
9anakkale Bogazi ve Milli Müdafaamiz 
Büyüklerimizin verdikleri teminat bravolarla kar§1lanm1§t1r 

_DUA'YI BABESLER ALDI 
'ü TARIHi BELDE GEREK iTALYANLÄR VE GEREK HABE$LiLER iCiN ASKERi 

BiR §EREF _V~ _ N~~U~~~ -~ÜE~ VE TARiHS~} BiR !iM~~Li O~_!!J$!UR 
llli bir Hahe1 tebligi kanlilbir muharebeden sonra Aduay1 tekrar Habe§ler ald1gin1 bildiriyer 
loyter ajans1nm verdigi bir tehlige göre Habe§liler bu korklln~ ve kanb sava1ta 

( 2500 ) italyan neferini k1l1~tan ge~irmi§lerdir 

ltoma Adua' nin dÜ$düjÜ;;ü tekrar tekz_i_b ediyor 
----------------- ~---„•••+oooo•••••„---

italyan diplomatlann1n sözlerini ne§retmemege karar vermiftir 

ile Amerikan gazetecisi ara
aaada bir mülikat tarz1•da 
elacak •e iDgilterenin resmi 
telaiz istasyenu elan Rugby 
lt• 1Hnfera1un Amerikaya 
••r•cekti. F akat tespit ol•
- aaaüaa !Jirka~ .&akika 
enel Amerika• 1aaetec11i 
la~liz telrraf istasyoalannm 
b-4aa ltöyle •e Barea Alo
iaiaia ae tle ltatka bir hal
J&D talaaiyetinin her baogi 
bir .tiye•ini aeoretmiyecek
leri keyftyetin~e• haberdar 
•t•iftir. 

R••a 11 (A.A) - Rlyter 
Ajaa.11 aytan bildiriyor: 

Siylendiiiae göre mukad
tl„ iair oelair elan Aksumu 
bembarthmaa etmek istemi
Y•• ltalyanlar, bu ~ehrin 
6teki laub b6lgelerinden ya
palacak bareketler sonnncun
da elleri•e tlütmesina bekle
aeyi teHih etmektedirler. 
Resmi ,eve•ler J\duanm Ha
betler taraftndan tekrar altn
d1g10a dair olan haberleri 

1 

kesin elara yalanlamaktad1r- 1 lar halyan pi~tarlar101 taciz : mi,Ierdir. Habe1istana silih 
lar. 1 etmektedirlar. Ae cepane gönderilmesi hak-

HABE~ T ARAFINA GE<;EN 
ERiTRE ASKERLERINE 
iT AL Y AN TA YY ARELERI 

Eritredeki itayan kumandan
larmdan reneral Gra'!ian 

Londra, 11 ( A.A ) -
Resmi: 

Habe1istan el~iligi bildiri
yor: Selihiyettar bildigimiz 
bir kaynaktan ald1g1m1z bir 
baberde Aduada ~iddetli bir 
~arp11ma oldugu bildirilmek
tedir. c;arp11mada italyanlar
dan iki bin yarah vard1r. 

Cenevre 1 _ (A.A) - 16~ 

1ar komitesi irtibat ve telif 
komitesine ~unlar1 tavsiye 
etmege karar vermistir: 

1 - Habe1istana kar,1 
ambargonun derhal kald1r1l
mas1. 

2 - italya ile müstemle
keJerine kar~1 ambargonun 
muhafazas1. 

3 - Sillh ve harp levaz.1-
m1mn tayini i ~in bay Ruzve
letin liste~inin esas olarak 
ahnmas1 ve sonra da bu lis
tenin tamamlanmas1. 
RAS SEYUMUN ORDUSU 

ILERLfYOR 
Adis-Ababa 11 (A.A) -

Söylendigine göre Ras Se
yumun 10 bin ki§ilik olan 
orclusunan esas k1smile elan 
irtibab tamamea kesilmi§tir. 
ltalyan tayyarelerinin verdiii 
malümata iÖre Aksomun ti
mali tarkisinde Hahe~ kuv
vetleri toplanmakta ve bun-

ATE~ EDIYORLAR 
Adis-Ababa 11 (A.A) -

Makaleden Habe~ hükiimcti
ne gönderilen bir telgrafta 
Eritre askerlerinden üir müf 
rezenin Habe!f ordusuna mü
läki olmak üzere smm ge~

tigi bildirilmektedir. Kn~an
lari gören italyan tayy1re
lt r~ bnulan mitralyoz ah~ile 
takip etmi~lerdir.Makale min 
taksma Garaat yakminde 
bir italyan tayyaresinin dü~
tügü teyid edilmektedir. Tay 
yarenin i~inde bulunan dört 
ki~i ölmü§tür. 

Ad~sababa, 11 (A.A) -
Harekäb harbiye bakk1nda 
ahnan molumata göre ~imal 
cephesiade it•lyan müfreze
leri Adigrabn cenuounda 
Makaleye dogru biraz ilerle
mi,tir. Cenup cepbesinde de 
Dole garbmda ileri hareket
lerin hafif ~e terekki ettir-

Eritrede ilerileme bareget
lerine davam ettigini bildiri

len Habe§ kamar:dam 
Sar Seyom 

kmdaki yasagm kaldmlma
sma dair Cenevrede karar 
verilmesi üzerine ltalyan 
kuvvetlerinin gerek ~imalde 
gerek cennpta ileri hareket
lerini her ~areye ba1vurarak 
Cibuti demiryolu istikame
tinde tesire ~ah1malar1 ~ok 
muhtemeldir. Taki Habetis-

Hakiki harbm as1l bundan sonra ba§hyacag1n1 bir 
tang1n ür.erinde bag1ran Bay Mussolini 

••t ve As1m büyük elbiae fabrikas1 EsKI elT~~~~~~N~~tiRA 15
-
17 

lc •IW.e, Hlh •• ,.-.....111 autlaka Ala••tl ve As••• yaphr1a1z. Y uli mah her ~e~id ~ulikidea fifte provab, temiz rwasraf, •Ük•••el 
tlilrit 12 liratlaa 18 hraya kadar 111•arlama elhise yap1hr. LEVHAMIZA r>IKKAT EDINIZ. 

tan dogu taraf1aaa• ~ silila 
ve cepbane alamas111. 

Adua 11 (A.A) - ~laria 
:Cenubunda bafhyan ••hare
„ be bazen bakiki hir katal 

manzaras1 almakt, du. $e1Mr 
i.beman ta••••• 0., sikiliir 
IZira iki taraftan ai~ •iri t•p· 
~u ate~·n - maruz olma11 yi· 
zünden .,ehri 1i•dlt. j9ial 
etmek istememektedir. 

Ajansin n•tu: Bet okbaj11 
bildirilen tehrin is•i teltraf„ 
ta gü~ltikle okund•i"mb• 
bunun Adua oltluguau wti· 
yatla kabul ehaek ll11atln. ____ ... , ___ _ 

Nüfus i1i 
J)evlet politikas1n1R 

helken1igidir 
SADRl ERTEii 

M. U. Müdürl6;h4• 
Devlet hangi tipte eluro 

olsun onun bir aüfus peliti
kas1 vardir. Adeta de•letle 
nüfus politikas1 hi~bir de•ir
de birbirinden aynl••t dc.-

gildir. . 
En ilk el topluluklartla h1-

le nüfus politikas1 tiH 

~arpar. 

Nüfus politikas1n1 insaahk 
dinsel bir ödev olarak bapr 
maga~ah1m1,br. llk el toplu 
luklar1 kutaal kitaplarnula 
buna dair par~alar, büktim
ler görürsüaüz. Eski Hlndin 
mütsal kanunu olan Manou 
kanunlari s1k s1k Büfus me
sinden bahsederdi. Meaeli 
bu kanuna göre ( bir oplla 
c1hallar fethedilir, bir toruafa 
ebediyet elde edilir, bir to
runun oglu ile günet ile•i 
elde ed.mi' olur. ) 

Eski lranda Zerdette 16r• 
ü~ ,ey hay1rh idi: 

Tarla sürmek, 
Aia~ dikmek, 

[ Sonu 4 üacätle 
-·-

T~Jcf eo 
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AJnr n taht l eh·, ·. nihavet bir f 1sat buldu 
"' 

ve kurtuldu. 
Tahtelbahir, bütün gece 

ka~mak f1rsah 1 bu' d 
müdhi~ bir pa a k1 
i ik. 

Bu gece kurtulamaz u 
tula ihti li e '" si g c ye 
katacaktt. 

Ertesi ge-ceye kitd~r biz 
sag kalac.ok m1 id' ? 

Tahtelbahir i~inde hi\: bir 
kimse d niz yüzü e pkar:ik 
dü~man teslim olmak fi -
rinde degildi. Denizlerin di
binde kü~ük sefine i~"nde 
bunalnrak ölmeHen ba k"' 
dü~ündügum-"l yoktu. 

t: 
.\'. 

Bu elim ve 1zt rap11 ~ 
y t sabahm dö düne r 
devam etti. 

i~1mizde bar. dönmel ine 
ugrayan vard1. Ozij n e-
lcrimiz ise, gitfl·~e 
ta icli. 

E tesi geceye l dar t · nm
ül imkäns1z idi. 
Fakat derind b'zi muh -

sara eden sefinel in ani 1r 
laueketine eyah't olduk. 

Ne olmu~tu? ... 
ijiJmiyordu! F kat muh k

kak olan ~cy, sef n~lerin btl' 
isbkamete hareketleri i ·. 

Sonradnn ög nd1gimizc 
göre dü m n s finel ri, b't 
tak1m ALman tabt lbahi l „ 

rinin yeni faaliyetlerini boz-
ak emriJe ve ö.dügü üz~ 

kana t h il ederck ayril p 
~tmi Jer. 

Ne is .. Biz, ilk f1rsatta 
YC aefinelerin aksi · tik me
tinde elektrik mo orl rile ha
reket eltik. Y ar1m saat sonra 
yav ~ yava1 yava~ denizin 
1at 10 doiru yükso mege 
ba l1id1k, 

Bir saa.t so.nrn denizin yu
züne iyice yakla~hk, ve pris
kopla etrafo bakt k. 

Tehtelbahirimiz b ~1 a 1 fi o 
bü bütün ba~ka i ti Amete 
hareket ettig1 i~· ar m zda 
~o büyük uzakhk has11 ol
mu tu. 

Ufukta kü~ük siy h le 
lcrden ba k du ma 
eser yoktu. 

Denizin yüzüne ~1kbk ve 
pa1.l r1 a.;arak emiz hnva

y1 kana kana tenffüs ettik. 
H zreti Nuh, tufandan 

sonr tekar karaya basbg1 
zan:: n ne zevk ve ne~'e his
setti , biz de suyun yüzüne 
tek ar ~1khg1m1z zaman o 
zev i hissettik ! 

* "'4 
Nevyork limam yakmlarm 

da oldugumuz muhakkakti. 
Biz plän mucibince Nevyork 
limanma bir än evvel } a -
la mak zaruretitide idik. 

Bir saat deniz yüzünde 
ihtiyath ~ekilde ilerledik. 
A nm üzerine dogru, kar-
~1dan büyük bir sefine gördük. 

Seri bir hareketle sefineyi 
torpil!edik. 0 kadar seri bir 
hareket yapm1~ idik ki tor
pilledigimiz sefinenin ismini 
ögrenemedik. Fakat Ameri
kan nakliyesi idi. 

Sonradan bunun 15,000 
tonluk Y aliforniya sefinesi 
oldugunu ögrendik. 

Müretteb tmm k1sm1 äzam1 
bo w olmu~tu. fki ~alupe ile 
ku tulanlar da, deniz üze
rinde ~ok feliiket görmü§ler 
dir. 

Biz, iki gün evvelki gibi 
tuzaga dü ,memek i~in hä
dise yerinden mümkün olan 
sür'at ve ihtiyatla uzakla§
tik. 

( Arkas1 var) 

z 
izn1irin yegäne lüks 

eglence yeridir 
Me~rubat ucuzdur muaz

za:n varyete herak~am nu
malar gö->termcktedir. Pek 
yakmda istanbuldan kuvvetli 
v _ yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
r1m1z görü)mege §ayestedir. 
fotlaka Turkuaza bir defa 

g liniz. 

I )is 1 )ok toru 

• n 
2 inci Beyler S. Hamarn 

ka1~1smda 37 numarJya ge~
m·~ ir. Telefon 3774 

• • 
2464 Jira ke "f r Fo~a yalunun 27-1-00 kilometro-

la 1 arasmda mcvc ta 1 m döctenip silindirilenmesi 20 
gün müddet!e a~1k p ·1 meye ko uldugundnn isteklilerin 
2490 say1h yasaya „re i z r 1yacaklar1 teminatlarile b1rlikte 
21 b1rinci Te r'n 935 P z r esi günü saat 11 de ilbeyhk 
eJ)cümeninc gelm l ri b' di 'lir. 3 63 

tefri§ edilen 

11 Birinci Tellr·n (CU 
iki büyük 

e 

a~il1yor 

a 
~ok heyec nb, deh~et filmi 

i •• 

BOGA GÜRE~LERi,. 
iSPANYOL DANSLARI 

FIATLAR: 
15 kuru~tur 

J~~ 

( HaJkm Seai ) 12 Biriaci :P 
ua 
raf1nda 
ütalealar 

italyanlarm Aduay1 ald1k- 1 

lar1 gündenberi ellerinden 
~1kard1klar1 iddiasma ragmen 
§U resmi itirafm1 bilmek bü
tün dedikodulari örtmek de
mektir. 

Belgrad (Özel) - ltalyan 
larm resmi tebliglerine göre 
Adua birka~ kere abnm1~ 
verilmi~tir. Bugün Aduanm 
etrafmda kanh muharebe
ler cereyan etmektedir. 

Yine bu tebligler~ göre 
J-labe§ler cenubtan yeni kuv
vetler alml§ ve italyan top
lar1önlerindeki ba lakhklar 
münasebetile faaliyete gele
memi~ oldugundan Habe~ler 
Aduay1 istirdada muvaffak 
olmu~lard1. Bu §ehir okadar 
harap olmu§tur ki ne bina 
ve ne de insandan eser yok 
tur. Bu Aduva mevcud de
gildir. Ancak harb Aduamn 
etrafmda §iddetli olarak de
vam ediyor. fki taraf da bu 
yerde pek ~ok telefat ver 
mi~tir. Bu harbde en büyük 
istifadeleri top, siläh, ceb
hane, tank almak suretile 
Habe§ler temin etmi~tir. 

yede ile 
a kalade 

sat1§ 
13 T ·~rinievvel 935 Pazar 

günü sabahleyin !aat 10 da 
tramvay cadde„i l\.foktup~u 

yuku~\.ma varmadan evvel 
Salhane mevkiinde 425 No. 
lu evde maruf bir aileye a it 
fevkaläde lüks ve nadide 
mobilyalar mü:zayede suretile 
sablacakttr. 

Mavondan mamul gayet 
asri büfe kara yemek ma
sas1 ve alb adet marukcn 
iskemlesi, yeni bir halde L, 
Notpel markah AJman piya-
no ve tabures1, Maruken ka
nepe ve iki koltuk, §emsiye 
Iik, camh maun orta masas1 
10 par~adan ibaret ~am se
def i§lemeli §ark oda tak1m1 
sigara sehprlar1, soba ve bo 
rular1, kütüphane, bir adet 
iki ki§ilik nikel karyola, ma 
somyas1, yataklar1 maundan 
modren 3 kap1h §ifinyarah 
aynah dolap, tuvalet ve iki 
komidonosu, iki adet birer 
bu\:uk ki§ilik karyola maa 
somyas1, vc yataklar11 ~ocuk 

karyolas1, emaye banyo ve 
termosifon ve sut ve tef er
ruab, ceviz iki kap1h aynal1 
dolap, lavoman tuvalet ve 
po1selen izvota gece lamba
lar1, nakt§ ve dit{i~ Singer 
makincsi, son model Silko mar
kah 7 lambah radyo, iki diyuf-

ramh Edison gramafon 30 pilak, 
ipekli §ezlong, Amerikan 
divar saat, mavdan ~ifinyor-
lu dolab, be§ik1 sar1 ve bak1r 
mangallar, cevizden mamul 
döret kö§e masa, etejar ku§ 
lu ayna, ~ocuk arabas1, yag-
h boya levhaler bir ~ok he
zaran sandalye, brons pen
cere kornezler, ve hah kilim 
ve seccadeler ve saire bir 
~ok mobilyalar bilmüzaycde 
sablacakbr, 

Hami§: Mobilyalar gayet 
lükus ve sab§ acale oldugun
dan i§tirak edecak zevat 
~ok istifade göreccktir. F1r
sah kaprmaym1z. 

F1rsat arhma salunu A :zis 
~m1k T. 056 

KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKA<; SAHIFE : 

1_8_9_4_d_e __ anlarla .fld 

be$ler n f arpi$tilar 1 
-------- o:>••oo 

e • ile neticelenell Habe§lerin a a 
Aduadaki kan 1 arebenin tafsilat1 

K1talannm büyük k1smile : 
Makallenin ~imalinde ordu
gäh kurdu, müstahkem mev
kiin de kn~atma hareketini 
bu suretle setretti. 

12 ilk ayda Makalle muha
f1zlar1 besliyemedikleri ve su 
bulamad1klar1 bütün yük ka
brlarm1 mevkii müstahkem
den di§arl sürdüler. f~ilecek 
su kaynag1 dü~man el ne 
ge~mi~ bulundugundan haz
neden i~mege mecbur kaJd1-
lar. Bu hazne 200,000 itre 
su ahyordu; fakat bu tarn 
yamur mevsiminde yap1lm1~
tl, iyice de doldurulmam1~ 

olacak. 
24 de mevki Habel~ere tes 

lim oldu vc lizzat ba~veki
(Kripsi) •nin murahhas1 ola
rak bulunan (Felter) (Mene
Iik) ile rnüzakere ederek bir 
para mukabili - bu Habe~ 
ilinde pek eskidenberi adetti
serbestisi temin oludu. Sivil 
ltalyaalar ilk önce(Adigrad)a 
g önderildi. Hasta ve yara
Jilarr rahat götürebilmeleri 
ic;in on be~ gün kadar önce 
besliyemedikf erinden dolay1 
garnizonun d1irn &füdügü 
ha vanla:' verildi. 

Baratieri kendi vayetini de 
tehJikede görerek (M savv)a 
dogru ~ekilmegi r. uvafik 
buldu. Rornaya yazd1. " Bu, 
(Tigre) nin tamamile terki 
demek olacakb, bu da ital
yamn kazand1g1 ~e1efi k1ra
cakttr. „•Mütaleasile Romaca 
kabul olunmad1g1 gibi (Kiris 
pi) ordunun ba~kumnndanma 
misli göriilmemi~ k1rba~h bir 
teveccühte dahi bulundu: 

" Sen bir veremlisin ! „ 
Pek müteessir olan ba~ku 

manda'n da Romaya kar~1 bir 
reveransla ordusunu ate§C 
ath. 

Arhk bu dava mahkeme
lerin en büyügü olan tarihe 
b1rak1ld1, o da pek lusa za
manda kat'i hükmünü teblig 
emi§ oldu . 

ADUA LTRAFINDAKl 
BAREKETLER 

Esirlerin Adigrata göndril
mcsindcn Menelik öyle mü
kemmel i~tifade ctti ki bu 
hükümdarm harb i§lerini mü
kemmelen kavrad1g1m gös
t erir. 

Adigrattaki italyan kuvvct
leri hattn say1hr bir ~eydi. 

Hususile Makalleden bu 
müstahkem mevkiyc, anc
ak ~ok gü~ ge~ilir ve 
ve italyanlar tarafmdan tah
oJunmu~ ge~itlerden geline
bilirdi. (Adigrad) da ise is
tihkämlar da' kayahklar üze 
rinde yap1lm1~b en ziyade 
hücuma maruz buluan cenup 
cenup cebhede 45 met relik 
bir yükseklikten vadiye di
kine bakmakta idi. T op~u
nun batayalar halinde yer 
tutmasma müsaid düzlükler 
de vard1r. 

Siperlerin ~er~evesi 750 
metre idi. 20 bin den fa:z
la itaJyan kuvvetinin kal' -

4-
aya istinaden bulunu~u 

mühim bir müdafaa te~kil 
ettinden (Mnelik) cepheden 
yakla§mak istemedi. 0 da 
(Adua) da yer tutmag1 müna
sip gördügü hakikaten bu 
pek mahirane bir manevra 
.d. 1 
1 1., 

Aduadan italyanlnrm (Mu 
savva) la olan muvasalalar1m 
pek ciddi surette tehdid ede 
bilirdi. Bu suretle buradan 
ihtiläli lc§ci edecek, (Adig· 
rat) ile Asmara arasmdaki 
memleket hallum dahi ayak 
lanb1racakb. 

Napolyonunun söyledigi gibi 
harbin s1rr1, dü§man1n geri 
~ekilme yollarma taarruzdan 
ibaret oldugunu Menclik te 
biliyordu. 

Aduay1 i§gal edince, ital-
yanlar Musavva'a hasretle 
bakacaklardr. 

Ger~i Adua-Adigrat bath 
her iki taraf : ~in da ayni 
ahemmiyeti haiz bir terazi 
gibi idi. <;ünkü ltalyanlarm 
Eritreyi kapatmak mecduri
yeti kadar Habe§lerin da 
memleketlerinin kalbini isti
läya mäni olmak ihtiya~lar1 
da vard1. Ancak Habe§lerin 
tefevvuku bu terazinin Ha
be~ kefesini ag1r bas1yordu. 
Onlar i~in .§imdiki halde dü
§Ünülen ~ey Makallede Adu
aya gitmek i~in Adigratta 
tamamen toplanm1§ olan bir 
dü~maml! ~hemen gözleri 
önünde zarars1z bir yan yü
rüyü§Ü yapmakb. Mcnelik 

·~· 11, II 

· ub•~ ordusunun gayri rn „ 
0 

ve ag1rhklar10m ~oklug t 
bu tehlikeli bir bara~e 

Menelik (Makalle) ~ 
rinden, bu yan harke . 

mck i~in ist ifadeyi I 
Bunvn i~in esir lt• t' 
Ras (Ma konnen) in kJb~ 
muhafazasmda olata~eß 
file halide (Makalle) 

dereta yolile (Adigrat~• 
s:1kard1; fakat erte•

1 

aym 25 ~i, yiirüyil§ f'l•1 
dogru ~evrildi, bu tat~' 
daha iyi cldugu beb J 
(Hausen) de esirler .~ 1 
olan k1t,alarla Meneh P. 
sunun aym zamanda 

Gelibetta yolile ( Adtlf 
dogru olan yan ~ü~ 
örtüyordu. 

) '$ 
Ras ( Makonnen .

1 olduk~a yava§ s evkedt > 
A1yn 30 unda esirle~t 
rata teslitn olundu. ~ 
ordusu da Aduaya .,0 
Burada Ras Mak0 ~ 
k1t'alarile ona ula§t~.-' 
ki§ilik bir Habet • 
sahada t oplanmif ~~~ 

Hatta 3 ~ubata ~tJ 
misafir olarak yanind• 

italyan olmak ~~re bir 
zabit, 80,000 k1§1b\c d 
be§ ordt:su bu sibe ' 
lanm1~ oldu. ~o 

Bir ia~e memurll aJi ~ 
baz1 teslim §&rtlatt J 
tamamile ifa olunaJll 
hanesilc. 

(~rlt„1 

r.;.~ d;i1 
~:t llb'dll 

1 ingiltere kt, 
Tayyarclerle Sa~t1kian italya krall 
l~eyanna~neJerd Yeni j . h • J. 

• 
t r 

13ir !fade! . . m u aver •9t' 
Savora fatl Belgrad - Romadan bif„ 

diriliyor: italyan tayyareleri 
hegü yeni bir cümle 'Üzcrin
den Habe<j kasabalarmm üs
lüne giderek onlara beyan
nameler atmakta devam edi
yorlar. 

Bu beannmelerdc Cenah1 
Hahkm italyay1 Habe~leri 
sefaletten kurtarmak i~in 
gönde1 digini, italyan idare
sinde büyük bir hurriyct ve 
saadet görecekleri yaz1hdir. 
Bundan sonra beyannameler 
de ltalyanlara kar§l harp 
etmemeleri tavsiye edilmek
tedir. 

izmir sicili ticaret memur
lugundan: 

[Avni Nuri Meserret~i oglu) 
ticare unvanile f zmirde Ke
"Jleraltmda Meserret oteli 
i~inde infiläkh maddeler ve 
av mnlzemesi acenteligi ile 
otomobil sahc1hgm1 yapan 
Avni Nuri Meserret~i oglunu 
i~bu ticaret unmam ticaret 
kanununun hükümlerine göre 
sicilin 1497 numarasma kayt 
ve tescil edildigi ilän olunur. 

izmir sicili ticaret memur
lug resmi mühürü ve 
F. Tenik imzas1 

„,e. 
Verilen h abere go 

t ."'re kra h sü bakaf'_i;' 
H lfax nezdinde J ~ 
ingiltere arasmda (lo 11 
dogruya bir ~arp•!"'11 bi' 
lit edecek en kü~U~ 951 

d1seden bile sak1n11~, . t• . 
susunda 1srar etaJlf~ 

Denildigine göre ~ 
krali, kuzeni itsl1'_, 
Vi~tor Emmenuel ilt: 
zaman muhaberede r 
maktad1r 

• 
JtalyS 111 

Habe~ ordt15tl,f ,,, 
bon1ba atf11\,1-

Balgrad Pra~d• ~' 
madan ald1g1 telefol' ~ 
lerine göre ltatyall 1),r' 
H abe§ askerlerine t• ,f1~~ .. , 
bomba atmakt n , 1! . . „. tlabe„ 
etm1~br. L l Za .n o .r "e .„ 
lerinin pek sarp ·oe 1 

hk olan mevziJer• 0 

ettirmek mürnkUO de 
Bu hareket beybll bif ~ 
hedrinden ba~ka 

vermiyer. lt'' ~ 
Bina enaleyb lt• bef 

yareleri yaln1z tl~_,, ~f 
balarm1 bombard• ,r'1 

le iktifaya karar " 



&enenin bas ma li 
HUSUSI 

·~ i ( Q Bahk Yaii 
Geldi 

Le1zet1i9kuvvetlitlir. lftilaayi arbnr 

ECZACI BA'I 

SOLEYMAN FERIT 

Atli, J.n11k, rada kudreti az yai almamak i1in 

fjfa Babkyagi 
w ettlaetli ial $lF A ee1aaellndea abn11. Hue111i .• ,..„ 1fllliul 1 i1tir Mfka hir yercle sahlmaz 

kea ~ifa Eczanesi 

„, ... „ .. Sui, 

Ahenk 
Gea~ve kudretli saa'atkir 

lar1m1zdan Ba y Süleyman Suad 
taraftndan icat edilen bu 
yeai muzik aleti mevcut ~·l 
jollana ea abenk.üi ft ea 
~k duy111 ve ibtizaz yarata 

i melu. 
En tatb ve en ~ok kalbe 

dokunan aeslerin aga~tan ya 
p1lan musiki aletlerinden ~·k 

· bgan1 gözönßnde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan 
ran gen~ sanatkir (Abenk) i görünütll 
aga~tan yapm•t olmakla beraber ricude getirdigi yenilikler 
ve bususiyetler sayesinde bu zarif aletc! bir de ~ok müe:sir 
madeni ses katmaga muvaffak olmu1tur. 

lzmirde de taammüm etmege bqhyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyealer, bir sanat harikas1 olan musiki aJetini 
(Semsi Hakikat) an U J k S • • d 
Konak kal'flatDclaki cuz u erg1s1n e 
görebilirler .. 
• 
Imalithanesi Eskitehirdedir 

Adres: Eski~hir Ahenk t;ikaran ~ülevn1an Suad „ 

-.-:.~w~·-·=·.:.·:·:·:sm 

E Saglam midesi olm1yan1n l!i 

G 
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Mefrupt magazas1 
T KAVUKCU 

~1r Y ellletlestc•i Ne 19 
llt6•, • ,..-1en. eawa1, perdelik file, Mll 

M .....,. "1111eri, krem yefil, estor ve haSlr per-
JIF„lik •• ..... ,.. kUife kreton, mere ve fan-

~---· r.-. •tDkl.an •e ltai&an, m&sa irtlleri •& !P"'._ .... h ) 111 • lll1ti, pa•lik ft Jla hMtiaiyelw s,.. _,_ •...-llalanam •••••· lro11z ve n
l'?l~lllll._ 11111 ..._. lj11hn, yelhaldar ve paspaslann ••.t111•• 1 1 • ..-.,. Mlleri, ltuepeeiliie aid 

:W •als JI la •9halllk ..,. rekahet lcahul et•ez 
•ir=•m• •bl..aktinhr. 

llUSEYIN KA YIN 
Mobilye Evi 
arathitnt-z ~tk. tcn1iz, lüks 

e ~aS11t1 ~•ratla 9u)a~i1irsiniz. 

•YRICA: 
F 0 K S ( Dünya havadisleri ) 

~ Kemeralt1nda Alatelair ! l• 
Lokantas1nda f!, 

Bulaltilirsiaiz. Bu lekanta en iyi ve temiz yemekleri r+] 
t•k „„ fiatlula -'fterilerine takdim etmek muvuf- [t] 
falriyetiai .&e ........ ,br. ~ 

Adres: Banlt Han1 Sokajt Kötesinde „~ 
2 

~~~ .... ~~r•l 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Baktcriyolog ve bula~1k, salg1n 
hastahklar mütehass1~1 

Basmabue istasyonu kar11smdaki Dibek sokak ba11n· 
da 3() HJlb ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den 
alqam 1aat 6 ya kadar hastalaruu kabal eder. 

Mliracaat eden butalara yapabna11 Jbamgelen sair 
tahlilAt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- „ 
lara yapalmas1na cevaz görülen Pnomotoralts muayene-
sinde mantazaman yap1br. Telefon: 4115 

Bugtln 3 8irincite1rin Per1embeden itibaren 

( T A N ) Sinemas1nda 

KEDI KEIAN 
YANET MAKDONALD-RAMON NOVARRO 

Sol Arkadaflar1 
LORlL HARDI 

telrmil hmir 1e•e•ae1hk rekorunu karayer 

- SIANSLAR )
~u•artesi -IPazar: 11 - 14 - 17,29 ,_„ __ Pe'l••he- Cuma: 14 - 17 - 20 

: t1 - • 

MESERRET 
iztnir ICeQleJ! Q 
Caddasi karakol k"'-

30 sene gibi uzun bir za~andaaLer1 e.._ä.&k ve il" __ _. 

tile nam kazanan otelimizde bu defa ~ tlllirit' .,,/t'"fll„ 
ve yeniden oteJciliia ait Jevaz•••b feilflrili' 
edecek olan say1n mü1terimizin 1ler lttll hi" t1n•1tiir 
min ve tam manasile bir aile ocait omafl•. 

Civar il~e ve ilbaylardan geleeelr kon•ldart 111 
baricinde kolaybklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakiketa li• •t.•h· 
tir. Ak,amlar1 temiz bava almak i~n tara~ 
rilerimize a~akbr. 

A1lama 1ulanm1z sulanmaz mevccanencllr. 
Y atak fiatlannda esasla tenzilAt vardar. 

Yorgancdarda 23 No. Makine 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Ha 

Alelumum f abrikalar ve mot~rler ile dakbm lf\en ~ ~ et 
kabul etmez fiatle s1bbatta ve sailam olararl_yapn.r _ 

Furupcular OkWIPll 
F1r1nlar i~in bamur yojurma ••meleri 

ve kolaybkh olarak ebven fiatla , ....... itler 
ginüne teslim edilir deaiE ifleri ftPU" ff 

Te sefaine makine vu'1 derabde e-lilit . 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NESET 
En son modellerle metot 

üzerine yapalan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memoun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silf a, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yapalmaktacbr. 

Adres ~ Karatqta Bi~ki 
Yurdu dabilinde. 

1 -10 

T 

Yüksel Kabaday1 
l1te büttln lzmir ve mlllhakabnm 

madig1 rak1lar bunlardar. 

E 

Bu AK$AM 21,15 DIE 

z 

ELHAMRA smy~:,_2 
JEAN TOULOUT - ALICE FJELD - ANRE BUR.~-. 

gibi il~ bilyllk~Fran11z ,artisti taraf1ndaa pqatala 

NATA§A ccRu:fKI,, 
NEFlS BIR FILM - ENFES BIR llUshCI 

,Haptan~sonra Fransaya satanan bir Rua kacbmam 
döndlirlicl macera11 

Ayraca: 

PARAMUNT JURNAL'da 
HABE$ IMPARATORU 

F ranS1zca olarak dlnyaya hitab ediyor 

Balkan 01unla.n 
1011 yantlar, milklfatlann daitht• . • • veu.ire 

SEANS SAATLARI 
liergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matineai. 
Pazar~ 13 te batlar. 

------------------- - Akpmlan sinemadan to11n her ~fa 'tollla 
ve tramY&J ~ehr· 



Sahife 4 

Nüfus i§i devlet politikas1n1n' 
belkemigidir 

---~ti1---
Ba~taraf1 1 inci yüzde 

<;ocuk yeti~tirmek. : i§inde ne yaptag1m1z1 neier 
Samilerd3 de nüfus mes- elde ettigimizi kontrol et-

elesi dinsel b1r mahiyet al- mek demektir. 
mt§h. 1927 de „bir nüfus say1m1 

Bu zamanlarda bütün me- yapttk. Ozaman bir gün her 
selelerde dinsen bir hava kes oldugu yerde durdu.Ka~ 
i~inde oldugu ii;.in niifus po- ki~iyiz, nerclcrdc oturuyo-
litikas1 sadece bir tak1m ruz, nekadar i~ yap1yoruz, 
emirlerie insanlar1 ~ogaltmak i~lerimizin cinsleri nelerdir? 
emeline bagh kalm1~b. Huläsa 1927 y1hndaki du-

Arzm fazla verimli oldugu rumdan bir~ok mänalar ~1kar-
topragm i~letimesinin tek d1k. 0 zamandan bugüne 
kazan~ kaynag1 say1ld1g1 za- kadar 8 y1l ge~ti. $imdi bu 
manda h:..kümler hep nüfu- 8 ysl i~inde de biri;.ok ~eyler 
sun artmast yoldnu tutmakh. yaphk, fakat bunlarm §Öy-
Babahgi takdir, bekärhg1 Ieee bir genel "mukayesesini 
kötüleme bunun bir neticesi yapmak istersek nc yapma-
idi. Bir topluluk i~in kapital hy1z, bunun tek ~aresi 1927 
fazlas1 demek olan nüfus ert- de oldng gibi 20 Te§riniev-
maSJ ba§ko bir yöndeo de velde de hcrkesin oldugu 
lSnemli idi. <;ü~kü harb ya§a· yerde durarak biran i~indeki 
ma mn §artlarmdan biri idi. halimi:zi tesbit etmeliyiz. 

H arpte fazla nüfusla zen- Önümiizdeki Te~rinievvel-
ginlik, ganimet elde edilirdi. de yap1lacal< nüfus yaz1m1 
A ksi takd ird c esirlik bir bu bak1mdan ~ok, amma 
gcr~ek olurdu. pek ~ok ehemmiyetlidir. <;ün-

* 927 den bu zamana kadar 
• • • 
lnsanhk dinsel bir zaviye- ne kadar artm1§1z, yahut art-

d en hayata bakbg1 zaman masm1 istedigimiz yere ne 
bu meseleyi böylece gl>r- kadar yakla§mI§I:Z. Bunu ög-
mü~tü. Fakat daha sonralan renecegiz buna benzer nice, 
nüfus meseJesi bir ekonomi nice fmukayese imkänlari 
dcgeri olarak tetkik edilme- elimize ge~ecek. Eger bir 
ge ba~lanmi§br. mmtakada nüfus artmt§ ise 

Ekonomi mevzuu olarak onun sebeplerini daha iyi 
t etkik edilmesi onun müsbet arayabileccgiz, bir yerde 
ve faydah tekiller almasma azalm1§ ise onuu sebeplerini 
sebep olmu~tur. <;ünkü arbk kökünden k z1mak i~in lä-
bu önemli mesele en ciddi z1mgelen tedbirleri alacag1z. 
ilim konusu olarak ortaya Bu say1mda ne kadar dog-
~1kmt~br. Onun i~in 1-ugün ru netice ahrsak mukaycse-
nüfus mcselesi müsbet dev- lerimiz o kadar saglam ola-
let politikalar1nm belkemigi cak, hayaldan, hülyadan kur-
olmu§tur. <;ünkü artlk o' sa- tulmak i~in tek ~are ciddi 
y1ya, mukayeseye dayanmak- bir nüfus say1mlarm1 tekrar-
t ad1r. Sayiyq, mukayeseye lamakbr. 
dayanmak demek politika SADRl ERTEM 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ingiltere neden italyanlar1 
hamedemiyor ? .. 

Jak Bardonun yazd1g1 bir 1 
yazd1g1 bir makaleden a§a· 
giya naklettigimiz bir k1s1m 
bunu pek alä göstermekledir. 

Muharrir, Mussolini ile 
daima beraber bulunan §ah
siyetle1 in fngiltereyi azd1ran 
sözlerini habrlatbktan sonra 
diyor ki: 

Bu slSzlcrin hakiki mahi
yetbri DeJir? Bunlar1n baz1-
lartm biJmiyorum. Ötekiieri 
d e tahmin etmek mümkün
dür. "Bugünkü Iogiltere ma
n en ve maddeten harbetmek
t en äcidir; Hitler Almanyas1 
karC'1smdaki durumu bunu 
ispata :käfidir.„ 41Britanya 
imparatorlugu zevale yüz tut
mu~tur. Asyada Japonya 
yükseliyor. Afrikada Roma 
mparätorlugu tekrar dogu

yor„; "M1s1r Afrika ile Ha
be§istan arasmda s1k1§ml§ ve 
bir mengene i~indc kalm1~
br." "Romanm disiblin altma 
alacag1 Habe~istan orta Af
rikaya zaptedecek olan siyah
lar ordusunu temin edecek
tir.,. "Sicilya u~aklar donan
mas1 Maltay1 bir geccde 
mahvedebilir. „ 

1~te Economist gazetesi, 
31 agustos tarihJi say1smda 
bu ihtiyats1s1zce snrfedilen 
sözleri ima ederek, ingiltere 
aleyhinde bir Alman - f tal
yan suikasdi ihtimali ileri sü 
rüyor ve az~ok yakm bir 
atide gcr~ekle~eeeiiai tah-

min ettigi bu ihtimal hakkm 
de ~u sö:zleri yaz1yordu: 

"Japonya hakkmda yapb
g1m1:z gibi, italyanm da ba~
kasmm mahna gayrime§ru 
surette tecavüz ederek "av1m 
ahp !;ekilmesine„ müsaade 
edecek olursak, italyanlar 
bize kar§l minnettar kalacak 
degildirler, nasil ki Japonlar 
da minnettar kalmam1~lard1r. 
Sadece ve hakkh olarak, 
fngilterenin "ka~makta olduk 
Jan„ kanaatini edinecekler 
ve ~imdiye kadar kanunu 
hi~e saymaga muvaffak ol
makla beraber henüz karm
larm1 dolduramam•§ olan di
ger devletlerle, bize kar§1, 
birlik olacaklard1r. Bütün bu 
sürü, Britanya imparatorlu
gunun zararma olarak, dün
yanm en güzel §Cylerinden 
hisse alacakhr.„ 

---'tl.-.irw ----

isp nyo„~~.u.~r 
H.ddet 
Etmi§ler 
Belgrad - ispanya parla

mentosu, italya ile Habe~ 
arasmda harb ilän edilirse 
bitarafhgm1 muhafazaya ka
rar vermi§ ölm sma ragmen 
bukere italyanlarm Habe§ 
topragmn ayak basmnsmdan 
lspanyonllar hiddet etmis ve 
parlamentoda izahlar ve is
tizahlara meydan verilmi~tir. 

( Halk1n Sesi J 

~anakkale Bogazr ve 
Milli Müdaf aamiz 

Siyasal 
Su~lulara 
Bai1,Iama „ 

Sofya, - Krahn yal~ 
mü münascbetile siyasal ~ 
kiimlardan yüE kiti 1'I 1'i' 
lama alm1~br. Bunlarll1 ~ 
k1sm1 hapisten ~1kar1l111•t1111, 
k1smmm da cezas1 ai• 
m1~br. „ Co&+„-... ..-- "-. 

Büyüklerimizin verdikleri teminat bravo Tayyare düt 

seslerile kar§ilanm §t1r 
Ankara 11 { A.A) - Bu 

gün Nuri Conkerin bal?kan
hgmda yap1lan Kamutay top 
lanbs1nda Ber~ Türker ( Af
yonun) arsulusal siyasal du
rumun göstermekte oldugu 
tehlikc kar§1smda yurdumu
zuo nazik bir noktas1 olan 
<;anakkale bogazmm a~1k 

kalmas1 güvenlik bak1mmdan 
dogru olm1yacagm1, vakit 

ge9irilmeden kotarilmas1 icab 
eden bu önemli mesele ctra 
fmdan hükü!llet~e ne gibi 
tedbirler ahnm1§ oldugu hak
kmdaki sorusuna 01§ i~leri 
bakam ~ükrü Kaya §U kar
§Ihg1 vermi§tir: 

<;anakalenin bugünkü va
ziyeti boga zlar mukavelesinin 
icab1dir. Vaziyetin umumiye
tle memleketin ve hususiyet
le bogazlarm müdafaasma 

•.111 
111.ttl 

--

1 
tehditler koydu. ~u bilimni- i k1van~ d uydugunu söyliyerck 
yen bir §ey degildir. Arsrnlu- bütün uluslarm genel bir s i-
sal durumun huzu;suz oldu- lahlanma siyasas1 gütmekt e 
gunu da görüyoruz. olduklari bugünlerd e yurdu-

Böyle zamaularda müdafa- muzun milli müdafas1 bak1-
as1 eksik veya zaif l?eraite mmdan bogazlarm apk kal-
tabi olad yerler üzerinde he- mas1 dogru olm1yacagm1 söy-
pimizin dikkat ve hassasiye- lemi§ bogazlar 1 ait mukave -
timizin artm1~ olacag1 anla~1- ' lelerin hak adalet vu yurdu-
hr bir §eydir. muzun emniyet bak1mmdan 

Memleketin müdafaasm1 oldugu kadar ulusal ve siya-
tamamlak ihtiyacm1 ursmlu- sal vaziyetin kökünden degi~-
sal i~timalarda anlatmaga mi§ olmas1 bak1mmdan da 
~ah§maktan geri kalm1yoru:z. hükmü kalmad1g1m kaydede-
Ve geri kalm1yacag1z. Bek- derek hükumetten meselenin 
ledigimiz ihtimallete maruz bir an evvel kota r1lmasm1 
kahtsak icap eden tedbirle- istemi§tir. 
ri almakta tereddüt etmiye- DJ§ i~leri üakan vekili bu-
cegi1. {Alkt§lar Bravo ses- na kar§t da : 
leri). Verdigim cevapta muhte-

Sükrü Kayadan sonra son- rem soru sahibinin hem en-
ra söz alan Ber~ Türker, di§elerini hem de arzular m1 
sorusuna hüküme tarafmdan tatmm edecek kay1tlar var-
verilen kar§1hktan dolay1 dir :zannediyorum, demi~tir. 

11_;11 
b1utll 

200,000 lira 7009 numar ~„ya is het etmi§tir 
i Istanbul 12 {Ö:zel) - Tay~ 177U5 214~2 23Hö8 : 173t5 291?9 7522 18916 

yare piyangosunun ~ekilme- 1 {.9~0 3859 2824 24953 10556 
sinc dün ba~land1. Kazanan ) 15305 14473 6284 17764 
numaralar §unlard1r: 200 lira kazananlar 24069 3698 27536 7911 
Büvük ikramiveler 7412 3784 6991 8912 19090 352 15488 19938 

„
7009 

No„ • 16945 25532 6913 3096 s291 1642s 26526 1011 
28950 29599 18794 9J75 16259 25571 9622 25800 

200,000 Lira ~;~~! ~~~! 1:~~! 1~!~! ~~!~~ i~~~~ 21~;~ 299~~ 
15395 19412 4778 4863 24794 758 12387 12668 
19892 17991 11832 25629 9040 18575 7234 15440 

HO lira kazananlar 19794 21546 13413 22243 

ka.zanm1~br. Bu numaranln 
yirmi yukar1s1 yirmi a§ag1s1 
he~er yüz lira alacaklard1r. 

9546 5217 26881 25998 27402 No. 
120 0 

12334 10747 15753 20196 5564 11053 18133 18793 
8214 20240 7934 14448 23376 12533 5163 16881 

27161 21046 5271 7249 25998 55 4 11053 18133 
lira kazanmt§br. 5018 23131 7125 17337 11851 

Bu numaramn yirmi yuka
r1s1 yirmi a~ag1s1 yüz elli§er 
lira alacaklard1r. 

18089 Numara 
10000 Lira 

Bu numaranm yirmi yu
karis1 yirmi a~ag1s1 yüzelli§er 
lira alacakbr. 

„:i 
lb "" ·~ "·"' 

1 'II 
1~11 

ussol· i 
Sulb teklif 
Etmi§ •••• 

: 
[+~ 

Türkofis direktörü B. Ziya 
bugün Me sine gidecek ve 

orada bir i§in tahkiki ile 
me~gül olduktan sonra A n-

kara yoluyla ~chrimize döne
cektir. 

10914 umara 
15000 Lir 

Atina - Adis - Ababadan 
bildiriliyor: Bay Mussolininin • 
Habe~ imparatoruna baz1 
§atlar altmda sulh teklif ct
tigi rivayeti devran ediyor. 1 Hava Tehlike 

1500 lira kazananla r 
V{ßa7 1701;) ~,·4+1 

JnG5H 21B17 

" Unitct Amerikan Pses 11 

gazctesi muhabiri fmparato
run en yakm mü~avirlerin

den birine bu havadisin s1h
bat1111 sormu§tar. 0 da pek 
ktsa olarak " onun gibi bir 

1 1000 Jira kazananla n ~ey „ diye cevab vermil?tir. 
[i1°A~~~~········„ -••O••••+s::+::~:ii::+::::t~~ 

~ 20 i kte§rin - az r ~ 
~ GeneJ Nüf us Say1n11 ~ 
• Okur ya:zar bütün yurdda§lar kendilcrine verilecck : 
i say1m ve kontrol memurlugu vazifesini kabul etmege : 
: mccburdurlar. i 
: Kabul etmeyenler 1~m para vc hapis i 
~ cezas1 vardir . ~ 
tt BA~VEKÄLET ~ 
~ istat istik Umum Mlidürlügü 1 
:a::to.::a~~JE::t!::ll~······ .„ .••••• ~~a::!!;ll~.,,. ..t.::a 

1 

i e kar§I 
Hava tchlikcsine kar~1 

koruma kurumu dün sabah 

Yarilbay Sedad Erimin ba~
kanhgmda toplanm1~ ve mü
:zakerede bulunmu~tur. --·4>• an1saya 

t büs 
Hergün saat sckizde Arap 

hamndan muntazamau (129) 
numarah otobüs Manisaya 
hareket cdecektir. Bu oto
büsün intizam dahinde i~Je
mesi i~in her fedak arhk göze , 
ahnm1~t1r . 

Bir ölü bir de a~ir 
yarah 

Sofya, Dün iakird .o; 
~o ile askeri ta,1yarele~JI ..M 
biri u~arken Sofya afa"11"'" 
muva:zeneyi kaybederek ~ • 
mü~ ve Doo~o ölmüt •' , ' 
Jot Zahari ag1r surett1 1' Q 
ralanm1~hr. 

~·~ 

inqiliz filo•" ~ 
Mechul bir 
Tar~fa eitti, 

Paris -Italyanlarm lt• f 
dagm1 i~gal tederek ot• •. · as· tanklarla tahkim etmes• . 1 
rine Hayfadaki logiliz f~ 
da mechul bir semte d 
yola pkm1§br. 

--~------

Habe§ 
• 
lmparatoru 
Y erinden Kalktt .. 

ls tanbu\ - Adis - A,_-.; 
dan bildirildigine rör• :, 
be~ lmparatoru tahbPI ft 
karak Harbiye naz:na~~ 
zifesini alm11 •• harbi "1J"" t 

id areye karar· vermittif· 

Türk - Mac,t 
T icarct Anla~rn'l~ 

Ankara 11 (A.A) - ~ 
ofisraba,kanbi1ndaa: wi 

1 Birincite1rin 1955 JI 
laine kadar u.1abl1D11 .tJ 
Türk - Maear ticaret ~ 
masmtn 15 Birinci 1' ~ 
1935 tarihine kadar 1~ .. d.11 
daha uzablma111 icra VelOP" 
heyetince oaanm1obr. - --c>c ____ _ 

Direktörii 
tehaid et~! 
~ehitlerde iplik fa\,rt ;~ 

smda ~ah~an ve bund•0 ,ti' 
ay evvel i§inden P:ref 
hb tekrar ahnao S ~tf' 

V 1 lob h' f. „. man og u ra un, t•' 
kada iki saat kadar ~·al~~~ 
tan sonra fabrika dire . .-ff 
bay Ruhsininin yanm• ~j( 
vc benim babam1 g~r d rtl"I 
tir.Direktörün" ~imd1 ol 
cevabmdan k1zarak ~ ~,-' 

- " Ak~am 'gebr, ~~ 
V •• t . . d k •"" A gos er1rim 11 eme „ 
korkutmak istedigindeO 

kalanm1§b r. ~ 
-- = '!lu,...- j 

(;ucuk yu"'~ 
150 Yatakh 0J;1cß~ 
Belediyenin 60 yat•~~i ~ 

<;ocuk yuvas1 i1mir i' 1 I' 
yük bir ~ehrin ibtiyac1

•.,--

d
. J' f 

vab vermemekte 1r~ ~· 
nazar1 d .kkate al•• .1„~ 
Dr. Beh~et Uz 25 bat ,I". 
riode Ankarada tepl• ~ 
olan belediyeler ko•I' tj~ 
de Yuvanmihi~:olrn•~~ 
yataj a ibläg1 i~in t• 
satta bulunacakhr, 


