o unan gazın kalörisi yük
selmiştir. 

Fabrika belediyeye geçtiğin
den bugüne kadar yeniden ba
va gazına 18 abona kaydolun
muştur. 

•••••••••••• 
Esrar satmıf 

Eşrefpaşada üçüncü Osman 
bey sokağıoda 5 sayılı evde 
oturan Mustafa oğlu şerbetçi 
Mehmet evinde esrar sattığı 
haber alınmış, yapılan aramada 
21 gram esrar bulunmuş ve 
bakkıoda takibata başlamıştır. 

ELHAMRA Sinemasında 
. Telefon : 2573 

Münür Nurettin 
VE ARKADAŞLARI 

Tanburl REFiK, kemençe FAHRİYE REFİK 
Kanuni ARTAKI 

10 BiRiNCİ TEŞRİN PERŞEMBE VE 

Zevcim ve •evgili babamız 
Nuri Meserretcinin cenaze 
törenine iştirAk lütfunda bu
lunan ve ölümü dolayısile zi
yaretimize gelen, mektup ve 
telgrafla taziyette bulunan 
zevatı muhtereme ile hasta
lığı muddetince tedavisi için 
büyük bir meslek feragatı 
ve itina ile çalışan muhte
rem doktorlarımızdan Osman 
Nuri, Ali Agah, Faik Mu
hiddin, Lütfi }{ahmi, Reşat 
Nuri ve Memduh baylara bü
tün ailemizin minnettarlığını 
bildirmeğe sayın gazetenizi 
tavsit ec\er ve cümlesine ayrı 
ayrı saygılarımızı sunarız. 

Eşi : Bedia Dürrünev 
Kızı : Güzide Nuri 
Oğulları : Dr. Şükrü Nuri 1 

Avni Nuri, Adil Nuri 
Hikmet Nuri r ...... iıiiiiiiiiıliİıııllİİiiiiiı ..... 

Ekonomi bakanlığının tel
ğrafla vukubulan daveti üzerine 
geçen hafta lstanbul tarikile 
Ankaraya gitmiş olan üzüm 
kurumu direktörü bay lsmail 
Hakkı Çarşamba günü şehri
mize dönecektir. 

12 .. .. CUMARTESİ AKŞAMLARI 
21,15 de musikili sinema müsameresi 

Fiyatlar : Birinci 100, Salon 75, Balkon 50 kuruştur. 

DİKKAT: Münür Nurettin ve arkadaşları lzmirde 
ELHAMRADAN başka hiç bir yerde konser vermi· 
yeceklerdir. 

-ERi 

B. Nuri 
Dün büyük tees
sürle Gömüldü 

Bay Nuri Mesetretçi 
Evvelki günkü sayımızda 

esefle ölümünü kaydettiğimiz 
bay Nuri Meserretçinin cenaze 
töreni dün yapılmıştır. 

Bay Rıui Meserretçi ~eli 
kea . yeüştiuaiş t-a. ft 

hayırhah bir İş adamı idi. Onu 
yakıodan tanıyanlar sevilmeğe 
ve sevgile anılmağa değeri olan 
temiz, şahsiyetini pek iyi bi
lirler. 

Dün cenaze törenindeki gö
rünüf, Bay Nuri Meserretçi 
için beslenilen sevgini-. hakiki 
bir gösteriş idi. 

Sabahtan ölüm haberini alan 
dostları onun evinin içinde ve 
dışında teessür çevresi halinde 
toplandılar. Tabutunu Karşıya
ka iskelesine kadar omuzların
da getirerek oradan otomobil
lerle Izmire naklettiler. Keme
raltı camiinde dini tören ya
pıldıktan sonra Asri kabristana 
gidildi. Sevilen herşeyi aramız· 
dan çekip koparması mukadder 
olan mezarın kucağına onu da 
bıraktılar. 

Bay Nuri Meserretçi gençlik 
çağlarını maliye aşiir memur
luklarında geçirmiş, bilahare 
ticaret hayatına atılmış kendi 
çalışmasiyle arttırmayı ve arttı
rılanı iyi kullanmayı bilerek bir 
varlık kurmuştu. Büyük oğlu 
doktor Şükrüyü ronlken müta
haasısı yetiştirmiş, diğer oğul
larını işinin iyi tı;.kipçileri ola
cak hale koymuştu. 

Altı senedenberi lzmir Esnaf 
Ahali Bankasının idare meclisi 
üyeliğinde bulunuyordu. Uzun 
seneler Umumi vilayet meclisi 
üyeliğinde bulunmuştu. Bıılun
duğu bütün işlerde dürüstlüğü, 
doğru sözlüğü, hayırbahlığı ile 
tanınmıştı. 

Kendini çok haklı olarak 
sevgi ve saygı ile andıran bay 
Nuri Neserrçtcinin ölümünden 
acı duyan ailesinin ve bütün 
dostlarının acılarına iştirak 
ederiz. 

Ne bir eksik 
ne bir fazla 

Devlet ve ulus yurddaşların 
sayısını bilmek istiyor 

20 İlkteşrin - Pazar 
Genel NUfus Sayımı 

Başvekalet 
istatistik U.müdürlüğü 

kazası 
Kemer caddesinde geçmekte 

olan şoför Halil lbrabim oğlu 
Osman, idaresinde bulunan 60 
numaralı otomobili Demircili 
yumurtacı Hüseyin oğlu Hüse
vine çarptırmış ve yaralanma
sına sebebiyet vermiştir. Şoför 
yakalanmıştır. 

a Taşrlnleveı 1935 ,, 

G.Sayım 
Bu yıl ulusal bir 

Yoklama yapacagız 
RUheyp Derbll 

Ankata Hukuk 
Falıültesi Pro/esöıfl 

Eskiden karıştırdığım yıllık
larda, başka ulusların türlü 
türlü halleri, okurları, doğan· 

!arı, gidenleri, gelenleri, hay
vanları, hatta tavukları bak· 
kında açık, düzgün rakaınlar 
yazılı olduğu halde bizim adı· 
mız bile geçmezdi. 
Çocukluğumda bunun sebe· 

bini bilmez, içerlerdim. ( ~u 
kadar deyimsiz, bu kadar ko· 
tümüyüz ki bizim adımızı bil0 

anmıyorlar ? ) diye yanardıın· 
Sonraları öğrendim ki biziıD 

sözümüzün geçmemesi, sadece 
bizim istatistiklerimizin yapıJınıŞ 
olmamasıodan ileri geliyorınuŞ· 

(Bu istatistik nedir ki her 
ulus yapıyor, yapabiliyor da 
biz yapmıyoruz, yapamıyoruz?) 
Diye merak ettim. Liseyi biti· 
rince istatistiğin ne olduğunu 
öğrenmeğe, anlamağa koyul· 
dum. Türkçe ve Fransızca ne 
buldumsa okudum. Üniversite· 
de istatistik derslerini can ku• 
lağı ile dinledim. Anladını ki 
bu yapmadığımız şey, yapıla· 
mıyacak bir iş olmaktan çok 
uzaktır. 

1 insan tanımadığını nasıl seveJı. 
Biz kendimizi tanıtamıyord0 
Başka ulusların Türkleri se

1
"• 

memesinde bir çok sebeb et 
vardı. Kendimizi tanıtmanıaın~• 
da bu sebeblerden biri idi. iş 

1 ti•· bununla da kalmıyordu. sta . 
tiklerimız olmadığı için biır.I 
çok geri, bilimsiz bir ulus sa· 
nıyorlardı. 

istatistiklerimiz bana kapitii• 
lasyonlar kadar ağır geliyordu. 
Bu yüzden kendi kendimizi d• 
tanımıyorduk, bilıniyorduk. 1(0" 
yu bir bilimsizlik içinde yiiıil• 
yorduk. k• 

Üniversiteyi bitirince bu yo. 
ILğumuzu gidermek için uır 
raşmağa karar vermiştiDI· 'k 

On iki yıl önce Istatistı 
direktörlüğüne geçince be~eP 
işe koyuldum. istatistik iizerıno 
yeni ne rıkmı• ne çıkıyor 

T YJ S" 

araştırdım. Yıpranırcası~a ·~te 
lıştık. Birlikte çalıştık. Bırlı e· 
çalıştığım dört arkadaşı.IXI . g • 
celeri yemek vakti ge~?~. 
adeta sıkılarak izin alıp g~ııı 
yorlardı. Geç vakitlere ~ak ç 
süren bu çalışmalardan bır • 
sqouç elde ettik. . te-

Brüksel' de arsıulusal bır b· 
cim istatistik bülteni çıkarıd• 
yordu. Eskileri gibi bundar p 
Türkiyenin adi bile yoktu. :jr 
ladığımız istatistiklerden ın 
kaçıoı gönderdim. Bunlııtla 
nasıl toplandığını bir mektıı~ar 
anlattım. Verdiğimiz rııkaıD 
bültene girdi. Bültenden ayrı~: 
bir de teşekkür ınektU 
geldi. 

Meğer, · b'Id·rınediği· 
bırşey ı ı .... ınüzil 

miz ıçıo bizim sozu 
etmiyorlarmış. 

• . . ·-istatistik diretörlüğiinde ad~Jll 
• 1 • 

cıma ulaşmaktan uzakt~ 1 
ti•· 

1 . . . li "fus ıst• 
statistığın teme nu 11 ıı, 

tiği idi. Bu temel atılnıaın b 
· 'ki rin b•f Yaptığımız istatıstı • e . 0ııtıı. 

başına büyük bir dagerı Y. it 

O 1 gırıo lkemize bu kadar nıa Jjıııan• 
şu kadar mal çıkarmışı~, etıııift 
larımıza bu kadar genıı il 
gitmiş... . kişiyiz, 

Bütün bunlar, bız kaç rgen• 
kaçımız çocuk, kaçımız e okU'• 
kaçımız evli, kaçımız biliıı• 
kaçımız eker?... Bunlar aıd•· 

k · yaraın medikçe pe ışe . ')erılell 
Bu derlediğimiz bılg~ kjııl • ıın 
bir şey çıkarmanın 

yoktu. p.ğıı•• 
Çok üzülüyordum. 12 d ın.(1) 

· tos 1340da bir be~e ya: ;e _..... 
- Sona dördüncü sahııe asi 

___ ..::::,:::__::.:_::_-~. rıt(lllll 

(J} - Ticaret vekı1/tfı · 
sene 13./0. No. I salıi/e 35 



Makdonald
ıtalya ;y~"~i.ddetle 
Takbih etti •. 

do~ondra, ·;"(ö.R)a:_ B. Mak-
ald bugü .. 1 d'". b' tukt . n soy e ıgı ır nu-

&irş~" iıt~lyanın Habeşistan da 
faa . ~ suel hareketleri müda
. ıçın Hab . k ·ı . siirdu ·.. . . eşıstana arşı ı erı 
llliş v g1d ıtti~amları takbih et-- B .. emıştir ki: 
808 ılıyorsunuz ki uluslar 
fa;etesine Habeşistandaki ya
tik· ş Şartlarına karşı sayısız 

ayetle 
bq şika r yapılmıştır. Fakat 
Uerj .. Yetler neden daha evvel 
bet . :~rülmemiştir. Eğer müs
olsa;d amlara dayanan şeyler 
iııceı 1 uluslar kurulu bunların 

enın . d 
caktı. esın en kaçınmıya-

b B. Mak o u işdek' .. on~Id . lngilterenin 
eden) 1 ıyı nıyetinden şüphe 

ere t 'ft llliştir ki • arı e bulunarak de-

ar;:; ~u 'anlaşmazlık iki devlet 
ile bt ~ değil, dünya kamoyu 

evlet arasındadır. 

~..l~'laİtada 
l'UrJaf.aa tertibatı 
L akvıye ediliyor 

ta a~ Va!ette, 6 (A.A)- Mal
rac1 k:~.tahillerinin asker ih
llrgiiier 1 olan noktalarına tel 
lette konulmuştur. La Va
ları d:eııı~arsa Muscetto liman-
t ır a • ı 1 ır, Ad g ar a kapanmış-
heş alay: ga~ni2on mıktarını 
askerin çıkaracak kadar yeni 
tedir. gelmesi beklenmek-

Mısır 1 0 1an Ing·~~ akrında bulunmakta 
Va kuv 1 ız ara, deniz ve ha-
(bugun)e~~ri .. Pazartesi günü 
nevra[a yuk muhtelit ma
lliz kıt:ıa başlamışlardır. De
larınd arı lskenderiye sokak-
tı a geçit · r. Bu GA . resmı yapacak-
hahriy -çıt res.11 :ne 11000 
Cekt e askeri d ~ ı:;tirak ede· 

--- · 
P Tashih 

azar .. k 
Vekalet gun . ii sayımızda Baş-
tafınd neşrıyat miidürlü" • t an .. ug a-
tertib gonderilen bir ilan 
den dey~lnl'.şı olarak belediye-

nı mışt' T . · ır. ashıh olunur. 

Al ılar komitesi kararını verdi 
On üçlerin tarihi raporu da bu karara Daya

nacaktır Roma mütearrız mevkiindedir 
derece 

edecek 
maddeye göre zorlama tedbirlerinin On altıncı 

Nasıl şiddetleneceğini konsey tayin 
derece 

Cenevre, 7 (Ö.R) - Onüç· lta!yanın adını ileri sür- sormadan karara iştirak ede· uygun olarak hemen zorlan 
ler ve altılar komitelerinin ra· memekle beraber Roma hü· miyeceğini bildirmiştir. Komi· tedbirlerini tatbik mevkiine ko-
porları bugün toplanacak olan kumetinin Uiuslar Sosyetesi tenin kararı konsey andlaşma- nulmasından beşka bir şey ola· 
Uluslar sosyetesi konseyinin and '.a ımasını bozduğunu ve sın dan ileri gelen mükellefiyet- maz. 
elindedir. Onüçlerin raporu t& ncı maddede •öyle 
Habeşistanda süel hareketlerin denilmektedir 
başladığı 3 birinciteşrin tarihi- Eğer uluslar sosyetesi aza-
ne kadar geçen hadiselerin sından olan bir devlet, sos-
bir tarihçesidir. Altıların ra· yete üyesi diğer bir dev-
poru ise Uluslar sosyetesi Jete karşı barba müracaat 
andlaşmasın:ı aykırı olarak ederse sosyetenin diğer butün 
muhasematın başlayıp başla- üyeleri kendilerini "ipso fakto,, 
madığını ve başlamış ise mes'- (filen) bu harp hareketine 
u!iyetin kime ait olduğunu hedef olmuş sayarak mütecaviz 
tesbit edecektir. devletle her türlü tecimsel ve 
Roma andlaşmayı bozdu finansal ilgilerini kesecekler ve 

Altılar komitesinde Büyük teba alarmın da mezkur devlet 
B;itanyayı temsil eden B. Ede- tebaalarile bu gibi münasebet-
nin tesirile komite şu önemlı )erde bulunmasını mennede-
mes'uliyet üzerinde vakit ceklerdir. Bundan başka mü-
kaybetm eden kararını vere· tecaviz devletin uluslar üyesi 
bilmiştir. Bu ~ün saat 16 da olsun olmasın diğer bütün 
toplanan konsey on üçlerin devletlerle muvasalası kesi-
tarihi raporile altılar komite- Bav Eden lecektir. 
sinin raporuna dayanarak ka- Habeş-ltalyan mes'elesi kon- lerin çiğnendiğini kaydetmekle Bu zorlama tedbirlerinin ma-
rarını vermiş olacaktır. seyde tedkik edilmekte iken, beraber bu hususda bir muha- hiyetini ve derece derece na-

Altılar komitesi Habeşistan- konseyin kararını beklemeksi- keme yürütmemektedir. sıl şiddetleneceğini tayin etmek 
da başlıyan süel hareketlerde zin harb hareketine tevessül Zira hüküm vermek kon- Uluslar sosyetesi konseyine ve 
bir tecavüz mahiyeti olup ol- ettiğini tesbit etmiştir. Bu ka- seye aittir. Konsey bu bük- bir karar vermek üzere hemen 
madığını, bunların tahrik edilip rar ittifakla verilmiştir • Ya!- mü ise; bir taarrüz vukuunu toplanmağa çağıracağı Asan· 
edilmediğini tetkik etmiş ve nız Şii! delegesi hükumetine derpiş eden 16 ncı maddeye bileye aittir. 

•••••......•..•.••••.••••.•...............•••••••.........•..•..•.......•....••......•.........................•...•••.••........ ··································~············· 

Amerikanın ambargo kararı 

lngiltere -Akdenizdeki ge
milerini geri 

Alamaz 
Paris, 7 (Ô.R) - ~Maten" 

gazetesinin Londradan öğren
diğine göre Londraya dönen 
B. Baldvin kabine arkadaşları 

ve parlamento dış işleri komis
yonu ü elerile görüşmüştür. 

Bu görüşmelerin konusu Ce
nevrede durumun gelişimi ve 
ltalya tarafından Büyük Bri
tanya ve Fransaya gönderilen 
ve Akdenizde karşılıklı ihtiyat 
tedbirlerinin her iki tarafca 
geri alınmasını teklif eden no· 
ta idi. 

lngilterenin Akdenize gön
derdiği gemileri geri çağır· 

masına ihtimal olırıadığı bil
dirilmektedir. 

Dış bakanı Sir Samuel Hor 
Roma ile uluslar sosyetesi kad
rosunun dışında müzakere ede
bilecek mevkide olmadığını 
bildirmişiir. 

Nüfus sayımı 
Ankara, 5 (A.A) - 20 Ilk

teşrin Pazar genel nüfus sayı
mı, sayı günü sayım işinin bit
tiği ilan edilinceye kadar ço· 

cuklarınızı sokağa bırakmayınız: 
Küçük çocukların sokağa çıkma 
)arından ana ve babalar mes
ul tutulacaktır. 

iş kanunu 
Ankara, 7 (Ô.D) - iş kanu· 

nunun bugünden itibaren muh· 
telit encümende tetkikine 
başlandı. 

ALTILAR 
Raporunu bitirdi 

Cenevre, 6 (A.A) - Altılar 
komitesi raporunu bitirmiş ol
duğundan yann saat 17de top
lanacak olan konsey iki vesika
nın kabulü hakkında kararını 

Cumhur başkanı Ruzveltin diyevi lngiliz çevren.. ~::e~::ic:ı;::~ıe~ium~~~sva~~~~~ 
lerini sevinç içinde bıraktı. Abloka tatbı·k edı.lecek ;~1111!;i;::::;uk::a~i;:~ie~~e: 

zamandaberi geçen hadiseler 

Paris, 7 (Ö.R) - Pertinoks 1 j kanı muhasım deyletlere gön- hakkındaki altıların raporudur. 
"Ekodöpari,, de diyor ki: derilmek üzere olan esleha ve D "' ı·ıı • 

Ruzveltin diyevi bütün lngi- harp malzemesi üzerine ambar- ogu ı eri 
liz çevrenlerini ıevinç içinde go koymuştur. Bu emre mu- G. Enspektörü Karsta 
bırakmıştır. Bunun iki sebebi halif olarak kaçak suretile bu Kars, 7 (A.A) - Doğu illeri 
vardır. Evvela, Amerika hü- gibi malzemeyi göndermeğe üçncü genel enspektörü Tahsin 
kumeti uluslar sosyetesinden kalkışacak olanlar 150 bin Uzer bugün yanındaki damş-
önce Italya ve Habeşistanın franga kadar para cezasına manlarla birlikte İğdir, Tuzluca 

d 
ve beş yıl hapşe! mahkum edile- Kag· ızman ilçelerini inceledik· 

harp halinde ol uğunu tanı- ceklerdir. ten sonra şehrimize gelmiştir. 
maktadır. 

Sonra da diyevin son kısmı 

Amerikanın denizlerin serbest

liği prensibine körü körüne 

bağlı olmıyacağmı ve lngiltcre
nin, 1914 senesinde olduğu 

ğibi Amerika ile çatışma· 

dan, abloka tatbik edebile
ceğini göstermektedir. 1919dan 
beri abloka meselesinda Ame
rikanın bu durumu lngiltereyi 
daima düşündürmüştür. Bugün 
Vaşington tam vaktında hipo
tekini kaldırmaktadır.,, 

Vaşington, 7 (Ö.R) - Cu
başkanı B. Ruzvelt Sena-

Ameıika Cumıır başkanı B. Ruzvelt 
Amerika Cenevreye 

yardımcı 1 
Şimdi denizde bulunanlar ile 

üç ay içinde dışarıdan Ameri· 
kaya dönmek istiyenler bundan 
müstesnadır. 
to tarafından kabul edilen Am
bargo kanununa uygun olarak 
neşrettiği diyevde diyor ki : 

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

General Kondilis Diyor ki: ... 
T aclı Demokrasiye Dön
mek Mecburiyetindeyiz 
"Bayındır Bir Yunanistan Görmek 
İstiyorsanız Hemen Kralı Çağırınız,, 

Atina, 7 ( A.A ) - Atina demokrasiye dönmek mecburi-
Ajansı bildiriyor : Başbakan yetindeyiz. Çünkü bu rejimi 
muavini ve Sü bakanı general tecrübe etmiş bulunuyoruz.Eğer 
Kondilis Selanikte büyük bir taclı demokrasi mevcut olma-

~~~ YY ARE SİNEMASI 
H•ıır~~ 3 !5~ BUGON Telefon 3tst 

Cenvre, 7 (Ö.R) - Amerika 
Cumur başkanının diyevi bu
rada çok derin bir tesir uyan
dırmıştır. Bu diyevden anlaşıl· 
dığına göre, uluslar sosyetesi 
tarafından Italyaya karşı zor· 
lama tedbirleri tatbikine ka
rar verilirse Amerika bita
raflığını ileri sürerek hiç 
bir itirazda bulunmıyacak

tır. Öyle sanılıyor ki, bu 
diyevle birleşik devletler 
tatbik edilecek zorlama tedbir
lerinde uluslar sosyetesile tesa
nütlerini bildirmeye hazır bu
lunmaktadırlar. 

" Amerika vatandaşlarının 
her birini muhasım devletlerden 
birinin veya diğerinin bayrağını 
taşıyan vapurlarla seyahatten 
sakınmağa davet ederim. Aksi 
halde hükümet hiç bir mes'u
liyet kabul etmiyecektir. ,, 

kalabalık ön~~~e .. ve alkışlar saydı bunu Yunanistan için 
arasında ~erd~~ı soylevd~, 924 icat etmek lazımgelirdi. Kral-
de cumurıyet ılan olundugu va- lığın yeniden kurulması her 
kıt kendisinin yine Sü bakanı d d 'f 1 kt • k 

ataılle ın şabeser romanından iktibas edilen 

1 s K'"A"N"D AL 
k~d~:y Mkorklay ile Henri Rollan'ın temsil ettikleri bu filmi 

er e • 'h . 
Uavete ' genç, ı tiyar herkes mutlaka görmelidirler 
Dll<K~~ Ço~ gülünçlü "Miki Mavz,, 

Se.an : fıatlar tenzil edilmiştir. 30-40-50 kuruştur 
Cum s sa~tiarı : Hergün 15-17 -19-21,15 

bilet v:;:ı;sı 13 - 15 - 17 seanslarında talebeye 
P r. 

azar 11 3 Sine d ' O - 13 de ilave seansları vardır. 
ırıa an sonra her semte otobüs, Karşıyakaya va .. _ 

Vaşington 7 (Ö.R)- Cumur 
başkanı, ambargo beyanneme
sini tamamlıyan bildiriğinde sa
vaşan devletlerden birinin va
purlarile gezen Amerikan te
baasının mal ve hayatlarından 
devletin mesuliyet kabul etme
diğini kaydetmiştir. 

Diğer taraftan Cumhur baş-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
Fındık pıyasası 
Gireson, 7 (A.A)-Fındık pi

yasası önemli suratte yüksel
mekte devam ediyor. Dün sa
bah kırk bir kuruş olan fındık 
içi fiyatı akşama k~dar kırk 
dört ve bu sabah kırk beş ku
ruştan satılmıştır. 

Kabuklu topbul fındık 22, 
sivri yirmi ve yirmi bir kuruş
tan sablmıştrr. Piyasanın genel 
durumu çok isteklidir. 

• . ı:r e şı a o ma an ÇOK uza -
bulundugunu ehemmıyetle kay-
dettikten sonra demiştir ki : 

imanlı bir cumuriyetçi ve 
vaktiyle cumuriyetin müdafii 
olan, hanedan ile hiçbir ilgisi 
bulunmadıktan başka onun en 
amansız düşmanlığını yapmış 

olan ben ne için bugün k ral· 
lığın yeniden kurulmasını isti
yorum. Çünkü cumuriyet başka 
yerlerde anlaşıldığı gibi Yuna
nistanda biç bir zaman kurul
mamıştır. Diktatörlük ise Yu
nan ulusunun tabiatına uy· 
gun değildir. Ortada baş
ka bir rejim yoktur. Taclı 

tır. Ancak ikinci Jorjun gös
termiş oldu , u demok-rat devlet 
başkanı vasıfları normal siyasal 
hayatın geri gelmesine ve va
tana hizmet etmekten başka 
arzusu olmıyan müsellab kuv
vetlerin münbasıran süel işlerle 
uğraşmalarına yardım edecek 
ve hükumetlerin normal olarak 
devletin başına geçebilmesi için 
siyasal alanda bir l.lyuşulma 
temin eyliyecektir. Eğer bayın
dır bir Yunanistan görmek is
tiyorsanız kral Jorju hemen 
tahta davet ediniz. 
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~ ydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Sollya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle biten sevginin kuvVeti 
:E-Iaki.k.:i 1:a:ri b.i. :ro oıa.:n.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -45- -Ya zaiı; F>e:rv-t.%1 ::El::.ema.1 
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Ya Beni Beğenirse Esaret Muhakkak. Yahut Çok 
Güzel Bulduğunluz Bu Genç Benim Kalbimi Çalarsa .. 

Sur etrafına da kumandanlar 
tayin ettim. Neden bu kadar 
meyus bir haliniz var prenses? 
Korkuyor musunuz? ltimad edi
niz ki; topladığım on bin kuv
vet maholmadan Türkler sur· 
leri aşamıyacaklardır. 

Prenses Sofiya - İtiraf edi· 
yorum ki, prens ümitsizim.Ken
di ana topraklannı bir sel gibi 
istila eden bu kuvvet önünde 
bizım zayıf surlerimiz mukave
met edemiyecektir: Kahraman
lığınızı bilirim. Yollar kesilmiş 
ve bir imdad ta alamıyacağız. 
Biz ansın hali malum. Neden 
dostunuz Aydınoğluna haber 
göndermiyorsunuz? Maksadı 
nedir? Belki anlaşmak imkanı 
hasıl olur. 

Prens Edmon - Hayret edi
yorum prenses; büyük kalbi
nrıe ümitsizliği hiç yakış
tıramıyorum . Sürlerimiz son 
derece bir gayretle, fedakarlıkla 
hemen yeniden tamir, tahkim 
edilmiştir. Aydın oğluna haber 
göndermek korktuğumuzu bil· 
dirmek demektir. Türklerin 
maksadları Birgidir. Anlaşmak 
için bütün bu yerleri teslim 
etmek İcab eder. Korkmayınız: 
Onlar kanlı, ce.tedJerimae bas
madan elini size uzadamıya

cakbr. 
Prenses Sofiya - Hayret 

etmeyiniz dostum. Ne yapayım: 
muhayyeJemde binlerce kanlı 
cesed.. Ve ben de onla.rm 
arasındayım. Fikrimce; Aydın 

oğluna haber göndermek kor• 
kuya delilet etmez. Bu gen• 
cin kahramanlığım siz anlat
mıştuux. Muhakkak bir fela
ketle karşılaşmaktan ise neti
ceyi şimdiden kabul etmek en 
doğru bir hareket olur. Dost· 
larımı, milletimi bir kan der· 
y.uı içinde parçalanmış gör
mek, ben bu manzaranın ha
yaline bile tahammül ede
mem. Neden yalan söyliyeyim. 

Ruhumda kanlı bir korku 
var. Ateşten bir çenber için
deyim. Kalbimdeki cehennemi 
bilseniz aziz ve yegane dostum 
bana acırdınız. Zıd hislerle bo
ğuluyonım. Ben ne kadar ta
lisiz ve bedbaht bir kız'mışım. 
Ömrümün baharında gönlüm 
solmu~, çiçeklerin enkazile çök
müş emellerimin barabelerile 
örtüldü. lnanıı: bana; bir bay
kuş daima kulağıma matem 
havası üfliyor. Bu gecelerim 
kabuslarla geçiyor. Bir zaman-

lar doğuşunu sevinçle, neş'e ile 
seyrettiğim, güneıin nuru, ru-
humu hrmalıyor, beynimi 

donduruyor, akşam güneşi 
ah ufuktaki o kızıllık; binlerce 
zavallının tabutunu sarmış.. O 
renkler mahşer.i arasına haya
limi görüyorum gibi .. 
• Prenses Sofya ayağa kalktı, 
1sbraptan gözlerinde toplanan 
yaşlar, boğazında 1iir düğüm 
suretinde toplandı. Arhk söy
liyecek hali kalmamışh. 

Prens Edmon - Siz rahat
sızsınız prenses, asabınız bo-
2ulmoş, bt:ni dinleyiniz. lstan
bula gidiniz. Harbın musibet
leri karşısında büsbütün harap 
ofacaksmız. 

Çoklbedbinsiniz.Tasavvurunuz 
tüylerimi ürpertti. İstırabınızı 
dindirecek her ne olursa ol
.sun söyleviniz. Bütün kuvve-

timle, irademle çalışmayı vazi
fe bileceğim. Ne oldu site 
Meryem aşkına at.İzem! 

Prenses Sofiya - Bilmiyo
rum. Fakat herhalde hastayım. 
Bir saraya doğru ilerliyorum. 
Bilmem bir daha söylemi.şmi
dim. Ruhumda cehennemler 
var. Sisli bir ateş benliğimi 

kaplamış, asabım kızgın bir tel 
halinde beynime saıkalar yağ
dırıyor. Yeistan, istıraptan 
maneviyetim karardı. Her şey· 
den bezdim. Bilmem. Bu aza· 
hm sebebini size nasıl izah 
edeyim? Sizi izbrablarımla mü
teessir ediyorum.. Yollar ke· 
silmiş, heni nasıl Bizansa gön
derebilirsiniz. Bu mümkin de
ğil artık, prens. 

Genel 
- Baştarafı l inci sayfada -

Bu yazımızda çok ileri gitmiş
tim. Devlet işyarlarma yaraş
mıyacak bir özgürlükle o .ıa
manki teşkilabmızı tenkit edi
yordum. 

Genel harpten sonra hem 
en bütün devletler yeniden 
birer nüfus sayımı yapblar. Bir 
taburda bile yoklama yapılır 
bizde de böyle bir ulusal yok
lamağa şiddetle ihtiyaç var •• 
diyordu. 

Daha önce Bakanhğa bir ra
por vermiştim, bu raponımda: 

(Tahriri nüfusun 1341 (1925) 
senesinde icrası için 1330 sene
sinden. tahriri nüfus memurla
nnı • her 60 • 80 haneye bir 
memur isabet etmek üzere -
tayini Ye her on tahriri nüfus 
memurunun bir müfettişle mü
rakabesi, icra ettirilecek tah
riri nüfustan ne mali, ne as· 
keri, ne adli hiç bir maksat 
takip edilmodiğinin Yaktile ef
karı umumiyeye iblağı ve ke
zalik tahriri nüfustan Liakal 
birkaç ay mukaddem Türkiye· 
de mevcut bilumum hanelere 
numara vaz'ı mukteziyatı umur 
meyanında bulunmaktadır .. 
(2) diyordum. 

Raporumdan bir ses çıkma
mıştı. Sabırsız,anıyordum. işi 

açığa vurmuştum. Sıkılmıya 

baılamışbm. Bu kadar ileri 
gitmek bir devlet işyanna ya
raşmazdı. Böyle bir yazı çıkar
dığım için direktörlükten çekiJ
miye çağrıbcağımdan o kadar 
korkmıyor~um ; ( bu yaraşır 
mı ) diye soracaklanndan kor-

kuyordum ; sıkılıyordum. 
Korktuğum başıma gelmedi. 

Tehlikeyi atlatbm. 
• •• 

O günlerden ne kadar uzak-
tayız. 1927 de birinci nüfus 

sayımını yapmış bulunuyoruz.is
tatistik genel direktörlüğü o 
zaman tasarladığından daha 
tükel bir şekilde kuruldu. Kı
vanç. duyulacak bir tükellikle 
işliyor. Bu günedek 60 kadar 
izer çıkardı. 

İleri ulusların çoğu, her beş 
yılda bir nüfus sayımı yapar
lar sonu O ve beş ile biten 
yıUar sayım yılı olmuştur. ÖbiiJ' 
uluslar gibi biz de bu yıl nü
fus sayımı yapacağız. Bu 
ikinci sayımımız, birincisinden 

(2) lktisad Vekfileti mecmuası sene 
nın No. Sahile 3 194-

Prens Edmon - Rahatsızlı
ğımıdan çok müteessir ve mus
taribim. Siz isterseniz ben sizi 
nasıl olsa Biıansa kaçırabilirim. 
Hatta Aydınoğlundan rica ede· 
rim o kahraman bir gençtir. 
Sizi askerleri arasından bile 
geçirerek salimen Bizansa gön
derir. Nasıl hemen harekete 
ran mısınız? 

Pl'enses Sofiya gülerek -
B~ni Aydınoğlunun eline tes-
lim edeceksiniz ha; Bu müm
kün mü prens?.. Ya beni be-
ğenirse; esaret muhakkak •. Ya
hut çok güzel bulduğunuz bu 
genç benim gönlümü çtı1arsa 
yine esaret; Görüyorsunuzya 
kurtuluş yok. Burada mukad
deratımı bekJemeliyim. 

- Sonu Var -

Sayım 
daha tükel olacak. 

Ancak bu iş çok geniş, çok 
kapsal bir iştir. Her birimizin 
üıerimize düşen yükümü son 
derece özenle yapmamıza bağ
lıdır. Doğru sonuçlar alabilmek 
için bu işte hepimiz gücümüz 
yettiği kadar çahşmalı ve uğ
raşmalıyız. 

Gerçekliğe göz yumacak 
ğöz yummak istiyecek kadar 
kuş beyinli kimseler pek 
kalmamışbr samrım . Ger
çeklik yürür, etkilerin yapar 
biz göz yumsak da ·yummasak 
da yapar. Aklı başmda bir 
insan, gerçekliği görmeğe, an
lamaya, kavramaya çalışır, ha· 
reketleri gerçekliklel'e uydur
manın yollarını arar. 

Bu yeni sayımdan çok de
ğimli şeyler öğreneceğiz:. Nü
fusumuzun artbğma şüphe 
yok. Ancak nerelerde ne kadar 
artb? En çok hangi yerlerimiz· 
de artb? Niçin başka yerle· 
rimizde bu kadar artmadı? 
Çok artan yerde ne var ki ötede 
yok? Olmıyao yerlerde bunu 
yaretmaz mıyız? Nasıl yarata
biliriz? işte bir sürü sorum ki, 
ancak yeni yapacağımız sa
yımla halledebileceğiz. Daha 
pekçok sürülerle, yığınlarla so
rumlar var ki, bu sayımın ge· 
reği bibi yapılmasına bakıyor. 

(Doğra söyleyeni dokuz köy
den kovarlar) derler. Doksan 
dokuz köyden kovulsa kendini 

bilen, kendini sayan bir iman 
yine doğru söylemekten çekin
memelidir. 

Bu sayım işinde doğru söy
liyen için bir zarar yok. Sayımı 
yapanlar öğrendiklerini gizli 
tutmaya borçludurlar. Boşbo
ğazlık eden olursa ağır cezası 
vardır. 

Nüfos sayımı hiç kimsenin 
gizli tutmak istediği ve isteye
ceği halleri öğretmez. Böyle 
bir iş düşünülmez; Zaten böyle 
bir işle başa çıkılmaz. Sayım, 
yalnız genel durumları ortaya 
çıkarmak içindir. 

Sayımın ne süel, ne finan
sal, ne özel hiç bir noktası 
yoktur. Doğru söyliyenlerin bu 
yüzden en ufak bir zarara uğ
ramasına· imkan yoktur. Doğ
ru söyliyenler, doğruyu gizli
yenler, hallerini iğri bildiren
ler olursa devlete, ilme çok 
büyük kötülük etmiş olurlar. 

Bunun b6yle olduiunu kn-

M sz s 
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Alaşehir bağcıları 
başvurarak 
artırmasını 

kurumun 
istediler 

Başbakana 
Faaliyetini 

-----------------------------------------------0 züm koruma kurumunun bugüne kadar piyasada 
Mühim bir tesir yapmadığını bildiriyorlar 

l malarımızdan ve yalvarmaları- 1 sin.Devlet hazinesinden biıe ta: Alaşehir bağcıları adına ola
rak başbakan ismet İnönüne bir 
telgraf çekilerek üzümcülerin 
sıkıntılı olan vaıiyetleri bil· 
dirilmiştir. 

General ismet lnönü 
Başbakan 

ANKARA 
Yine derdli ofarak yüksek 

huzurunuza çıkıyoruz. Derdi· 
mizi ancak her tuttuğunu eyi
leştiren güdü elinizin müdaha· 
lesi giderebilecektir. Biz bağ
cıyız. Derdimizi an!atmak için 
aylardanberi yazıyoruz ve yük
sek salahiyetler bizi anlıyorlar 
ve dinliyorlar. Amma isteni-
len sonuç alınmıyor. 

lzmirde ofis teşkilatının işti
rakile yapılan topl~nblarda bağ
cının vaziyeti en açık lisanla 
konuşuldu. Ofis teşkilatı üzüm 
fiatlannm "icapsız düşürüldüğü· 
nü ısrarla ve günlerce iddia 
etti. Nihayet birlik fiatlannın 
bir emri vaki olduğu, bunların 
değiştirilmesi zaten şikayet edi
len ademi istikrar havasını 
kuvvetlendirileceği düşünüldü 
ve zaruri olarak birlik fiatları 
ofisce kabul edildi ve bu fiat
ların dış piyasalarda tutulması 
kararlaşbl'ıldı. Bu karar hila
fında hareket eden ihracatçı
lar olursa haklarında takibat 
yapılaca~ıda bildirildi. 

Fiatların tutulmasını temin 
için birde üzüm koruma teşki
latı meydana getirildi. Bu teı
kilat işe başlayıncaya kadar 
bütün uzum mıntakalarında 
hükfunetçe dellallar bağırbldı. 
" Üretmenlcr üzümlerinizi sat
makta çabuk davranmayın, hü
kumet işe müdahale etti, ya
kında kurum üzüm alacak, ma
lınız daha fazla para edecek ,, 
dendi. Nihayet kurum işe baş
lamış bulunuyor. Fakat nasıl ? 
Müdahaleden fayda bekleyen, 
malını kırk para iki kuruş faz
laya satmak inancıyla ve te
sellisile bekliyen üretmeni tat
min edemiyecek şekilde .•• 

Manisada Saylavlann da iş: 
tirikile yapılan bağcılar top
lantısında üzüm koruma teşek
külünü temsil eden direktör 
Jzmir borsasında alb kuruş 
otuz paraya sahlan yedi numa
ra üzümün birlik fiatlarına gö
re normal olduğunu, fakat do
kuz No. üzümler için müdaha
le edeceklerini ve birlik fiat
Iannı dış pazar fiatlerinin se· 
viyesine çıkaracaklanm söyle
diler. Buna nazaran 9 No. üzüm 
hiç olmazsa dokuz buçuk ku-

ı ruş olacakb. Bir kere 7 N o; 
üzüm Türkofiıin emri vaki di
ye bizzarur kabul ettiği fiata 
göre otuz para daha ucuzdu. 
Bundan sarfınazar fiatları 
birlik seviyesine çıkarmak için 
hiç bir a-ayret ve hareket gör
müyoruz. Bilakis üzüm korumu 
günün düşkün fiatlarıyla mal 
alıyor, Hareketlerden öyle an
lıyoruz ki ucuza aJınabilen bir 
malı niçin daha fazla fiata ala
lım denmek isteniyor. 

Aylarca devam eden yaJvar-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çük büyük herkese anlatmak 
aydınlar için ulusal bir borçtur. 

istatistik kurumumuz en ileri 
ulusların kurumlari!e omuz öpü
şecek bir tükelliktedir. Bu tü
ket kurumumuza düşen bu bü
yük işin gereği gibi görülebil
mesi için her birimiz bu ulusal 
borcumuzu yerine getirmeğe 

canla ve başla çalışmalıyız. 
SUheyp Derbll 

mızın haklılığı yüksek kabu- hammülün fevkinde yardın et 
lünüzle kuvvet bulduktan son- sin demiyonız. 
ra üretmenin biraz yuzunu Bir lokma ekmek parası ~ 
güldürmek için, fiatları düş- bağlanmız.ı bakmağa, işletJD~-
mekten kurtarmak, dünya fi- ğe heves bırakacak küçük bir 
atlarına uygun görülen fiat se- kudret kınntısı istiyoruz. Bat1 

viyelerinde tutmak için kuru- bo bir takım muhterisler dit 
l~n teş~kkülden ?aha geniş pi;asalarda ucuz fiyatlarla ofet• 
hır faalıyet beklerız. Bundan 1 b 1 J dır osc.1ı. 

.. 1 1 dah to ara aş amış ar . uv 
on gun evve ma ımızı a d 1 • • d nfaal• 
iyi fiatla satabilirdik. Neşri· a am ar ıçm yur me ... 
yatle, dellallarla bize telkin millet hakkı yoktur. Bunları Jet 
edilen emniyetin verdiği sevinç· cak yakalanna yapışacak de• 
le beklemenin sonu bu mu ola- eli korkutabilir. Ticaret od.,ı 
caktı? kara listeden başka yeri oblll · 

Ulus aşkına büyük başbakan yan bu gibilerin menşe pıaa: 
bir senelik emeğin arkasından detnamelerini cayır cayır tal 
yaş dolu gözle, keder dolu gö- dik ediyor. Aksini yapmak k•• 
nülle, ve borç ejderini kemir- nunsuzluk olurmuş.. 

0 diği kafa ile bakan bağcılann Devletci sistemimizde büt
1 
° 

derdine çare bulacak olan yük- kanunların temel taşı olan u u' 
sek gücünüzle bizi koruyunuz. asığmı tanımıyan adamlar 11 

· an· Ulus asığı emredince devle- vakıta kadar namuslu nıs 
tin bütün kuvvetlerini harekete ların haklarını korumak için ya· . e 
getiren samimiyeti en özlü ve pılmış olan kanunların gölgesıll . 
en güçlü devlet adamından ııgınacaklardır? Ulus mefaatın• 
yalvarıyoruz. Büyük maksatla- çiğnemekte ve dünyada 11111~ 
rımzın, yüce tedbirlerinizin tat- kaddes hak olarak yalnız k~ 
bikine memur edilenlere ne di menfaaboı tanımakta bel' 
yapacaklarını, yapacaklannm ne görmiyen ve tüccarlığı yolsul: 
olduğunu anlathrınız. Biz hayal luğa maske eden insanları :;, 
pesinde koşmıyoruz, mallanmız zalandırınız. Sizden bir d 

=d=u=" n=y=a=f=ia=t=la=n=n=ın=ü=s=tü=n=d=e=s=ah=l=-=='=a=l=v=ar=ı=yo:r:.u:z:. ::"===-=-==-~ 

Adua ltaly~nın elindediı 
- Baştarafı 1 nci say/ada -

Yeni askert yollar 
Adis • Ababa, 7 (Ö.D) -

Diredavva ile Adis - Ababa 
arasında bir otomobil yolu in
şası için geceli gündüzlü çalı

şılıyor. Habeş genel kurmayı 
ltalyan tayyareleri tarafından 
demir yolunun tahribi halinde 
Harrar ve Ogadan arasında 
münakalabn inkıtaa uğramama· 
sı için buna lüzum görmüştü. 

Adis - Ababada yüzden fazla 
yabancı gazetelerin aytan var
dır. Bunlardan bir kısmı Harru 
ve bir kısmı da şimal cephesi 
karargahına hareket iç\n mü
saade aJmışlardır. 

Romada 'enllk 
Paris 7 (Ö.R) - (jurnal) ın 

Romadan istihbanna göre A
duanın zaptı haberi Ramada 
görülmemiş tezahurata vesile 
olmuştur. Bir kahvede Viyana 
valslerini çalmakta olan orkes· 
tra birden susarak Faşist"genç· 

lik" mar~ı çalmağa baılamış· 
br. Seyirciler hep birden ayaga 
kalkmışlar ve tek bir hareketle 
ppkalarıoı çıkarmışlardır.Halk 
bu suretle meseleyi anlamışbr. 
Sokaklarda tarif edilemiyecek 
sevinç j('Österileri olmuştur. 

Adua lakası slllnmlf 
Paris 17 ( Ö. R) - " Jur,, 

gazetesinde B. Belbi diyor ki : 
Adua alınmıştır. Talime la

yık biiyük bir milletin Adua 
hacaleti demek cesaretini duy-
duğu şey silinmiıtir. Bundan 
doğan memnuniyet bir ulusun 
başkanına, Londrada yaptığı 
teşebbüsün gözönünde tutul
ması için Cenevrede yeni bir 
hareket imkinını vermektedir. 
Bunun için lngiltereye yaptığı 
müracaatı uluslar sosyetesinde 
tekrar etmesi kafidir. 
Sulhun ve harbın anah-
tarı lngllterenln ellnde 
ltalya niçin Cenevreye de

ğil de Londraya müracaat etti? 
Çünkü Mussolini karar ada
mıdır. Biliyor ki, Cenevrede 
lüzumsuz palavralar yapılır. 

Halbuki her geçen 24 saat, 
her geçen 48 uat viizlerce ve 

biaJerce yeni ölü demektİI· 
~ Barış ve harbın anahtarı d r. 

lngilterenin elleri arasınd~~ 
Bunun içindir ki, anlaşma .,. 
kesmek imkanını ona verıııd1 

müreccah bulmuştur. 

Fransızlara göre Ad~:~ 
nın zaptı •" rt' 
. kolaylafb ,.. 

Paris 7 (Ö.R) - Fransız 1 5' 
zetelerini fikrine bakılır 

f darı 
Aduanın Italyanlar tara ıo lb 

5U 
zaptı Dış bakanlıklanna 

1 k"lllll 
lehinde bir hareket im a 
vermektedir. "Pöti PariıY'°; 
diyor ki: B.Grandinin teşebbil" 
süne verdiği cevapta BilY 
Britanya ltalya ile Habeş ııı~; 
lesi üzerinde uluslar sosye . _ 

.. e011 

çevresinden dışarıda görU!Jtere 
yeceğini bildirmiştir. ini' . •" 
· d' k d ·· dd .. aü ,.y · şım ıye a ar gu ub djlİO' 

sayı yalanlandıran ve kell lı 
.. l f ti . . .,.aıetııle oze men aa erını b •1 rı· . . ı e 
için uluslar sosyetesıo~ b•"Jı 
sürmekle itham edenlerı 

)ıate· 

çıkarmadan başka türlü •· 
d' ıooı ket edemezdi. Fakat ıp .

111
• 

b ka 1 
sinin elinde bundan aş uni 
kanlarda vardır. p.tusso ·· 

bbOs" 
Londrada yapbğı tefe bil 

C d k derıe 
enevre e te rar e bilit· 

imkanlar bir harekete gele •"' 
MUzakereıer d•~? 

Edeblllr "' ot' 
Adua zaptedildikten 

50 
el-

f · 1 İP e-rl ltalyan izzeti ne sı ç 
1

• te .. 
1 ,·e~ 

den daha kolay ge e · akit 
şebbüsler olabilir. Henüz "tefi 

. . Ul slar sosYe 
geçmemıştır. u . de "e' 
konseyi hadiseler üzerıJJ ta"' 

v• h"'k" d serbest d . recegı u um e . . paris' e 
siyelerde bulunabıhr. de"''° 
yarı kalan müzakereler~ ede· 
için bir komite tayııı ~, .. 

· baş 
bilir. Beşler komitesı .:ete 

sOSJ , 
nı konsey başkanı, · jçıll 

1 k bll lf 
Asamblenin baş anı ceııe"re 
birleşebilirler. LondraduşiiP'°e"' 
ve Roma da bunu peşte 

lidirler. Bilhassa Bud~eylerf 
taraflarında hazırlanan ., 
bakarak diitlilllllelidi iet·" 
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Casuslar Avı 

:Cephe gerisinin esrarı= . . . . • ı k. ı.:n el. ::BO:.ısıı:ıı::ı. • . 
-70-

Emperyalist vaadları 
lstan·bulu Moskof Çarlığın-;-kim vaad 
Etmişti? Kendileri de bilmiyorlardı 

Rus tarihini takib eden gün- lstanbul yolunu kapamak için 
!erde Fransız meb'usanın ak- Rusların Makedonya cephesine 
~ettiği ~i.zli toplanhlar, itilaf asker göndermeyi reddetmiş 
)" evletlerının blitün emperya- olmalarından müteessir buluna-
ıst emellerini ortaya koymuş- rak Delkasenin yazmaktan çe-

t11· Ne tarihen, ne de ırkan kindiği şu notayı M. Puvanka 
endilerine asla aid olmıyan renin bizzat yazması istenmişti: 

t~~~aklar üzerinde fütuhat "Cumur başkanına bildirdi-
~ istiyenlerin kimler oldu- ğiniz gibi imparatorun cevabı gk belirtilmişti. O celselerin menfi ise Rusya tarafından 
~ heyecanlı olan safhaları ihdas edilen bu durumun ve-
d sında en çok yer tutan bameti gizlenemez. Rusyaya 
Ç av~ardan biri de lstanbulu Jstanbulun vaadedilmiş olduğu 
eltj~-. r Rusya.sına kimin vaad b 
Iu- gıydi. Osmaslı imparator- zeha ı çoktanberi Balkanlar 
k &\lnu parçalamayı akıllarına üzerinde ağır basmaktadır. 

0 
°[ıan emperyalistler Roma- · Ne Romanyanın kararsızlığı, 

l 
0 • arın Istanbula dikilen göz- ne Bulgar kralı F erdinandın 
erı · F ını tatmine kalkışmışlardı. gösterdiği husumet, ne de 

Jc·a"_at asıl garibi bu vaadm Alman imparatorunun Kral 
b!111ııı .. ~arafından yapıldığını Koustantin üzerinde nüfuzunu 
.~~~ırısınin bilmemesiydi. Pu- muvaffakıyetle yürütmüş olması 
•
19 

are hatırahnda der ki: bu vaadla sıkı sıkıya alakadar 
2
6 

IS senesi Ağustosunun olmaktan kurtulamaz.,, 
ısıı:ncı gününde Japon sefiri Delkase neden bu mektubu 
b' . Şerefine olarak Elizede imzalamak istememişti. Niçin 
b~ zıyafet vermiştim. Ziyafette Çara karşı bir ultimatom ma-
Lo:J'an Büyük Britanya elçisi hiyetinde olan bu notayı yaz-
has . Betrie bir aralık muba- mak mes'uliyetini cumur baş· 
reJc er lstanbul üzerine çevire- kanının omuzlarına yüklemek 

•ç ana şu sözleri söylemişti: istemişti? 
enı 1 arlık lstanbul üzerinde Bunun cevabı basittir. Zira 
Çok fık~~slem~k~en vazgeçerse Delkase notanın metnini sert 
cakt ılane bır ış görmüş ola- bulmakla kalmıyor, orada ima 
ro ır. Hükumeti matbuam Pet-

edgradın bu dileğine muvafakat edilen "lstanbul üzerindeki 
er "b· vaadlar zehabı ., sözlerini kendi 

biri "k gı 1 görünmüşse bunun hissiyatına uygun gönniyordu. 
a cı sebebi Fransanın da 
Ynı fik · Nihayet 6 ikinci teşrinde 

lllesid" ırde olduğunu zannet- Londra elçisi M. Kambon Pu-
old ır. Bugün bunun yanlış 

do,uğunu. anlıyorum. Bizi bütün vankareye şunları söylemişti : 
gud k h - lstanbulun nasıl ve kimin 

'-~ru" ıııla •. areketlerimizde kö- t f d Ç I R 
" 1 e ti b ara ın an ar ar usyasına 
kalk iş ren u vaad ortadan vaad edildig- ini bilmiyorum. 
ıra . illa ıdır. Romanya ve Bul-
ııı:k~tan10 lehimizde barba gir- Yalnız şunu biliyorum ki lngiliz 
bud en çekinmelerine sebep te Kralı Windsor sarayında ver-
de Uhr . ., .Lord Betrie 18 eyliilde diği bir ziyafet esnasında Mos-

en kof elçisi Benckendorfa: "ls-
Aranı ı görmeğe gelmişti. b 1 1 1 b" ·· 
lst hızda olan görüşmelerde tan u mu, nası o sa ır gun 

an ul - . d Çarlığın olacakbr." demişti. 
rilen v ~zerın e Rusyaya ve• Fakat yemek esnasında kral 
Israr d~ ın geri alınmasında Jorjun ağzından yuvarlanan bu 
fU e ıyordu . lngiliz elçisine söz bir taahhüt mahiyetinde 

• ce~abı verdim: li k sayıtamaz. Zaten Ingiliz kıra-
Pek ~f:'.°1 :tinizin Rus dileğine lının böyle vaadda bulunmağa 
kat et . ı ane Qlarak muvafa- hakkı ve salahiyeti yoktur. 
riııı. Fıııış olmasına teessüf ede- Bir gün Lord Grey ve Ni-
l'lnı _akat bugün Rus ordula- kolsona bu vaadi kimin yaptı-
ku n rıcatı ulusculuk cereyanını ğını sordum. " Biz ancak siz-

vvetJend· · · V ·ı den sonra angaje olduk. Siz 5 
dı . ırmıştır. arı en vaa-

gerı al k martta vaadda bulundunuz. 
Yak t ma için çok fena ı seçf · " A Bizse 13 martta. .. ,, cevabını 
ilkt . ınız. ynı senenin verdiler. 

eşrıni içind b k 1 k 
ruıu p e a an ar u- Pu ankare • " Şu hal..ie bu 

uvank . b k - v ' da to la arenın aş anlıgın- anlaşılmaz bir sııdır " dedi. 

Italyan - Habeş Harbı 
Roma Aduva'nın Düştüğünü iddia 
Ediyor- Mussolini Kralı Tebrik Etti 

• 
Yeni Asır'ın 

Laf on teni 

Bir varmış 
Bir yokmuş .• 

Evvel zamanda bir varmış, 

bir yokmuş ; ondan sonracığı
ma ; bir lzmir şehri varmış, 

onun da bir konak meydanı. 

~--------------------------------------Fakat Somali Cephesinde Taarruz Teşebbüsü Habeş-
lerdedi"". Habeş Ordusu Ual-Ualı Almıştır Konak meydanı geçid mey

danı, gezit meydanı iken sine
ğin bala ~üştüğü gibi tram• 
vaylar, olobüsler, otomobillerle 
doldurulmuş, dolmuş. Hele oto
büsler karınca sürüsü kadar 
çoğalmış. 

Asmara 6 (A.A) - D. N. B. bardıman uçaklarını ateşe tut-
Ajansının özel aytannın tel- muşlarsa da uçaklar atbkları 
siz.le bildirdiğine göre, Şimal bombalarla Adua müdafilerini 
cephesindeki üç kolordu da 
bügün ileri hareketlerine de
vam etmiş lerdir. Santini guru
bu Aksauma doğru 
yürümektedir. l\lara-
vigna kumandasında
ki gurubun amacı i3e 
Adua'dır. Biroli ku· 
mandasındaki yerli 
kuvvet'er de Adigrat 
yolundan Aduaya yü
rümektedir. 

NE ŞEK LDE 
İLERLiYORLAR? 
Bu üç gurup bir

likte hareket etmekte 
ve telsizle daimi irti
bat halinde bu:un
maktadır. İlerleyiş , 
uçak filo l arının keşif 
uçuşları ve yerli piş
tar yürüşleri ile ha
zırlanmakta ve bun
dan sonra harekete 
geçen tanklar ve zırh
lı otomobiller piya
deye yol açmaktadır. 
Piyadenin arkasından 
yol yapan ve telefon hat.an 
yerleştiren fenni kıtaat gel
mektedir. 

ADUA MUHASARA MI 

ED LMİŞ ? 

ağır zayiata uğratmışlardır. 
Aduada, Adua müdafii Ras 

Seyumun oturduğu bina bom-

, 

oMAKAL~ 

1 
malumat elde edilmesi müm
kün değildir. Eritre cephesin• 
deki Habeş kuvvetlerinin mik· 
darı 25,000 dir. 

ADUA YI ALDILAR MI ? 
Roma 6 ( A.A ) - Basın ve 

propaganda bakanlığı Aduanın 
zaptı hakkında aşağıdaki bil
diriği çıkarmışbr : 

ikinci kolordu 6 Teşrini ev
vel sabahı gayet erken ilerle
me hareketine devam etmiş ve 
10, 30 da Aduaya girmiştir. 

HABEŞLER HÜCUM 
EDIYO.-LAR 

Yüksek papaslar ve ahalinin 
bir kısmı ltalyan kumandanlı
ğına giderek inkiyat etmişler
dir. Tebra - Sınnadan gelen 
bir düşman hücumu püskür
tülmüştür. Yeni hat üzerinde 
üç kolordu arasında irtibat te
mın edilmiştir. 

MUSSOLINI KRALI 
TEBRiK EDiYOR 

Roma, 6 (A.A) - B. f.tuıı· 
solini Adua'nın zaptını San 
Rossore sarayında bulunan 
Krala telefonla haber vermiş 
ve Aduan'nın zoptını tebşir et
miş olan general Bono'yada 
bir telgraf çekerek kendisine 
bütün ltalyanl arın kalbden ge· 

l~ f ·~ 
,.- " 

. ı::·. 

<ı- r ·.·,·:: ..:.:11•---,· 

Dinliyormusunuz? 
Fakat otobüsler; kilolarla 

içmiş sarhoşlar gibi etrafa 
yalpa vurarak, önünü, arkasını 
gözetlemeden hızla ylirüylip 
pervasızlandığından .insanlar 
geçemcmeğe başlamışlar, ondan 
sonracığıma, herifin birisi bir 
gün saat kulesinin arkasından 
karşıya 2'eçmek istemiş lakin 
yıldırım gibi otobüsün birisi 
üzerine saldırm ış. Sağa gitse 
olmıyacak ve sola gitse olmı
yacak, çünki otobüsün ne ta
rafa gideceği belirsiz .. Durmuş 
sokağın ortasına ki: Şoför çe
virsin de, o da kurtulsun bu 

1 
badireden diye... Ne gezer, 
şoför oralı olmamış, üstüne 

1 
yürümekte devam edince sağa 
kaçmış, hadi otobüste o tarafa .• 

Anlatabildim mi?. 
Nihayet herif dayanamamış 

belinden bir tabanca çıkarıp 
otobüsün önünde durmuş, nam
lusunu da şoföre çevirmiş .• 

Onlar ermiş muradına ..• 
Kısadan Hisse 

Ben bu masaldan bir şey an• 
lıyamadım amma eğer siz an· 
ladıyscniz varın kendinize gö
re hisse alın. 

• ••••••••••••••••• 

Türk- Macar 
Klering anlaşması 

İki ila üç bin metre yüksek

liğindeki Adua önündeki dağ
larda bile telefon tesisatı ya
pılmıştır. A d•ıa şeh rine gelince , 

7000 Habeşli tarafından müda
faa edi!c n bu mE.vki cumar tesi 

akşamındanberi muhasara edil 
miş buiu11maktadır. Şehir of ır 
topçu ateşi a ltındadır. Habq şef/eti mütebessimdir/cr 

Peştede müzakereleri yapılan 
Türk - Macar ticaret ve klering 
anlaşmaları prafe.edilmiştir. iki 
memleket ticari münasebetleri
ni tanzim eden eski anlaşmalar, 
bugün ihtiyacımıza daha uygun 
bir hale konmak için tarafımız
dan bozulmuştur. Yeni anlaş
malar bu ihtiyaçları yerine ge
tirecek hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

len tebriklerini bildirmiştir. 

GORAHA YI BOMBARDİMAN 
ETTiLER 

Adis-Ababa 6(A.A)-ltalyan 
uçakları Gorabai mevkiini bom
bardıman etmişlerdir, Bombar
dıman neticesinde S kişi ölmüş 
15 kişi yaralanmıştır. 
SOMALİ CEPHESİNDE HA
BEŞLER HÜCUMDADIRLAR 

Adis Ababa, 6 ( A. A ) - 1 
Havas Ajansının bildirdiğine 
göre Birincikanun hadiselerin
denberi Italyanlar tarafından 
işgal edilmekte olan Ual-Ual 
mevkii Habeşler tarafından 
geri alınmıştır. 

DÜK DÖ BERGAM 
MUSAVVADA 

Yeni anlaşmaların esaslerı ile 
eskilerindeki arasında fark yok· 
tur. Yalnız ihtiyacımıza daha 
uygun maddeler konmuş ve 
bazı maddeler değiştirilmiştir. 
Macaristan bilhassa kuru yemiş 
kontenjanını artırmıştır. Bu 
miktar 200 bin pengodan 800 
bin pengoya çıkarılmıştır. 
'Z////Z/7/fO////ZZ 7T~ 

Kiralık Ev 
......... ~. nmıştı. Kurul,Almanlar - ~onu var -······· ···•····· ........................................................... . 

Sol cenah Fransız hasımına göre 

Habeş pıyadesi 

HABEŞ KUVVETLERİ bardımandan çok zarar gör- Musavva, 6 (A.A) - Sa-

Şehir gazinosu arkasında 

Doktor Mustafa Enver cad-

liabeş sergüzeşti F aşiz
ınanın Sonu olacaktır 

Övr " ltalya ile diplomasi münase~ 
betler kesilebilir.,, Diyor 

lJ b Oeuvre-Parls 
na e · 

ltal Şıstanda ne olursa olsun 
Yaya k d _ . 

harek arşı ogrudan bır 
Pati telt yapılamaz B r top bile 

a ı a ' az. 
Zecri t db" 1 • Yatlı e ır er denınce ihti-

olalım B . db" 1 i · • u zecrı te ır er 
şı ahmak b' . . 

reye ı. ça ır ıştir. Bizi ne-
KBdar .. .. kl bil . belli suru eye eceğı 
olnııyan b" d" l"d" nıak ır ış ı ır. Par-

Sok I Ucundan fazlası tehlükeye 
u ınıya -t.. cagı sanılırken bü-

un kol 
F aşiz a~grenaja kaptırılır . 
anlaıııro~ hır çok kimselerin 
korı. aga başladıkları gibi en 

KUnç b" Fa · ır şankıdır. Fakat 
Şızroa 

de te . ne top sesleriyle ne 
u zlıl edilerek o··ıd·· ·· ı 
<-ıabe uru mez. 

şe taarruz eden Mussolini 

hükumetini Cenevre de takbih 
etmelidir. Hatta büyük kelime
lerden hoşlanılıyorsa bu takbih 

keyfiyeti istendiği kadar muh
teşem olmalıdır. Mussolini ltal
yasile diplomasi münasebetler 

kesilmelidir. Hepsi bu kadar. 
Bundan ileriye bir adım atıl-

mamalıdır. Zira ilerisi bir gir
daptır. Oraya hepimiz yuvar
lanınz. 

Sabredelim. Dünya tarihin
de iki senenin ne hükmü var
dır. Bu Habeş sergüzeşti Fa
şizmanın son günleri yaklaştı

ğına ilk alamettir. Bu son, 
ani mi, yoksa yavaş mı ola
caktır? Kim bunu kestirmekle 
övü11ebilir? Hatta muzaffer 

ADUA YI KURT AR- müştür. 
MAGA KOŞUYORLAR EREYTREDE HABEŞ 

Önemli Habeş kuvvetleri KNVVETLERİ 
Aduaya yardım için cebri yü- ltalyan zayiatının gayet az 
rüyüş ile yoldadır. Aduadaki olduğu söylenmektedir. Bunun-
Habeş garnizonu ltalyan bom- la beraber bu hususta kesin 

turnia gemisi limana gelmiştir. desinde dört oda, mutbak, 
içinde ltalyan kralının yeğeni ı !\ elektrik, hava gazı ve iki 
Dük Dö Bergam ile 4360 sü- , katlı bir ev kiralıktır. 
bay ve asker ve ayni zamanda 

1 

ı-.; Taliplerin Yeni Asır ida· 
birçok gazeteciler de vardır. rehanesine her gün saat 
Bu gazetecilerden dördü Fran- 16 dan sonra müracaatları. 
sız, biri Alman, biri Amerikalı, 1 

biri de Norveçlidir. 1-10 5-6 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~,,.,,~~~~,l',,I'""""./:,'/'~~~~ 

Halbuki o da diğerleri gibi ,.. ,,Mussolini., bile bu ahmakça 
harpla kendi zulmünün idam 

hükmünü imzalamıştır. Ergeç 

hakikat belirecektir. Hakikat 
şudur ki Mussolini İtalyanın 
harabisini hazırlıyor. En iyi 

ku•ıvetlerini, araçlarını, en iyi 

evlatlarını çılgınca bir macera· 
ya atıyor. Ulusunun acıları ve 

kini oııu silip süpürecektir. 

Bütün hak yolları tıkanırsa 

cebrüşiddete başvurmak imkan

ları kat'i olarak diişünceleri· 
mızın dışında bırakmıyoruz. 

Ancak bunu medeniyetin ve 
köklü bir hiirriyetin tehlikeye 
düştüğü zaman yapabiliriz. Bu
gün o vaziyette değiliz. De
mokrat ulusların her top da
nesi Mussolini rejimini değil, 
ltalvan etini varalıyacaktır. 

bizim için mukaddestir. 

Bu " Harba karşı harb ,, 

vaveylasını bırakalım. Ne bir 

top darbesi ne de bir topulu 

iğne ucu .. 
Hümanite gazetesi " Oeure

in bu yazısına cevabında diyor 
ki : 

" Kapılar kuvvet darbeleri

ne karşı açıktır ., denilecek 

olursa insanlık yarın hangi 

kanlı angrenaja sürüklenecek

tir, düşününüz. Sergüzeştçiyi 

hiçbir ceza tedbiri tehdit et
miyor. Hatta mütaarriz bir iğ
ne darbesiyle bile karşılaşmı
yacaktır. Ne pakt vardır, oe 
de kanun ... Şu halde arsıulusal 
bir boğazlasma vardır. • 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentalığımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığıoa göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

Cumhuriyet bayramı için şenlık fişeklerimiz her cinsten 
almak isti yenler siparişleı ini şimdiden bildirmelidirler. 

Telefon 3893 Telgraf. Izmir barut acentası 
Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi 

:ıv saçması şenlik fişekleri inlıisarlar baş satıcısı 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 
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Son Dakika 
as Sayum Ordusu 

ltalyan Hatlarını Yararak Eritreyi 
istilaya Başlamıştır 

Aduanın Dışındaki Kuvvetler Elan Italyanlara 
Karşı Şiddetle Mukavemet Et~ı.ektedir 

lstanbul 7 (Telefonla) - Daily Chronicle ga
Letesinin Adis·Ababadan öğrendiğine göre, 
ıimal cephesinde Habeş ordusuna kumanda 
eden Ras Sayumun kuvvetlerinden bir kısmı 
Aduanın batı kuzeyindeki muharebeden sonra 
Italyan hatlarını yararak geçmişler ve Eritreyi 
istila için ilerlemeğe başlamışlardır. 

150 bin kişilik bir yardım kuvveti Adua mm· 
takasına hızlı yürüyüşle gitmektedir. Son tel
graflar Habeşlerin asıl ordusu şimdiye kadar 
ltalyanlarla karşılaşmamıştır. Habeşler Aduayı 
boşalttıkları için ltalyanlar şehre girebilmişlerdir. 
Asıl Habeş mevzileri şehrin dışında olup 
buradaki kuvvetler el'an İtalyanlara karşı 
şiddetle mukavemet etmektedirler. 

Resmi Italyan tebliğleri 
Aduada Italyanlardan 572,Habeşler

den 3200 kişi öldüğünü bildiriyor 
lstanbul, 7 (Telefon) - Romadan bildiriliyor: 

ltalyan erkanı harbiyesinin numaralı tebliğle
rinden: Beş Ilkteşrin tarihinde Aksum yakınla
rında ikinci ltalyan fırkası ile Ras Sayum ordusu 
arasında sekiz saattan fazla süren bir çarpışma 
olmuştur. Habeşler muannidane mukavemetlerine 

ltalyan erkanı harbiyesinin son tebliğı: 

rağmen püskürtülm~şlerdir. 

"Adua muharebesinde her iki taraf kanlı 

zayiata uğramışlar. ltalyan ordusundan 72 sübay 
ve 500 nefer, Habeşlerden ise 3200 sübay ve 
nefer maktul düşmüştür. Yaralıların miktarı 
teshit edilmemiştir. 

lngiliz kamoyu ne halde? 
Paris, 7 (Ö.R) - "Poti jur

nal" gazetesi lngiliz işçi par· 
tisi şefi iken ltalyaya karşı 
zorlama tedbirlerine aleyhtar 
olduğu için kendi partisinin 
kongresinde iki milyon oy al
tıoda ezilen B. Lantbriri ile 
mülakat etmiştir. Aytar diyor 
ki : 

B. Lantbririniu odasında Le
nin ve Troçkinin resimleri ara
sında bir haç göze çarpıyordu. 
Sosyalist lider demiştir ki : 

- Ben hem siyasal adamım, 
hem hıristiyan, eğer harp olur
sa medeniyet, ahlak ve din 
mahvolacaktır. 

- Bana herkes bunu soru· 
yor. Şu kanaatteyim ki, Ulus· 
lar sosyetesi ilk maddelerin 
bütün uluslar arasında adilane 
ulaştırılması için bir konferans 
toplasa harbe imkan kalmaz. 
Ben bu işi Troçki ile de gö
rüştüm. İki metod vardır. Bi
rincisi şiddetle hareket, ikin
cisi tatlılıkla hareket. Ben in· 
giliz ve hıristiyaoım. Tatlılıkla 

harekete İnaoım vardır. 

akallıyeti temsil ediyorum.Parti 
kendisine yeni lider seçecek
tir. 

bir anket 
Londra, 7 (Ö.R) - "Deyli 

Meye!., gazetesi lngilterenin 
ltalyan - Habeş işindeki siya· 
sası hakkıoda okuyucuları ara
sında yaptığı b rer ferandüm 
neticelerini yazıyor. Buna göre 
bire karşı 22 okuyucusu ltalya· 
ya zorlama tedbirlerinin tatbiki 
aleyhinde bulunmuştur. 

Bire karşı 51 le süel zorlama 
tedbirleri ve bire karşı 31 le 
ekonomsal sanksiyonlar redde· 
dilmiştir. Nihayet lngilterenin 
Cenevreden ayrılmasioı istiyen

B "J e'rınıeveı 1935 

Konsey dün toplandı 
Italyanın mesul olduğuna karar verdı 

Ceza tedbirlerine başvurulacak· 
Cenevre, 7 (Ö.R)- Konsey verildi. ltalyan deleğesi gele· Raporun Londradakl 

bugün toplandı. On üçler ve cek bir celsede itirazlar ser- Teslrlerl 
altılar komitelerinin raporları de'.':!1.e~te. ~a~kını muhafaza Londra, 7 ( Ö.R) - Altılar 
okundu. Altıların raporu ita!· ettı.gını. ~ıldırdı. Başkan. _kara.r raporunun kabulü üyelere he· 

h b d , 1 .. netıcesını şu suretle teblıg etti. "k · d" t db" ı k hak· 
yayı mu are e en mes u gos- 14 .1 d"ld"". men ı tısa ı e ır a ma 
t . d H b d 1 • . 1 t 1 azanın temsı e ı ıgı k d'". h ld in ·ı· hükiı· erıyor u. a eş e egesı a a · k it 1 12 . . d mı ver ıgı a e gı ız 

. onsey a yama ıncı ma - . db" l · · atbik 
yanın haksız yere Habeşıstanı deye aykırı olarak harb açtığı meti ceza te ır erını t 
istila ettiğini, Habeşlilerin so· hususunda mutabık kalmıştır. etmezden evvel Uluslar sosye• 
nuna kadar mukavemet ede· Buna binaen bu rapor bü- tesi Assamblesinin bir kararını 
ceklerini bildirdi. Rapor ita!- tün uluslar sosyetesi azalarına bekleyecektir. Zira burada giS· 
yanın taahhüdleri hilafına ve gönderilecektir. Zira 16 ıncı rüşlerde bir vahdet temini te· 
12 inci maddeye aykırı olarak ma~deye ~öre, ul~~lar .• sosy~· menni ediliyor. Bunu da yalnız 
barba müracaat ettiğini ileri t~sı üyelerınden bın dıger bı- Assaınblenin içtimaı temin ede· 
.. _ d p k" d b k rıne karşı muhasamata müra- b"I" o·· "h tt I 'li bil· soruyor u. orte ız ış a anı t d b"t" •1 b ı ır. ıger cı e en ngı z 

F caa e erse u un aza ar u k . . k 1 fi· 
ransızca olarak rapom muhasamayi kendilerine tevcih ümetinın e onomsa ve 

okudu. Ve reis taraf- edilmiş gibi kabul etmekle nansal herhangi bir karar yer· 
ların mutaleasına müracaat mükelleftirler. Konsey Italyaya mesi parlamentonun toplanın•· 
etti. ltalyan delegesi aloizi karşı alınacak ceza tedbirle- sına bağlıdır ve parlamentoda 
konseyin mühlet vermeden rini tespit için bir komite ta- 24 saat içinde toplanabilir. 
davayı muhakeme etmesini ve yin edecektir. Verilecek ka- Bakanlar Çarşamba gıınii 
ltalyaya düşünmek vaktini bile rarları tasvib etmek üzere toplanacaklardır. ltalyaya karşı 
bırakmamasını protesto etti. assamble. çarşamba gü.n~(y~rın) tatbık edilecek ceza tetbir• 
H b d 1 H toplaumaga davet edimıştır. . . .. takil 

a eş e e;ı:esi avaryat mu- Uzlaşma prosedürüne nihayet len meselesınden mus. . . 
h t d d k · · H I k · · · tarıbını asama ı ur urma ıçın a- veren on üçlerin raporu da o ara yenı seçımın .. 
beşistanın daima konseyin kabul edilmiştir. Konsey ileride t~s~it etme~ meselesi de.~:: 
emrine amade bulunduğunu bazı· tavsiyelerde bulunmak ruşülececktır. Muhafazaki. . 
bildirdi. Başkan baron Aloiziye hakkını muhafaza ettiği gibi rın bir kısmı seçunin ikıncı 
cevap vererek bugün ye- muhase~atı~ .kesilm~s~ şartla· teşrinde yapılmasını iıtemekt~ 
di ilk Teşrinde yani mu- rını tayın ıçın de ıkı tarafın iseler de hükümet arsıulusa 
hasamattan beş gün sonra emrine amadedir. vaziyet Aydınlanmadan yani 
konsey üyelerinin mes'uliyet- Konsey Italyayı paktı çiğne• uluslar sosyetesinin tam nıu· 
lerini kabul etmeleri lazım miş olmakla mes'ul gösteren aff k" t" ve a tam aka• 

raporu ittifakla kabul etmiştir. v ~ ıye : Y inı· 
geldiğini bildirdi ve raporlan Baron Aloizi bu nokta üze- metı sabı~ olmadan seç . 
reye koydu. 13 oyla yani itti- rinde ihtiyati kaytlar ileri sür· [erin önüne çıkmak niyetııı· 
fakla raporun kabulüne karar müştür. de değildlı-. 

Italyanlar şimdiye kadar çetelerle 
Harp ettiklerini söylüyorlar 

Roma, 7 (Ö.R) - İtalyan or· 
dusu kendisine tayin edilen ilk 
hedefleri elde etmiştir. Şimdi 
general Dö Bononun orduya 
"dur 1., emrini vermesi elzem 
sayılıyor. Çünkü teknisyenler 
ele geçirilen arazinin korum· 
)anması ve yeni hareket esas· 
!arının kurulması için bunu 
lüzumlu görmektedirler.ilk he
defler şimalde Aduva, şarkta 

Antişo, cenupta Adigrattır. 
ltalyan ordusu şimdiye ka

dar muntazam Habeş kuvvet· 
leri ile temas etmemiştir. Bu 
da ileri hareketindeki sür' ati 
izah eder. Zira İtalyanlar yal· 
nız çetelerle çarpışmışlardır. 

Ölülerin az olduğu söyleni· 
yor. Kullanılan tayyarelerde 
son model değildir. (22) filo
tilladan ibaret (300) uçak ıar· 

ki Afrikada olup bunların bir 
· ti" ak kısmı ilk hareketlere ış r 

etmişlerdir. 
lstikşaflar Katama nehrıne 

nehrine kadar y.~pılmıştır. Aıı· 
)aşıldığına göre Habeş kuvaYı 
külliyesi bu nehirin öte tara• 
fındadır. 

Bugün Romadan harekit'.ıı 
son safhası hakkında öneınli bıÇ 
bir haber verilmemiştir. - Fakat siz başbakan ol

sanız ne yapardınız ? 

- Evet, parti benim fikrime 
ortak olmadı. Broyton kongre
ıinde ezildim. Ben Cenevrenin 
çok sıkı taraftarıyım. Görüşüm 
sarsılmamıştır . Biliyorum ki 
şimdi partide ancak küçük bir ler bire karşı ikirl.ir. 

hattını Duce Fransayı kandırmağa çalışıyor 
Italya her şeyi hesaplamış 

ltalyanlar Cibuti -Adis Ababa 
kesmeğe çalışıyorlar 

lstanbul, 7 (Telefon) - Romadan bildiriliyor: Italyan kuvvetleri üç kol üzerinden ilerlemektedir. 
Bu kollardan biri cenuptan 60 mil kadar ilerlemiştir. Ereytreden hareket eden ve en çoğu yerli 
askerlerden mürekkep diğer bir kol da Berandang üzerinden Danakilin cenubuna doğru 
ilerlemektedir. Bu kolun hedefi tren yolunu ve Cibuti ile Adis·Ababa arasındaki münakaleyi 
kesmektir. 

Habeş 
Daha 

imparatoru asıl 
har ha ~irmedi, 

ordumuz 
diyor 

lstanbul, 7 (Telefonla) - Habeş imparatoru uluslar sosyetesine bir telgraf çekerek Italyan 
taarruzunun devamını şiddetle protesto etmiştir. Bu telgrafta büyük Habeş kuvvetlerinin henüz 
barba g,rmediği bildirilmektedir. Ogadan bölgesinde çete harbı devam ediyor. Uçaklar kesif 
taarruzlar yapmakta Habeş mevzileri üzerine bombalar yağdırmaktadır. Habeşler Italyanların 
hücumlarını pusularda bekliyorlar. 

Japon zabitler Habeşe geçtiler 
lstanbul, 7 ( Telefonla ) - Royterin Aden muhabiri bildiriyor: Yüksek bir Japon erkanıharp 

zabitinin başkanlığından 16 Japon zabiti beraberlerinde mühim miktarda mühimmat ile birlikte 
Adene gelmişlerdir. Buradan Halleşistana hareket etmek üzere bulunuyorlar. 

_____________________________ .._ ______________ __ 

Adis- Ababa çok sakindir 
Habeşlilerin beş tayyaresi Makkale 

Cihetinde istikşaflar yaptılar 
l'aris 7 ( Ö. Rs) - Adis - söylemıştir. cihetine giderek istikşaf yap· 

Ababadan bildirildiğine göre Bu sabah Adis • Ababadan mışlardır. Adis-Ababa çok sa· 
imparator beyanatta buluna· kontrolu mümkün ~l~mıyan bir kindir. 500 kilometre ötede 
rak Habeşistaoın uluslar sos· çok haberler ~elmı~tı_r. muharebe olduğu hissedile-
yetesinin tedbir ve adaletin· Bunlara gore ıkı ltalya_n mez. Diğer bir habere göre 

den emin olduğunu Habeşistaoın 
karşılaştığı haksız mütecavize 
ancak onun mani olabileceğini 
ve barısçıl bir tesviye bulabi-

tankı Habeşler tarafından bır 30 it 1 • C'b ti Ad" 
k d.. .. .. 1 k d'l a yan uçagı ı u • ıs çu ura uşuru ere zapte ı - . .. · d 

mittir. Habeşlerin Ereytreye Abab.a. ~em~yolu uzerın e 
girdikleri de söyleniyor. Aradızır uzerınde uçmuşlarsa 

Beş Hebeı tayyaresi Makkale da bomba atmamışlardır. 

Adua'yı nasıl almışlar? biif· 
ltalyan te lstanbul, 7 (Telefon) - ltalyanlar tarafından Adua'nın işgali hakkında resmiğ 

!erinde şu tafsilat verilmektedir: eridell 
" Habşler ltalyanların tanklarla mücehhez kolbaşıları şehre girdikten sonra yandan ve ~tııly•ll 

saldırmışlardır. Bundan sonra şehir birkaç defa elden ele geçmiştir. Ancak diln akşanı . 
kuvvetleri şehri kat'iğ olarak işgal edebilmişlerdir. . • . . fler i1'1 

Istanbul, 7 (Telefon) - Busabah harb yeniden başladı. Netice henüz belli degıldır. . ,. d• 
tarafın vaziyeti ağırdır. Adigrad mmtakasında ltalyanlar birçok hücumlarda bulunmuq!fı'lı 
kat'iğ netice alamanııılardır. ..,... 
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- Siperler kazılıyor ... 
Yemencie, 

CIBUTI-ILK TEŞRiN -1-
Kıııl denizle Basra körferl 

atasında koskoca Arabistan l· 

• 
ımam değişmiş 

Ydannı adası bir Rinoseros man
ası 'b' gı 1 suya uzanmıştır. Bu 

Ktuiş r•J·· b ~0 un atı güneyfoin en 
Ucund Ad . aı. a enın kızgın kayaları 

lloserosun boynuzlarını andırır 
Yery'" •· d \' k.ı uı.uo e bu derece sert 

d~ l zgın bölgeler çok değil-
~r~ n.s~n bu kadar yalçın ka
fik/ .•çınde bir liman açmak 
•aş ının nasıl başgösterdiğine 

ar. 
Fakat h 

atlll uraya adımını atar 
az herşeyde.n, köpek balık-

lari"I . 
t J e dol l 
Utllnu:ı; d u .o an kıyılarından 

lerini a bır desterenin diş-
tı andıran t l . 
l, sır epe erme, tozu-

h· a sıra .. ır fırın . • geçen develerine, 
fUcu h gıbı soluğu kesen bo
~ot k ~~asına ve nihayet ma-
l\. al( ular k denin b. ına adar herşey 
olduğ-u ır lngiliz malıkanesi 
bu es~ub habrlabr. lngiltereuin 
kanat b' uyudar. Nerede bir 
il' ' it • 1tin h h geçıt, bir boğaz,de-
ta.. er angi bir düv.. k .. , l'ata 1 gum DO -

lenceyi, ~ ngiltere Orada ey-
terleşir.I oııforu, düşünmeden 
~il kok cap ederse bir balina
~le ~llf ceaedi üzerinde 

Ad gih kurar. 
ı . etıde La... 
Çın dol "•-.umı · öldürmek 
dunı.ô0~1Y:rduın. Ansızın dur· 
rap kaznı hı e 50 kadar yerli A 
torlardt Ba ve küreklerile çalışı
doıdlltd. 1_~nlar büyük torbalara 
btıYiik b~~rı kunııan k dak.i 
lid ır den· ku arşı 

Yemen imamı Yalıya 

Ade1Zde1J btr görünü~ 
zum görülmemiş olan küçük 
bir adacık ta çelikten bir kale 
haline sokulmak üzeredir.Aden
den 15-20 kilometre içerde bir 
istihkim hath yapılmıştır.Bütün 
bunlar lngilizlerin ltalyanlarJa 
bir harp ihtimalini pek kuv
vetle düşünmekte olduklarına 

delil Bi)Ulabilir. 
Yemene gelince 

Yemen imamı Yahya üremi
den ölüm derecesfode hasta 

olduğundan iki aydanberi Ye
menin idaresini oğlu Ahmede 
tevdi etmiştir. Yeni saltanat 
naibi ltalyanları sevmediği ka
dar lngilizlerden de hoşlanmaz. 
Bununla beraber Adendeki 
tedbirler fogili:ı - ltalyan mü-

1 nasebetleri kesilirse ltalyao ha
va filolarının bu bölgede faa
liyete girişmeleri ihtimaline 
karşıdır. Adene büyük petrol 

sayılabilir 
ve esans depolarına birçok 
yenileri daha katılmışbr. Sa-

hildeki pe: rol sahrınçları uçak
lara hedef olabileceğinden bo
şaltılarak daha emniyetli yer
lere kaldırılmıştır. 

Halk, yerliler bu hazırlıkları 
endişe ile karşılıyorlar. Birçok 
Parsi ay1eleri Adeoi bırakarak 
Hindistana kaçmışlardır. lngi
liz tabaatan vaziyeti sükunetle 

karşı!amalcta ise!er de Arap
lar ve A<lende ç:ıhşan Japon
lar ha:r:ırhklarm ifade ettiği 
tehlikelerden hoşnut!mz:uk için
dedirler. 

Buradaki ngilizler n çoğu 
asker veya memurdurlar. On
ların kendi davalarına olan 
bağlanblarından şüphe edHe
mez. "Haklı veya haksız vata· 
nımdır,, diyorlar. 

Bununla beraber bazı şüphe
ler eksik değildir. Geçen ak· 
şam gelen bir telgrafta İtalya
lngiltere arasmda harp olursa 
ispanyanın bitaraf kalacağı bil
diriliyordu. Bu haber lngiliz 
zabitlerini memnun bıl'akmadı. 
içlerinden biri alaylı bir surette 
şu sözleri söyledi : 

- ispanya mı bitaraf ? ltal
ya ona Cebelüttarıkı vadetmiş 
olacak .• 

Bu alay souk karşılandı.Ge
miciler bu yüksek siyasetle 
alakadar değildirler. Onlar her 
sabah gemilerini ihtimam ile 
temizlerler akşamları limandaki 
birahanelere dağılarak şarkılar 
söylerler. 

L bin:ıı.. ız ınpanyasına 
~ d -.ın t 
t t ı. Bu h araç.asına tqıyor- ········································· .. ····································· ........ . 
bebessiillll araret)i çalışmayı 
a.._ d~d~ karşıladım. Fakat 

........ G .. ı er ki : 
clr ..ı iilnıeyin · B . '"'an ız. u emır Loo.• 
d~~ ıelrnişt' L' • lr1l itada ır. ıınanda ol-
(etide ol r bir kaç kilometre 
ttkes an Aden şehrinde de 

ç evJe · • atılatına k r•nın taraçalarına 
'bağa ttı uın torbalan yığ~ 
baştanba ecburdur. Yani Aden 

Ad şa haliharpta "b'dir f l en aut gı ı . 
0 k, ve 1( a.rında başta Nor-

d
oltttak Üzeroloınba kruvazörleri 
~ e on" h lo n llıiitefekkiluç . arp gemisin-

li~u dolaşnıakt d bır lnğiliz fi. 
11ld d . a ır. Bugünlerde 

Çok t. enızlerinden dah b" b oarp . a ır 
tklenjy geınderinin gelmesi 

tlıt or. Fak t A bu d . a dende yal-
tditllleıni e:ız tahşidatile iktifa 
•ceı ş ır. Kar d d e nı··d a a a aleJ-
~ıştır. Ş:haf~a tedbirleri alın
~lderken ö s~an bahçesine 
1~erler ka neınlı noktalarda si-
ıerı tnıağa 'd 
b e but gı en kafile· 

oo. uştuın B b-ı 
6azının kT : a u mendep 

adası bi:iy"~ ıdı sayılan Perim 
o.Iaıaktad u hazırlıklara sahne 
lıtttd· ır. Bu d •ve k a anın yanmda 

ad;ar tahkimine lü-

Cezaevlerinin 
Islahı 

lsviçredeki ceza evlerile doğu 
Anadolumuzdeki ceza evlerinde 

incelemeler yaparak hazırladığı 

raporları tüze bakanlığındaki 

ceza evlerini ıslah için yeni bir 

kanun hazırlamakta olan özel 

komisyona vermiş olan B.Mu

tahar Şerif ceza evleri etra
fında bir inceleme daha yap
mak için bugünlerde tekrar 

Avrupaya gidecektedir. 

Sovyet Rusya tecim 
Mümessilliği Anka-

rada şube açıyor 
Şimdiye kadar Istanbulda 

çalışmakta olan doıt Sovyet 
hükumeti tecim mümessilliği 
Ankarada bir şube açmaga 
karar vermiş ve her iki mem
leketi ilgilendiren tecim işleri 
hakkında Türkofisle temasa 
başlamıştır. Mümessil Ankarada 
büro iç n uygun bir yer ara
maktadır. 

Türk-Çekoslovak 
Tecim Sosyetesi 

Kuruluyor 
Çekoslovakya büküm eti mem-

' leketimizle tecim münasebetle
rini genişletmek ve artırmak 

için muhtelit bir tecim sosye
tesi kurmak teklifinde bulun· 

muş ve ilgili makamlarla bu iş 

için temaslara başlamışbr. Her 

iki memleketin ekonomik var

lağına iyi hizmetler yapacak bu 
kurumun pek yakında meydana 
geleceği umulmaktadır. 

Sağlık bakanlığı yönet-
geri Cenevreye gitti 
Sağlık ve soysal yardım ba

kanlığı yönetgeri B.Hüsamed· 
din Cenevrede toplanacak ve 
10 gün sürecek olan uluslar 
sosyetesi hıfzıssıhha komitesi 
toplantısına hükumetimiz adına 
katılmak üzere Avrupaya git· 
miştir. Komite bu toplantısında 
sıtma ve trahom mücadeleleri 
ve köy hıfzıssıhhasına aid mev
zuları üzerinde çalışacak ve 
kararlar verecektir. 

Pazar günkü maçlar 

lzmir karışık 
Manisayı 5-

takımı 
yendi 

Gelecek hafta adalar muhtelitile 
muhtemeldir maç yapılması 

lzmi.r karışık takımı mzterenmanda 
Kampa alınmış olan Izmit ekseriya favullü oluyor. Adil 

karşık Futbol takımı Pazar günü topu ayağında çok tutuyor. Sol 
Alsanf:ak stadında Mauisa ka- açıkta Hamdi topu sürerken 
rışık takımı ile ilk hazırlık ve ortalama yapacak sanılırken 
maçını yaptı. Stad da oldukça lüzumsuz yere geri alıyor 

kalabalık toplanmıştı. Duhuli- ve bu suretle müdafaa oyuncu-
yenin on kuruşa indirilmesi farının kale önüne toplanmasına 
yüzünden tribunun karşı tara- vakıt baraktığı için bir çok hü· 
fmda da bir hayli seyirci gö- cumlarımız akamete uğrıyordu. 
rü~üyordu. Karışık ta1<1m. maça Sol açıkta Sabrinin denenme-
şu kadro ile çıktı: sine ihtiyaç vardır, Basri sağ 

Mahmud, Cemil, Fethi, Adil, açıkta muvaffak aldu. Cemil 
Hakkı, Ismail, Hamdi, Fuad, ile Fethi orta bir oyun oyna-
Vahab, Said, Basri. dılar: Said ile Fuad iyi, Hakkı 

Takımın tertibinde isabet fevkalad idi. Kaleci gCilü kur-
vardı. Y aJnız sağaçıkta ilk de
fa oynıyan Basrinin muvaffak 
olup olmıyacağı şüpheli idi. 

Oyun başlar başlamaz Ma
nisalılar hücuma geçtiler. iki 
üç dakika oyun lzmir nısıf sa
hasında cereyan etti. Bundan 
sonra vaziyet değişti. Muhtelit 
altıncı dakikada ilk golünü Ma
nisa kalesine soktu. Manisalılar 
canh oynamakta devam ettik· 
leri için oyunda hemen hemen 
tevazün görülüyordu. Fakat bu 
açık oyun Manisanın her beş 
dakikada bir gol yimelerine de 
ebep oluyordu. Yirminci da
kikada lzmir muhteliti dört gol 
atmış bulunuyordu. 

Bundan sonra yine gollük 
fırsatlar geldi fakat kaçırıldı 
ve devre 0-4 Manisa aleyhinde 
bitti. 

ikinci devreye başlandığı .za· 
man muhtelitin kadrosunda de
ğişiklik görüldü. Sağ açığa Mu
zaffer geçmiş, Fethi çıkarılarak 
yerine Ziya konmustu. Bu çok 
yanlış bir düşünce idi. Çünkü 
değiştirilen oyuncular fena 
oynamadıkları gibi yerlerine 

konanlar da muvaffak olamı· 
yorlardı. Bu yüzden oyunumuz 
bozuldu. Halk Basri, Basri diye 
bağırıyorlardı ve Basri yine 
açığa geldi . Fakat müda
faa bir gol yemekten kur
tulamadı . Bu sırada Sait 
beşinci golü yaptı . 

Bundan sonra ki oyun muhte· 
lit için 'gol çıkarabilecek cere· 
yanı kaybetti. Manisa kalesinin 
önü pek sıkışıyor tek tük fır
satlar ise kaÇırılıyordu. Ve 
Oyun bu 5-1 netice ile lzmi
rin lehine neticelendi. 

Muhtelitin Pazar günü yaz
dığımız sekiz gol atmamasına 
sebeb dördüncü golden sonra 
ele geçen iki üç gollük fırsat
ların kaçırılmasıdır. ikinci dev
redeki oyun ise baştan başa 
bozuk bir cereyan takib etti. 
Takım umumiyet itibarile he

nüz formunu bulmamıştır. Başta 
Vahap olmak üzere bir kısım 
oyuncularımızın antrenmanları 
eksiktir. 

Müdafaada Iımailin kesisleri 

tarabilirdi. Netekim topu tut

tuğu halde kaçırdı. Gol ve 
oyun itibarile bu netice kim
seyi tatmin dmemiştir. 

Manhıalılar iyi bir netice 
aldılar. Bir sene iç.inde Manisa 
futbolunun eriştiği derece ken
dileri için muvaffakiyet sayı

labilir. Manisa muhteliti şim
diye kadar lzmir muhtelitine 
karşı daha azgollü bir netice 
almıştır. Fakat böyle hazırlan

mış bir takıma karşı değil. 

" 
" " 

lzmir karışık takımının önü
müzdeki Pazar günü ikinci 
hazırlık müsabakasını Istanbula 
gelen Bulgar Leviski takımı ile 
yapamıyacağı anlaşılmıştır. Bu
na mukabil daha enteresan bir 
karşılaşma hazırlanmışbr. Bu 
karşılaşmanın Midilli, Sakız ve 
Sısam adalanoın teşkil edeceği 

bir takım ile yani adalar muh
teliti ile yapılması ihtimali kuv
vetlidir. Cevap beklenmektedir. 
Bu · maç hakkında hafta icinde 
daha fazla malumat vereceğiz. 

* • • 
Pazar günü öğleden evvel 

Alsancak stadyumunda Jima 
nımızda bulunan iki Alman 
vapurunun yapbğı iki takım 

arasmda bir maç. olmuştur. Ne
ticede Vinfrie takımı Ruja 

1 takımını 1-13 yenmiştir. 
FENER-GÜNEŞ LEVISKIYI 

4-1 YENDiLER 
lstanbul, 7 (Özel) - Şehri· 

ınizde bulunan Leviski takımı 

ikinci maçıoı pazar günü F e-

ner - Güneş karışık takımı ile 
yapmışbr. Maç ekseriya bizim· 
kilerin tazyiki altında geçmiş 
ve Bulgarlar 4-1 mağlfıb edil
mişlerdir. 

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

Saçaktan düştü 
Keçeciler caddesinde 58 sa

yılı fırında çalışır ve yatar Ab
dullah oğlu Mustafa sarhoş 
olup fırının çingo saçağı üze
rinde yatmakta iken geceleyin 
her nasılsa düşmüş ve belinden 
ağır surette yaralanmıştır. Ya
ralı, memleket hastanesine kal
dırılmı,ştır 

Spor 
-·-

Kongresinin tazima· 
tına gelen cevaplar 

İzmir spor kongresinin top 
lanbsı münasebetile büyükle
rimize çekilen tazimat telyazı
laryna şu cevaplar gelmiştir: 

lımir ilbayı Fazlı Güleç, 
C - Reisicumhur Atatürke 

çekilen telyazısından ötürü te
şekkürlerini bildiririm. 

Umumi katip 
HASAN RIZA SOY AK 
Bafbakanın cevabı 

Spor kurultayının hakkım
daki duygularına teşekkür eder 
çalışmasında başarılar dilerim. 

Başvekil 
iSMET INÖNO 

Parti G. sekreterinin 
cevabı 

C - Spor bölgesinin kon
gresi dolayisile gösterdiği iç· 
ten duyguya reşekkür eder, 
sporcu arkadaşların gözlerin
den öptüğümün bildirilmesini 
diler size sevgi ve saygılarımı 
sunarım. 

Genel sekreter 
R. PEKER 

Demir spor . 
Aydın Demiryolu ku

lübü bu adı aldı 
lzmir sporunda iyi bir mevkii 

olan Aydın Demiryolu spor 
kulübü pazar günkü genel top
lantısında kulüp adının değiş
tirilerek Demirspor namı veril· 
mesi kestirilmiş ve nizamname
nin bazı maddelerinde değişik
lik yapılarak idare heyeti se
çimine geç.ilmiş neticede ; ge· 
nel reisliğe işletme müfettişi 
Tahsin, birinci reisliğe cerbaş 

müfettişi Said, ikinci reisliğe 

işletme kalem amiri Lütfi Ce
mal, müfettişliğe atelyeler mü
dürü Mehmed Ali, genel sek
reterliğe atelyeler kalem amiri 
Lütfi, Veznedarlığa atelye mu
hasibi Hüseyin Kemal, muha
sipliğe ambarlar müdüriyetin
den memur Razak, genel kap
tanlığa Sadık, idare memurlu
ğuna yol dairesi memurlann• 
dan Vehbi ve azalıklara da 
gar müdürü lbrahim ve atelye 
memurlarından Naci seçilmiş

lerdir. -·-Kumar oynarken 
Bir kUçUk hammal bir 
Arkadafını ağır yaraladı 

Alsancakta yangın yerlerinde 
Mersinoğlu 13 yaşlarında ham-
mal Tevfik ile 13 yaşlarında 
hammal Ali kumar oynarlarken 
kavgaya tutuşmuşlar ve bu 
kavga sonunda Ali çakı ile 
Tevfiğin sol memesi altmdan 
ağır surette yaralamıştır. Tev-
fik hastaneye yatırılmıştır. 
Suçlu kaçmıştır. 

Filistine Buğday 
Sokulmıyor 

Filistinio bu yılki buğday 
rekoltesinin fazla olması dola
yısile birinci ve ikinci teşrin 
He birinci kanun ayları içinde 
yapılacak ithalata Filistin hü
kumeti tarafından müsaade 
edilmiyeceği Türkofis reisli
ğinden şehrimizdeki alakadar
lara bildirilmiştir. 

Bergamada 
Bahçeler nasll sulanıyo 

Bergamada k~saba içinden 
geçen çay suları ile sebze bah-
çeleri sulanıyordu. Mahalli hıf
zıssıhha meclisi bunu sağlık 
bakımından zararlı görmüş ve 
yasak etmiştir. 

Bahçecilerin şikayeti üzerine 
şehrimiz sağlık ve soysal yar
dım direktörü doktor bay Cev
detS; r uoğlu Bergama da le t · -
kat yapmış ve bu suyun bah
çelerde sebze sulamada kuJJa
nılmaması lazımgeldiği hakkın
da bir rapor hazırlıyarak iJl,ay
h2a vermistir. 
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ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Bobespiyerı 
Yere Seren Kadın 

~············~············································· .......................... . Jii.11ük tarıhi t·omatı - &t - Bfriııci böliim , ..................................................................................... . 
- Ter ez ya, bu yaptığın de

liliktir. Sen benim karımsın. 
Seni seviyorum. Ben ... 

- Bırak beni. 
- Bir kızımız var. 
- AUahverede onun babası 

olduğun için seni tel'in etmese. 
Talyenin ağzı açık kaldı. Şu 

sefil göçmenler onun felaketi
nede mi sebep o1acak1ardi? 
Gerçi, aristokratları himaye 
eden kadın rolünü oynamakla 
mes'ut olan Terezyanın izzeti 
nefsini yaralamıştı. Hiç şüphe
siz, yaldızlı gençliğin kralcı 
partisini ondan uzaklaştırmış 
oluyordu. Fakat işte yine Ter
midor kurtarımcısı idi ve bü
tün itibarını ve şanını tekrar 
ele geçirmişti. Terezyayı ondan 
ayıran başka bir sebep mi 
vardı, yoksa? 

Kıskançlık duygusu kabara
rak haykırdı: 

- Senin bir aşıkın var! 
Terezya durdu, kaşlarını kal

tlırdı ve: 
- Artık bana böyle bir sual 

tormağı aklınıza getirmeyiniz! 
Diyerek arkasından kapıyı 

~iddetle çekti. Tal yen çağırdı, 
falvardı, inledi, gürtedi. Boş 
ıahmet. Onu tanıyordu. Kendi
ni ne kadar kolaylıkla verirse 
o kadar da kolaylıkla geri al
dığını ve zorla tutulamıyacağını 
biliyordu. Yarın başkasının, 
Frerovun, Hoşun, zevkine uya
cak ilk kara yakalının karısı 
değilse de kadını olacaktı. 

Talyen kendi kendine: 
" Onu öldüreceğim, dedi. 

Herşeyini bana borçludur. iki 
defa hayatını kurtardım. Nan· 
kör, vefasız kadın, muhteris 
aşifte! Ne bir zevce sadakatı, 
ne anne şefkati onda yoktur. 
Zev:dni bozduğum ve kibar 
alemdeki mevkiini biraz sars· 
tığım için beni reddediyor. 
Halbuki böylece kendimin ve 
onun emniyetimizi hazırlamış

tım. 

insan, içini dışını tanıdığı 
böyle bir kimseyi daha seve
bilir mi? Tal yen, kalbinin kor
lrn ; ığını bildiği için, T erezyayi 
ökılirmiyeceğini bild:rdi. Belki 
onun tarafından böylece didik
Jen nekten ve çiğnenmekten 

acı bir zevk duyuyordu. 
" Boşanmak istesem küçük 

düşeceğ m ,, . 
Zaf mazeretini bir beşikte 

arıyordu. 
" Bir aile yuvası görünüşünü 

muhafaza edeceğim ,, . 
Yalnızlığm, bir kederin veya 

müsaid herhangi bir vaziyetin 
yine onu koJJarı arasına ataca
ğı ümidiyle ortadan silinmeğe 

ve her hakarete tahammüle 
hazırdı. 

Dördüncü bölüm 
Çizmeli kedi 

jozefin dö Boharne ; 
- Birisi geliyor, dedi, ben 

kaçıyorum. Allaha ısmarladık 
Terezya. 

- Kalabilirsin, dostum, ehem 
miyeti olmıyan bır ziyarettir. 

- Kimdir? 
- T olonu kurtardığından 

beri general rütbesine çıkan 
genç bir Korsikalı, zavallı, adeta 
elbisesizdir. 

- Askeri kumaşlar yok mu? 
- Var ama, şimdi hizmette 

olmadığı için almağa onun 
hakkı yok. Fakat Lefevrden 
ona bir satın alma bonosu ver
) esini rica ettim. 

Rid6H a_,.n,.P.sııl 

Yatandaş haber verdi T ereyza? 
- Biraz beklesin, dedi, 

şimdi kabul ederim. 
Jojefine döndü: 
- Kalmak istemez . • ? 

mısın .. 
- Sonra ne yapacaksm? 
- Trivoli de akşam yemeği 

yiyeceğim. 

- Pol beni Hauovr pavyo-
nunda bekliyor. 

- Daima aşık mı? 
- iki yüzlünün biri. 
T erezya, gülerek: 
- Eski rejim, dedi. Unut

mıyalım ki Barra !ikonttur. 
- Bu gelen ziyaretçiye hu

susi bir ilgin var mı? 
- Hiç yok. Montansiye onu 

bana tavsiye etti. Zavallı asker 
o ihtiyar aktrisin misafiri ve 
dalkavuğu olacak kadar çare
siz kalmış. 

- Şu halde, perde arasın
dan onu göreyim. Hoşuma gi
derse kalacağım. 

Baktı ve yüzünü ekşiterek 
geri döndü: 

- Yok ... Dedi. Ufacık, za
yıf... Hani çizme giymiş kedi
ye benziyor. AlJahaısmarladık. 

Bonapart içeri girdi. 
- Oturunu:z, general vatan

daş.. Sizin şahsınızda lngiliz
leri yenen komutam selamla
makla bahtiyarım. Mektubu
nuzu yazdım. Adresi ilave et
mek kaldı. "17 nci fırka leva
zım reisi Lefevr vatandaşa.,, 
oldu. 

Ziyaretçi yardımına yetişen 
bu eli öptü. 

Gerçek, kısa boylu zaifti. 
Omuzları dar, teni renksizdi. 
Fakat yüzü güzeldi. Gözleri 
sabit ve derin, ağzı sarihti. 

- Sizin minnettarınız olmak~ 
tan bilhassa memnuniyet du
yuyorum. Dedi. 

- Sonu Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yaralılar 
Radosa taşınıyor 

Bir Fransız gazetesi şu sa-
tırları yazıyor: 

Süveyş kanalından mürur 
meselesi bu sırada bir sem bol 
görünüyor. Bir yanda Ferdinand 
dö Leseps'in redingotlu ve 
bronzdan heykeli çok geniş 
açılmış elile gemileri kanaldan 
geçmğe davet ediyor. Öte 
yandan iki Ingiliz zırhlısıyla 

birkaç daha deniz senyörleri 
tamam bu heykelin karşısında 
yer almışlardır. Bunların huzuru 
da: "Ben bırakırsam geçecek
siniz . ., demek istiyor. Bu mü
şahede ltalyan kargolarını acı 
acı düşündürmeğe yeter. Zira 
M~suavaya gidenler asker ve 
ve mühimmat taşıyorlarsa ora
dan dönenler de yığın yığın 

hastaları yaralıları getiriyorlar. 
Bunlar ltalyan efkarı umumi
yesini heyecana düşürmemek 

için Rodosa ve diğer adalarda 
hazırlanan hastahanelere yatı
rılıyorlar. 

Bir Davadan 
Vazgeçildi 
Suriye ve Cebelilübnan eha

lisi ihtiyacına harcanmak ıçın 
eski iaşe nezareti tarafından 

eski Beyrut saylavı Ali Sami
ye verilmiş olan 30 bin okka 
şekerin bu iş için harcanmı

yarak saylav tarafından sabl
mış olması üzerine hükiimetçe 
açılan davanın takibinden vaz-

're-w 
Tek öğretmenli köy okullarında 
•• 

Oğretntenlerin makam 
•• 
Ucreti niçin verilmiyor? 

Bu haksızlık tamir edilmelidir 
934 yılı Hazıranından itiba

ren lzmirin tek sınıflı köy öğ
retmenlerinin baş muallimlik 
ücretleri kesildi. Vilayet umumi 
meclisinde bir çok gürültüler
den sonra bu ücret yalnız şe

hir baş öğretmenlerile (2-3) ve 
daha fazla öğretmeni bulunan 
köy okulları baş öğretmenleri 

için kabul edildi. 
Tek sınıflı köy öğretmenle

rine baş muallimlik parasının 

verilmemesindeki sebebi henüz 
tamamile öğrenmemekle bera
ber bunun bütçedeki bir para 
darlığından ötürü olduğunu 

sanıyoruz .. 
Her ne yüzden olursa olsun 

ortada vazifeden doğan bir hak 
vardır. Bu hak ta tek ba~ma 

çalışan köy öğretmeninin diğer 
okullar baş öğretmenleri eibi 
hatta onlardan daha çok ödev 
görmesidir. Buna bir misal ol
mak üzere tek öğretmenli köy 
okullarında öğretmenin gör
düğü ödevi göz önünden şöyle 
geçirelim: 

1 - (50-60-80-100) mevcutlu 
birinci, ikinci, üçüncü sınıflar 

buna karşılık bir öğretmen. 
2 - Okulun temizliği: 
3 - Okulun idarsi 
4 - Köy idaresi 
1 - Burada öğretmen bi

rinci, ikinci, üçüncü sınıfların 

tek başına okutucusudur. Yar
dımcısı yoktur. Diğer okullarda 
olduğu gibi yalnız bir sınıfla 
uğraşmaz. (80-100) çocuğu hem 
okutmak, yazdırmak, hem de 
terbiye ve inzibatı temin etmek 
pek kolay bir iş olmasa ge
rektir. 

Maarif vekaleti her üç sını

fın idaresini bir öğretmene bı
raktığından öğretmen bunların 

birile bizzat meşğul olur d ğer 
iki sınıfa vazife verir. Vazife 
görenler ayrı bir odaya otu
rurlar. işte bu arada öğret

men bir sınıfla uğraşırken açık
ta kalan ve diğer odada yal
nız başına vazife gördürülmek 
istenen diğer iki sınıf vazife
den usanarak görültüye, bağır
mağa başlar. 

Öğretmen bunları susturma
ğa giderken bu defa meşgul 

olduğu kendi sınıfı boş kaldı

ğından gürültüye başlar. Hü
lasa öğretmen iki sınıf arasın

da inzibatm teminine uğrnşır

ken hafif ders saatinin yarısını 
kaybeder. Bu hal öğretmeni 

iki cami arasında kalmış (bey
namaza) benzetmektedir. 
Öğretmen sene sonunda tam 

bir muvaffakiyet gösteremezse 
Müfettiş ve halk nazarında 

mes'ul bir vaziyette kalır. 
2 - Okulun temizliği: Şe

hirlerde her okulun iki, üç 
hademesi olduğu halde köy
lerde bunların bir tanesi bile 
yoktur. Bu iş öğretmenle za
vallı küçücük çocuklara bıra-

kılmıştır. Burada bulunan ço
cukların yaşları ise 7 ile azami 
(10) arasındadır. · işte bunlar 
bütün bir mektebi süpürecek, 
yıkayacak, camlarını silecek, 
tozlarını ve örümceklerini ala
cak çocuklar beceriksiz olduk-
1.arı kadar kuvvetsiz ve ace
midirler. 

Süpürürken yerden aldığı 
çamurlu suyu süpürge ile far
kında olmıyarak tavana kadar 
duvarlara savurur. Ve temizlik 
yapacak yerde duvarları ça
mur lekesi içinde bırakır. 

Çocukların iyi süpürmeleri, 
iyi silmeleri için öğretmen sık 
ıık süpürgeyi eline alır. Sını-

alır cam böyle silinir diye cam
ların yarısını silerek gösterir. 

Hele bu arada sıraların yer
lerinden kaldırılıp konması, 
lüzum eden suyun temini bir 
hayli müşkülat doğurur. 

Çocuklar sıraları kaldıramaz
lar. Öğretmen bunları kaldırır 
ve yine koyar. Kuyu (20) metre 
derin, dere (300) metre uzak
tir. Çocuklar suyu kuyudan 
çıkaramaz, dereden getiremez. 
Haydi öğretmen bunlara da 
yardım eder. Bu hal böyle iken 
( enspektor).mektep temiz de
ğildir diye zaman zaman teftiş 
raporunda not verir. Bir yan
dan da talebe ebeveyni: " Biz 
çocuklarımızı süprüntüleri temiz
lemeye mi. su çekmeye mi, ha· 
la yıkamağa mı, yoksa okuma
ğa mı yullayoruz, nedir bu hal,, 
diye bağırır. Temizlik işinde 
öğretmenin bu hali bir hade~ 
meyi andırır. 

3 - idari işler: Bütün mek
teblerde olduğu gibi köyde de 
öğretmen mektebin idari işle
rine bakar, bunları yürütür. 

4 - Köv işleri: Fazla olarak 
köy öğretmeni köy kanununun 
maddei malısusasile köy ihtiyar 
heyetinin de tabiiğ azasıdır. 

Burada köy öğretmeni köy ih
tiyar kurulu işleri, köylü ve 
köy işlerile en yakın bir şe
kilde alakadar olmak ve çalış
mak mecburiyetindedir. Bir çok 
yerlerde de ayrıca köy katibi 
tutacak kadar para yoktur. 
Muhtar da bu işleri yapacak 
vaziyette değildir. Köy öğret
meni 1'öy katibliğiui de iızeri

ne almıştır. Bu ve daha bunun 
gibi bir sürü vazifeler.hep köy 
öğretmenin omuzundan geçer. 

Tek başına çalışan köy öğ
retmeni böyle bir yüküm altın
dadır. 

iki ve üç öğretmeni bulunan 
köylerde bu işler hiç şüphesiz 
biraz daha hafifler. 

Şehir baş öğretmenleri ise ; 
yalnız mektebin umumi idare
sinden mes'uldürler. Üzerlerin
de ayrıca sıfat yoktur. 

Bunların ödevlerini az gör· 
düğümden değil fakat kıyas 
etmek lazımgel rse tek başına 
çalışan köy öğretmeni her iki 
bakımdan da fazla ödev gör
mektedir. 

Hal böy:e iken tek başına 
çalışan köy öğretmeninden 
makam ücretini kaldırmak ve 
yalnız şebi.:- baş öğretmenlerile, 
iki, üç öğretmenli köy okulları 
baş öğretmenlerine vermek ka
dar bariz bir hata, haksızlık 
tasavvur edilemez. 

Bundan başka köyler şehir
lerden uzakta, medeni hayat
tan mahrum, vesaiti az, gıdaya 
ilgili şeyler uzaklardan geldi .. 
ğinden kira zammından ötürü 
ucuz değil bahalıdır. Köy öğ
retmeni bu müşküllerle de karşı 
karşıyadır. Bu hal karşısında 
da köy öğretmenin fazla ücre
tini kesmek değil, köye he
vesle gitmek ve orada istira
hatla yaşayabilmek için onları 

teşvik mahiyetinde olmak üzere 
hafif maaşlarına zam yapmak 
lazımdır. 

Şimdi makam ücretlerinin 
tekbaşına çalışan köy muallim
lerinden kesilmesinin para yok
luğundan ötürü bir sebeb var 
ise, bu umumi olmalı. Eğer 
vazifeden doğan bir hakkı gö
zetmek ise köy öğretmenini 

tercih etmelidir. 
Bir köy öğretmenleri, eğer 

milletin parası, hükumetin kud-

Zabıta Haberleri: 

Otobüsçüler arasında 
Konak vapur iskelesi önün

deki otomobiller:n durak ye
rinde! otobüsçü Osman oğlu 

Remzi, biletçiyi döv~rken ayır
mağa giden otobüs sır~ hare
ket memuru Aydın oğlu Esa
dın yüzüne demirle vurarak 
yaralamış ve yakalanmıştır. 

Sarkınhhk 

Basmahane önünde Manisalı 
Salim oğlu Receb, oradan geç
mekte olan Ömer kızı 38 yaş
larında Kadriyenin önüne çı .. 
karak: 

- Ben seni zorla götüre
ceğim; 

Diyerek sarkıntılık ettiğin
den yakalanmıştır. 

Eve tecavUz etmişler 
ServiJi mesçitte marangoz 

Hasan oğlu Meh-nedali ile Mus
tafa oğlu Osman, Kadir, Zeke
riyya kızı Necibe ve kızı Biğ
nazın evlerine giderek kapıla
rına yüklenmek suretile teca
viiz.de bulunduklarından yaka
l~nmışlardır. 

Oiomnbil Çarptl 
lkiçeşmelik caddesinden ge; 

çen şoför Halim oğlu Meh
med, idaresindeki 473 say)lı 
otomobili Mehmed kızı 54 ya
şında Fatmaya çaptırarak ba
şından yarala~masına sebebi
yet v«!rdiğinden yakalanmıştır. 

Tabanca ile tehdit 
Kantar idaresinde banka al

tın da Konyalı Mehmet oğlu 
Ahmet ıle Konyalı Süleyman 
oğlu Halil lbrahim arasında bir 
lira meselesinden çıkan kavga
nın sonunda lbrahim, Ahmedi 
tabanca ile korkuttuğu iddia 
edildiğinden lbrahim yakalan-
mıştır. 

Hırsızhk 

Maltızlarda İş bankasına ait 
demir ve malzeme deposunun 
kapısını açıp içeriye girerek bir 
manivela demirini çalarak ka
çan Ibrahim oğlu Vahdettin 
ile Osman oğlu Ferhat yaka
lanmış ve üzerleri aranınca 

Ferhadın üzerinde bir de bıçak 
bulunmuştur. Haklarında ka~ 

nuni takibata başlanmıştır. 
Yangın başlangwcı 

Evliya zade otelinde müsafir 

Erzincanlı Tevfik oğlu Mustafa 
sarhoş olarak otele gelmiş, 

elindeki sigarsını söndürmeden 
ya tmış ve yorganı tutuşmuştur. 
Hadise otel katibi tarafından 
görülerek yangın 

müştür. Zabıtaca 

başlanmıştır. 

söndürül
tahkikata 

Çirkin bir tecavüz 
Şehitler caddesinde İsmail 

oğlu Ömer namında bir şahıs, 
onbe.ş gün önce kardeşi Sadi
nin Mani9ada fotbol oyunu esna 
sında dövüldüğünden muğber 
olarak Pazar günü oyun oyna-

mak için lzmire gelen ve Kam
yonla Manisaya dönmekte olan 
Manisa muhtelitinin şehitler 
caddesinden geçtikleri sırada, 

Mustafa oğlu Zülfi, Kadri oğlu 
lsmail, AbduJlah oğlu Aziz, Hü
seyin oğlu Yaşar adlarındaki 
arkadaşlarile birlikte kamyon 
üzerine kavun kabuğu atmak 
sureti!e tecavüz ve hakarette 
bulunmuşlar, şoför Hüseyin oğlu 
Ahmedin burnunu kanatmışlar 

ve yolculardan Hüseyin oğlu 

Rt:eebi dövmüşlerdir. Müteca
vizle zabıtaca yakalanmışlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luğuna da çalışır ve üzüntü 
duymayız. Fakat bu şekilde 
değil... 

Bu yıl Maarif bakanlığının 
bu hatayı düzelteceğini umduk. 
O da birşey yapmadı. Bizi biz
den çok güzetliyen de bıraktı. 
Buuu kime anlatalım. Tek ba
şına çalışan köy öğretmenleri 
arkadaşlarım adına bu yazıyı 

sunarım. 

N 
Borsa Haberleri 

~ DUn Borsada 
Yapdan Satı..., 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

1036 Jiro ve Şü. 6 25 8 25 
876 S Süleymano 6 75 14

6 
: 

399 inhisar idaresi S 75 
342 Üzüm kurumu 6 25 8

9 
17 

292 H Atyoti 6 
287 Ş R;za Halef 5 75 tS 2S 
227 K A Kazım 8 14 
147 Albayrak ti. 6 37 8

7 126 P Paci 6 
109 T Debbas 6 75 12

8 
51 

84 D Arditi 8 t.f 50 
75 Koo ittihadı 11 25 

1 
15 

47 S Emin 6 75 
37 Kadı o Ah. 11 50 14 
26 Hafız Cemal 7 12 

1 13 Ş Z Galip 7
7 

lt 5f 
8 Tahsin Piyale 

4131 Yekun 
253016 dünkü satış yekilll• 
257147 umumi satış yek611• 

Zahire 
Çu. Cinsi 
494 Buğday 
50 ton " 

400 Arpa 
60 Akdarı 

Fiat 
5 25 5" 

21 B Pamuk 

4 
3 50 

43 

412 
'5t 

45 

Az işitenlere mabsUS 
• 

Kulak aletler• 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Göz Hetimi 
MlTATOR~ 

Adres - Beyler No:{; 
Zade sokağı Ahenk 
baası yanında. -

Numara: 23 
· Telefon: 343,22_! 

vzzLZL'///L/'/.7./.nr////E 

N TIRED ..... 
lstanbnJ sabık Aleınd~r dell 
hat yurdu hekimleri.O 

~ DOKTOR 

~SüleymanSırJ 
~ Hasta kabulüne başla~ 
~ Tire Tahta kale geÇl/l 
N No. 19 
N 1-13 (3~ 
~'7ZZLZ77..7727XZ/7./~ 
,0:..7J./J2L7 Lf/Z/.7..Z. 

, DOKTOR 

~Zetai T aratçı 
~ İÇ HASTALII<L,4Jd 
~ mütahassısı ,, tir~ 
~ ikinci Beyler soka~~ .. :!...de ,, b'tışıJIP-
~ müzayede salonu ı 
~ . No. •5-18 k•cl" 
N Öğleden sonra 15 r 
~ hastalarını k2bul ele ~ 
~ (1250) Tele on 

rz;r.;a:xz7.ZL7/7.7.YxP:. 

Bay~n!~ 
Türkiyeye ılk de 100r-

mege muvaffak ~ etli •' 
5ıst 8 

dünyanın en son kine.;Je • 
r.n mükemmel ına d ... 1•1' · k on ....,.. 
dakikada 11 aylı . "' bet 
korkusuz, tebJikesı~hk d•r. 
çeşit saçları hiç sıca b, 
madan yalnız kadın kJ 

Minik Sıt 
yapar. . 4 

Ge~eciler caddes;oP 
yeni binasında. Tele 

(313, 



c!,_!__e,rınıeveı t93S 

Daima C: enç, Daima Güzel 

• 

~ANZUK Balsamin Kremi 
dir k ~nelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak
ltliği:~anrnış . güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
lllahafiı· rnuhafaxa eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
ŞtıkJar •~de r-ağbet bnlmu~ ciddi bir markadır. Çilleri ve buru· 
llil•aı. 1 kız:ale . ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
Yen ku okusıJe aynca şöhret kazanmışbr. BaJss.11in kremi kati· 
aııcak ~nıaz:. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
kllU.ııa alsarnin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa BaJsamin 
büYük n başka krem kullanama%. T anmmış ıtnyat mağazalariyle 
' tcıanelerde bulunur, 

fz:nıir B 
AJ elediyesinden: kat teminat makbuzu veya 

lllttt:ancakta 65 adanın 160 banka teminat mektubu ile 
illette nıurabbaındaki ve beher 
)et\ u ~tırabbaı 4 lira ve he-
,,. rtıunıiy · 64 ~ubarn esı O lira bedeli 
'ttış1 b rn

1
enli 84 sayılı arsanın 

;;. e ediy b 
~·ndeki e aş sekreterfi· 
l0..935 ;artnarnesi veçhile 15-
lçık arttı alı güniı saat 10 da 
~klir rnıa He ihale edile-

t lşti;ak .. 
'tııirıatı ıçın 50 lira muvakkat 

at •saı te k . Yenen gün ve sa-

söylenen gün ve saata kadar 

komisyona gelinir. 
2- Eşrefpaşada Kapani za

de sokağında 440 lira muham

men bedelli yeniden yapılacak 

döşeme işi baş sekreterlikteki 

şartnamesi veçhile 18-10-935 
Cuma günü saat 10 da açık 

eksi1tme ile ihale edilecektir. 
iştirak için 33 liralık muvak-2/0lııısyona o.ü . 2 6- nır • 

. E.şr~fp~ 8, 12 1157 (3181) kat teminat makbuzu veya 
' 1llde ~-- şa rnal dairesi üze- banka teminat mektubu ile 'i'la . 
[' .. llide11 ~ kalfa sokağnıda söylenen gün ve saata kadar 
.'R•ıtı an. Öfetne Ye oradaki komisyona gelinir. 
ış- -gı:aaa h 
ı:n' 441.20 lir avuz yapılması 4-8-12-16 3233 (3232) 
enıe •e a bedeli muham-

httna111 • baş selueterlikteki 
Cib· e.s& ve k-.-:.c.... 1nce ~namesi mu-

- Karşıyakada Kemalpaşa 

caddesiode ve belediyeye ai! 

94196 numaralı binanın 467.25 •aat 1 lS..10.935 Sah - -'h O da gunu 1 ala edil açık e~iltrne ile lira bedeli keşif üzerinden ta-
~ tŞtiralc e~~- miri açık arttırmaya konmuştur. 
ba, kat te:.:·'~ 33 liralık mu- ihale 25/10/935 te saat 10 
ltıka t 

1 makbuzu veya ı 
Ilı em· da belediye arttınna ve eksilt-
tıkur _ Ulat mektubu ile 

Yon iün ve tt k . me komisyonunda olacaktır. a geı· . ıraa e on11s-
2k •nır. Şartname Ye keşifoame baş 

2--&-
§ l<uır 12 3172 (3191) katipliktedir. iştirak için söy-

~~ oıa..a~ Parkı sahasından lenen gün ve saata kadar 40 
.akhane la .. geç1nekte olan ta-

lihdeki R•rnının imar pro1· e-
. Yol k 

lira teminat ve makbuz veya 

banka. mektubu ile komisyona 
tırıe u Ye anal vaıiyetle-
n Yrnak müracaat edilir. 
eden k sure.tile Baamaha-

oı_, "'.:: ek lisesine kadar 
35 l! •nın ya--•-a . . 7951 
l ili'• b l'Ulll lll ışı 
Q ed 1• -, &ek eıı a:mh•mmenle 
\te k . rcterlikt ki . 
lQ.. tşıfnaın . e Prinamesa 

935 Sala esı aıocibince 15 -
'Çık eka·ı günü saat 10 da 
~ektir. l tı· hrıe ile ihale edile
ltıll\takk ş ırak için 597 liralık 
\> at t • 
eya ba k ernınat Dlakbuzu 

"1eı.Itur ng .. a teıninat mektubile 
Yo"- un ve s tt k . ..... geli · aa e omıs-

nır. 28 2 8 12 

b 1 ....... 421 88 . 3171 (3190) 
llıanınıene)i' S8lira bedeli mu-

ttte adanın 337 50 
-tısası b~Urabbaındaki 9 sa~ 
:~nıesi veş h'~kreterlikteki şart
iJ:tı.ü saatç 1'oe i8-10-935 Cuma 

1hafe ed'I a açık arttırma 
ittir.le i .1 ecektir. 

çın 32 liralık muvak-

8-13-19-24 (3255) 3248 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşası No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Şekil No. 1511 F. O. Şekil No. 1626 F. O 

DAIMON 
ı'ıldırım pilleri ve fenerleri ve ampulferı 

Bütün markaların en iyisidir. Sipariş için şekil 
numaralarmm bildirilmesi kafidir 

Uf2'.7.../'...7J.ZZ7..7.7..Z7-77_If~.7..7.J.7ZZZZJ~.h'..Y.z;~ıott& 

DEPOSU : lzmirde Sulohan civarında No 28/9 
CT.~l".9~'!~'7'! 

as a larıo azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukJann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
içio korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve Mu TEHASSISI 

Jıa,hri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
llll'.'l'!llllJlmlİI( 355) s. 7 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . --.. .. 

. 
.. . 
-. . .. . .. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat Eczanesi . . . 
a . - . 

E Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve § 
: . 
: tuvalet çeşitleri satar. ~ . . . . . . ....................................................................... 

lstanbul Sıhhi üesseseler Artır 
ma ve Eksiltme Kowisyoılun
dan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye hastanesine 500 600 ton 1080 Lira 
Çocuk " 200 300 il 540 il 

Kuduz tedavisi 
müessese ine 55 75 ,, 135 ,, 
Yukarıdaki Sıhhi müesseselerin kok kömürü müteahhidleri lra

nuni müddet içinde muvakkat garantilerini kat'i garanti mikta-
rına çıkarmamış ve mukavelelerini yaparak noterliğe tasdik et
tirmemiş olmalarından dolayı ihaleleri feshedilmiş olduğundan 
yeniden ve olbabtaki şartnamesi veçhile ve kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 23/101935 çarşamba günü saat 15 de Cağal-
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapilacaktır. 

2 - Muhammen fiat beher tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garantileri karşılannda yazılmıştır. 
4 - işbu müesseselerin ayn ayn ihtiyaçları için de teklif ya· 

pılabmr. 

5 - istekliler şartnameyi bedelsiz olarak komisyondan ala
bilirler. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazıh belgelerini ve muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektublarını ve usulü dairesindeki teklif mektup
lannı havi zarflarını yukarıda yanh eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar makbuz mnkabilinde komisyona vermeleri. 

8-12-16-20 3269 (3257) 

Armutlu Şa haylığından : 
Armutlu kasabasmcia belediye binası olarak inşaatının ikmali 

takarrür eden natamam binanın mevcut keşifnamesi mucibince 
yaphnlması için sekiz birinci teşrin 935 gününden itibaren on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Yapnın keşif
name mucibince tahmini masrafı 1485 lira otuz üç kuruştur. 

Y apmağa talip olanlann şartnameyi görmek ve öğrenmek 
üzere her gün için Armutlu belediyesine müracaatları lazımdır. 
Açık eksiltme 23 birinci teşr;n 935 çarşamba günüdür.Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçesile beraber o ırünü Armutlu 
belediyesinde komisyonu mahsusmıa müracaatlan ilin olunur. 

8-11--13--16 (3254 3272 

Doktor 

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

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
Z17C" • ...,.,-. 1 

eti 

Her nevi izahat ve krokilcr için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R A-S 

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

Baş ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRIPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 

maddeleri vücuda derhal yayıhr. Kalbe dokunmu 
· ;brekleri yormaz 

RADYOLIN diş ma"'"nu fabrikasının mütehassıs kimyaker· 
leri tarafından yapılan GRJPIN her eczanede vardır 

7.5 kuruşa satılır 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini se•diren bay Omer Lllt
tldlr. Bay Ömer Lütfi iz.mir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecr6beli idare.ini herkes 
bilir. Istanbufda her iki otelde kenakhyacaldar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bfttftn bu fevkaladeJiklere ilivelen fiatJar 
müthiş ucmdur 

' 



:=;o 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

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. 

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

Burgas - Vama 'Ve Kösten
ce limanlan için yük alacakhr 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
ytk aJacaktır. 

G ANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu )imanlar için 
ytik alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacak olan vapurlar 

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

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

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

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

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

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

Yolcu ve yük alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
vapur. 

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

tarihlerile navlundaki değişik
lik!erden acente mes'uliyet ka
bul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzalfcr Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

a:Y..LZXLZZT/.ZZT..A7.7..ZZ77 LZZJ 

DOKTOR 

Ziya Götşin 
ME :---.i(EZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 
TELEFON 3686 

Ev telefon numarası--2sos ~ 
.. :'a::il7.JIZ%J~VZKL«;rLY~ 

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

Zee & Co. 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramtay cad
desi No. 596 Tel 2545 • 

Y'ENI ASIR -· 
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 13 birinci 

teşrinde beklenilmekte olup 19 
birinci teşrine kadar Lİ\•e.rpool 
ve Gla c:gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 26 bi· 
rinci teıı;rinde Liverpool ve 
Svanseadan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 2 
ikinci teşrine kadar Liverpol 
ve Gla~gov için yük alacaktır. 

Lonrlra hattı 
EGYPSIA N vapuru Jioıam- . 

mızda olup 8 birinci teşrine. 
kadar Lonra ve Hull için yük 
alacaktır. 

GASTILIAN vapt•ru 9 teş· 
rinde bekni!me.kte olup 18 teş· 
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 20 tes
rinde beldenilmekte olup 28 
teşrine kadar Londra ve Hu!J 
için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 15 tesrin
de Londra, Hull ve Anverstcn 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

The General Steam Vavi
~ation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rinci teşrinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 

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

İzmir İkinci Noterliğine 
İzmir Avukatlanndan Bay 

Nuri Fettah Esene vermiş ol
duğum umumi vekaletname ve 
Burdurda Çeşmeci zade Rifat 
aleyhinde ikame olunan dava
nın neticesine kadar Burdur 
avukatlarından Bay Fuada ver
diğim vekaletname hükümleri 
müstesna ve baki kalmak üze
re hundan başka gerek İzmirde, 
gerek hariçte şimdiye kadar 
umumi, veya hususi şekilde 

kendile~ine vekalet vermiş ol
duğum zevatın sıfab vekalet
lerine nihayet verdiğimi beyan 
ve keyfiyetin lzmirde çıkan 
Anadolu ve Yeni Asır gazete
leri ile ilanı suretiyle umumun 

nazarı itlaına arzını rica ede-
rim. 

lzmirde Ikincı Kordonda 
Afyon hanında 
Hlim Alanyalı 

Umumi No. 9975 H11susi 3/56 
Daire dosyasında mahfuz as-

lına mutabık olan işbu ihtar
name sureti lzmir resmi ilanlar 
şirketine tebliğ için tasdik kı
lındı. 

Bin dokuz yüz otuz beş senesi 
Birinci Teşrin ayının yedinci 
günü. 7 T. Evvel 1935 

lzmir ikinci noteri Mehmet 
Emin mühür resmisi ve E. 
Erener imzası. 

2278 (3253) 

Meserret Oteli 
taa& UCA 

lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene S?"ibi uzun bir zamandanberi temizlik VP. istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan saym müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete- r 
cektir. Akşam'an temiz hava almak için taraçalarımız müş- · 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

BU EVSIMDE NEZLE 
BÜYÜK BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mikroplu 
Havasından SELAmET ile kurtulursunuz 

SelaA met F •t Sizi nezleden başka menenjit, 
erı grip ve ağız burunla yol bulan 

hastalıkları S ,.. l f • t Başka isimli ben
bırakmaz... eıame erı zerleri size boş va
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: ~. FERiT ŞlF A ECZANESi 

lzmir Liman f ş eri genel dire • 
törlüğünden: 

Karşıyaka Alaybeyinde tersanemize teslim edilmek ve içinde 
bağırsak yağı bulunmamak ve yalnız gömlek ve böbrek yağları 
olmak şartiyle 1000 kilo erinmemiş içyağı alacağız. Bu şartları 
kabul edenler Birinciteşrinin on beşinci Salı günü saat on beşte 
açık eksiltmeğe iştirak etmek üzere etıi lira depozito parasile 
alım satım komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 
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- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfedet 
zayıf d6fersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek Juımdır. 

Ne yapmalı 1 
Tecrübesi yapılmıı binlerce kifiye gençlik, sıhhat ye 

neş' e vermiş olan 

Klna Ltıtll 
yi alıp kullanmalı 

KulJanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur· 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zeYk, merak, uğraıma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki: Çocuklu

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

İşte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üıtüa bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLILER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Y Hemin, 
fulya, Leylak, AkşamgUncşi, Son batım. 
Menekfe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

lkiaciıi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkn yapı

lamamakdadır. 

lıimlerini benzetenler aııl
lannm kıymetini ıöstermeye 

yanyorlar o kadar ••. 

.Af 
Salon, yemek 
Kardeşler 

. çÇl 
ve yatak odalarınızı Jl~rıı , 
mohilyelerile süsleyioıı '' 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

- ~~ 
H raççı . di" 

Buseneki 9 Eyliil panayırında en lüks pa~y~~ ··r:~ğe şılll 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerımızı go ., 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

o~
lzmir tranJvay ve elektrik s 
yetesinden: ,,,şa.,,~ 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereymn bu ayın 9 ncu 'Jeceiİ ,,. 

günü saat 8,30 dan 17 ye kadar ikinci kordonda kell 
yın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

' 


