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Habe$istan silah bekliyor1 Bir bilgi aniti 
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~e!~ik~ ve J~~ony~da~ Hab':§istana. bir 5ok 
1 

M~der " u~uf Riza" okulu 
Sllah gonder1l1yor • fng1ltere f talya tle dog-r _ Dun, bu yurda .~ay1lam~- sevindik, iftihar vc i•r•r 

yacak kadar ~ok mutefekk1r duyduk. 

dan dog\J ruya anla~magw a taraftart denild. V~ ~üne~ver yeti~tiren bi~ Azim ve imanm neler ya-
~ Ja b1lg1 ve irfan yuvasmm, esk1 ratabilecegini görmeLc, ii-

Milano 30 (A.A~ - ltalya miJyor.dan 14917.- milyona • kararm1 imza ederken ~u Darülirfan ve yeni Yusuf renmek istiyenler ( Yusuf 
Bankasmm ne~red1len 20 Ey- ~1km1~hr. sfüleri söylemi§tir : Riza okulu kuragmm aplma Rize) okulunu görmege ke~-

Londra, 30 (A.A) - Par- töreninde bulunm~k mutlu- sunlar ve yavrularm1 Yusuf 
lameuto tecim gom1syonu lugunu tathk. Rizanm inanla dolu ruhuau 
arsmlusal tccim konferansma Gözlerirr.izi, gögitslerimizi ya~atan bu okula göndersin-
i~tirak edecek olan 30 ulusun k1van~la kabartan iki amt ler. 
delegelerinin ilktc§rinin 1 den gördü: Biri Yusuf Riza ad1-

BAY EDEN 
lül tarihli pilan~osu 10 Eylül 5 ne kadar kubul edeceldir. 
tarihlisine göre büyük fark- Aplma töreni yarna Lordlar 
lar göstermektedir. Altin ih- kamarasrntla yap1lacakhr . 
tiyab 4562 milyondan 4419 Adis-Ababa, 30 (A.A) -
milyona ve döviz miktar1 da 1mparator geneJ seferberlik 
432 milyon liretten 417 mil- kararnamtsini imzalam1~hr. 
yon lirete dü~mii~tür. Lom- Fakat ulus!ar scsyetesine bir 
bardslar da 2303 milyondan sayg1 göstermck i~in ne~rini 
2630 milyona ~1km1§br. Te- geciktirmi~tir, 

davüldcki banknot miktar1 Adisababa, 30 (A.A) -
ise bu on güo i~inde 1423 lmparator genel seferberl:k 

E~~~~rel~~ 1 

Yuhoslavyada ulusal matem 1 

Gc~en y1l MarsiJyada i;ok ac1kh bir surette öldürülen 
Yugoslavyanm ~ok sevilen krah Aleksandrin ölümünün y1l 
dönfünü münasebetile tören yap1lmu~br. Bütün Yugoslavya 
yns i~indedir. 

BAY MAKDONALD 
Memleketin korunmasa 

i~in lüz:umu olan genen se-

na dikilen modern ve ~ok 
mükemmel Yusuf Riza olrnl.i, 
digeri Yusuf Riz nm yeti§-
tirdigi dcgerli ~ocugu Adnan, 
yani yine Yusuf Rizanm canh 
ve dü§ünücü ve yarahc1 hcy
keli .. 

1Jbay1m1z, ruhlu ve Yusuf 
Rizanm bu mektebe aphg1 
hizmetJeri hakkile canland1-
ran sözlcrile okulu a~ti. 

Biz bu muhte§em bugün 
magnasile modern binay1 vc 
bir de bunu kurmak 1~m 
Yusuf Riza vari ~alt~m1~ öl
gülu oglu Adnana bakarak 

------~....-
• • 1 1r 

d ha 
ls'"anbul (Ö.D.) - Buraea 

Kabata~ lisesinde okuyaa 
19 ya~larmda Knyserli Bu
hJn adh bir ~ocuk sm1fta 
kald1gmdan Almanca öiret
meni Luhneri evinde bi~ak!a 
ü~ yerindea agtr surctt• ya
ralad1. Yarah hasaneyc kal
dmlci1. Katil Burhnn ka~mt§ 
ise de zab1taca §iddetle aran-
mal tad!r Hädi.se burada 
~ok fe1 :i b:r bsir yapb. 

ferberiigi ilän etmek husu
sunda daha uzun müddet 
recikmi~ olsayd1k, ödevimizi 
yap. :.mt§ olurdul·, Seferber
Jik k1talar1mz1 s1mrdan belli 
bir yerc kadar i~eri ge~mek 
i~in vcrmi§ oldugumu:z; emri 
degi~tinniyecektir. 

GönbÖ§ - Göring gÖrÜ§meleri 
Uluslar sosyetesi ile birli

gine her zaman haz1r oldu
gumuzu bildiren eski sözle
rimizi yine tekrar ederiz. 
Seferberligin bu hafta i~inde 
i 1ä n edilmesi beldenilmekte-
c 1r. SeferberJik memleketin 
h~r tarafmda biiyük törenle 
ve sava~ davullar1 ile ilän 
cdilecektir. Siläh vc kere~ 
yüklü bir Bel~ika gamisi Ha- rau..o,._, .•• ...._ 

bc§islana girmek üzere yola 
pkm1~hr. Bundan ba~ka ja
ponyadan da gelecek önemli 
miktarda siläh ve harb ke MARA~AL MAKENZEN MACARISTANDA IKEN ... 
reci yükleniyor.~ 

Londra 30 (A.A) - Röy
[ Sonu 4 üncüde J 

Bütün acun siyasal ~evenlerde büyük • kisler yapan ltu 
konu~maJarrn Mara§al Makenzenin Macaristan ziyareti ile 
ilgi)i oldugu iddia 0Junmaktad1r. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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K. deniz kiyilarinda f acia 
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Girason ve Bafrada yagmur ve f1rt111a yüzün-
den bir~o), kimseler öldü. Büyük zayiat var 

Bafra 80 ( A.A ) - Dün rin insan ve hayvan sürük- ' hilden halat ahlmak surctile 
yagaa sürckli ve „iddetli leyip götürdügü söy}enmekte lmrtarild1. Diger vapurlar 
yagmurlardan Ala~am ~ay1 ise de bunlarm say1s1 anla§I· ise en yakm limanlara s1j'1,-
ta§ml§ ve cadde kenarlarm- lamam1§hr. incelemelcr yap1- d1lar. Karada telgraf vc te-
daki tütünlerini kurutmak 

hyor. lefon hatlar1 kmld1 aga~lar 
istiyen ü~ ki~ilik bir aileyi Gi"reson 30 (A.A) _ Bu devrildi. 
seller tütün salasile beraber 
sürükliyerek köprüye ~arp- ak§am h1zla esen ydd1z rüz-
ml§ ve köprüye atiamak isti- gir1 denizde ve karada bü-
yen ü~ ki§iy de yine sellere yük f1rbna yapb bir ~ok ha 
kap1larak bogulmu~tur. sarah ve zay1ab mucip oldu. 

Selin aos1zm basbrmas1 Limanda demirli buluraan ü~ 
yüzünden birka~ ki~i bogul- yük molörü 3 yelkenli ve ü~ 
dugu ve dere kenarma ras- mavuna b th tayfalarmdan 
hyan yukar1 köylerde seile- 17 ki~i boguldu. Albs1 sa-

Viläyetin her yerle telgraf 
mubaberesi durdu. Büyiik 
dalgalar halinde sahilde se

- Sonu 4 oocüde -

'felefon 

~"-~t ve As1m büyük elbise f abrikas1 
'
1
hise, palto ve pardesünüiü mutlaka Ahmed ve As1ma yaptmmz. Yerli mah her ~e~id ~uläkiden ~ifte provah, tcmiz masraf, mükemmel 
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yanuslari 
Iman U. 1 7 tahte -

ab· i · a ar1 durdura 
müthi§ mace alar1 
~~~~~~~ ... ~----~~-
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ingiliz z1rhhlar1 telsizi Aln1an tahteJbahirJe

rine ne ögretti?. 
117 S. M. U. iki cndahb bizi özüyordu. Bereket ki 
üte kip suya dahnca epey- bugün uzaktan Lir nakliye 

cc bir üddet su altmda sefinesi gördük. 
·ayd1, gitti. Bu sefine ile aram1zda 16 

Bir müddet sonr, su üze- milden fazlaca bir mesafe 
r?nc ~1ktik, ingiliz zirhhlan vard1. 
telsizle etrafa malumat ve- Nakliye sefincsi bizi görü-
riyorlard1: yordu. 

" Dikkat. Tahtelbahir var„ Kaybedecek vaktim1z yok 
. Sonra, yüksek makama bir tu. Sür'atle üzerine dogru 
In iliz harb sefinesi ~u tel4 ilerlemege ba~lad1k. Nakliye 

sefinesi de hemen bütün sürsizi veriyf>rdu. 
"Alman tabtelbahir veya tile ileriliyordu. 

tah.telbahirleri Cebelittarik- Aradaki mesafe azahrken 
tan Akdenize ge~mi§tir. is- nakliye scfinesi uzak bir is-
pa ya sabillerinc yakin bir ti amete 'top atmaga ba~-
yerde 17,501 tonluk Kalga- Jadi. 
rian muavin kruvazörU tor· ingilizler, heman bütün nak 
pillendi. Mürettcbat kurta- liye sefinelerine tahtelbahir-

lerle mücadele edebilmeleri ril 1~br.„ 
Bntirchg1miz sefincnin bu i~in top koymu~lard1. 

kad r büyük oldugunu hi~ Ufuklari ara§hrd1k. <;ok 
farket emi~tik. uzakta bir yelkenli gördük. 

Muvak1yetimh::ia büyük ol- ingiliz nakliyesi, bu yel-
du V 0 a§ikärdi, telsizler bahr- kcnliyl. me§hur kahraman, 

·•~auz diger scfinelerden hi~ bir kont Lükner [*] in 
bahsdmediler. Fakat iki se- taribi sefinesi sanm1~b. 
fi e b brdigui:m: mt1hak- Halbuki yelken sefinesi, 
kakdi. fngiliz idi. Biraz sonra bizi 

de farkeden yeken sefincs1 
*** 

Asil ksad1m1z, Akdenizi 
s h s1 e\egildi. Biz, Amerika

n Avrupaya asker ve mli-
hi rnat naklini gü~le~tirmek 
v:nifesile denize ~1km1~ idik. 

Bun'1n i~in, Akdenizde 
ö tertigi iz f ahyeti käfi 
ördük. Esasen ingili1Ieri 

1rtmak husususda käfi de
n ede muyaffak addoluna
bilirl rdi. 

Ceb lüttarikten yeniden 
At - denizin ge~tik, Kn

r a dalarma kndar hi~bir 
~ y gpr eden ilerledik. 

Gönlimüzön bo~ e~mesi 
ltizi liteessi„ ediyordu. H 1-
ltuki ikinci zün de böyle 
l'e~ti. 

Os:uacz giinün de böyle 
i.§siz, aYs1z ge~ek ihtimali 

bize de ate~ etti. 
Biz, büyük teplanm1zla 

endahta ba~lad1k. Scfineyi 
obus ile bahrm1ya karar ve
rerek torpilimhi kolayca fe
daya muktedir dcgif dik. 

Bir müddet top ate~i de
vam ctti. 

Bir isabct yaphk. Fakat 
bntlrakak bir rahne a~ama
d1k. <;ünkü vapur ve hem 
ilerliyor, hem de ate§ edi
yordu. 

Nakliye, istesc ka~abilirdi. 
<;ünkü iki Dizel motorumuz
dan birisi ar1zaya ugraml§ 
bulunuyordu. Fakat nak.Jiye· 
dekilerin bundan haberleri 
yoktu. 

( Arkas1 var ) -------(*] Lüknerin maceralarm1 
gazetemizde yazmi§bki 

z 
üd„r ··g- · 

sebei 
den: 

Hususiye 

Cinsi Dönlimü Mevkii 
Tarla 15 Dönüm Emrezde 

Zeytin gac1 48 Albn dagda 

Bedeli sab1k1 
5 

" „ 171 Kar~1 yaka souk kuyuda 
„ „ 8 Emrezde 

'f arl v bnb~e 20 Dönüm Narh dere a§ng1 mahalle 
Yukar1da ycr ve cinsleri gösterilen zeytin aga~larmmm 
ahsul ile tnrla ü~ sene müddetle kirnya verilecektir. iha

J mi1ddeti 25 /9/935 tarihinden itibaren 10/101935 tarihine 
k dnr 15 gündür isteklilerin §Craiti ögrenmek üzere her gün 

u u i muhasebe müdüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin 
d ihale giinü olrm 10/10/935 P r§enbe günü 9 dan 12 ye 
k dar d pozito veya b nk: mektubu ile encümeni viläyete 

111öracaatl r1 ilAn olunur. 3145 

a • • 
3764 lira 9 kuru§ ke~if bedelli bulunan Karaburun - Gül 

b h~e yolu nrasandaki köprli ve menfezlerin .onar1lma i§i 15 
än müddetle ll~1k eksiltmeye konuldugundan isteklilerin 

artbrma vc eksilt.oe ve ihale yasasma göre haz1rhyacaklar1 
t min tJ r1 ile birlikte ü~ Birinci Te~rin 935 Per§embe gi.inü 
s t 11 de illrnyhk daimi encümenine gelmeleri bildirilir. 

(3019) 

·eünde : 
Nafia dairesinin bir yilhk ihtiyac1 olan 1200 teneke ben

zin sahn ahnagmdan 20 müddetle 2~1k cksiltmcye konul
u~tur. ls~aldiler arbrma ve eksiltme ve ihale yasasma gö

re hazarhyac kl n temiBatlar1 ile birlikt~ isteklilerin 10 bi
rinci T ~rin 935 Per,embe günü saat 11 de ilbayb encäme-
i e Im lui bildirilir. 3020 

1 I 

e n h t 
ineil ede ruh arla m 

heyeca ve aläka 
aberesi büyük bir 
uyan 1rm §t1r 

Ü~ümüz birbirimizden lä
akel iki~er metre mesafede 
oturuyorduk. Cen~ k1zm o
turdugu sandalye azkahkh 
salmcak sandalyelerden biri 
idi. 

K1z hem konuliuyor, hem 
salamyordu. Sandalya birden 
bire sür'at kesbetti ve 'rahr 
dad1. K1zm rengi sapsar1 ol
mu~tu. S.>nra birdenb!re bir 
devir yapb. K1z yere ba~1 
üzerine yuvarland1. Ben k1za 
dogru ko~tum. Daha ne ol
dugunu anlamaga vakit kel
madan k1rm1z1 derilinin ruhu
nun geld gini hissettim. 

K1zmm alnmda' elma kadar 
bir ~i~ has1l olmu~tu. Ruh 
elimi k1zm ba~ma koydu. Bir 
iki dakikade §i~ten eser kal
mad1. 

Sonra k1z birka~ günden· 
beri rahats1zhk hisscttigini 
ve o gün sabahtanberi kal
binden karktugunu söyledi 
benim elim ba§ma degdigi 
dakikadan itibaren bütün 
rahats1zhg1nm ~ekildigini te
min etti. 

Birka~ dakika sonra Fada 
geldi ve bana arbk bir med
yum s1fatile i§e ba~lamakh

g1mm zamam geldigini baber 
verdi. Bu haberini bir ka~ 
gfin birbiri arkasa sirp teyit 
ve tekit etti. 1913 senesinde 
bu taleb israr §ekline girdi. 
Her haberin sonunda Fed 
~un söyliyordu: 

"Dünyaya büyük ve müd
hi~ bir feläket geliyor, senin 
vasitanla bir~ak kimseleri 
feläketten kurtaracagu„ 

Bu 1srar üzerine münt zam 
surette i~ görmek üzere bir 
idarehane a~bm ve her gün 
sparizme ictimalari yaphg1m1 
ilän ettim. 

ilk ak§am, bana ynbnnc1 
olarak ü~ ki~i geldi. Zanne
derim bu ü~ ki~i biribirlerini
de amm1yorlard1. Günden 
güne gelenlerin miktar1 ntb. 
Tecrübelcr muvaffflluyetle 
devam ediyor, celselerc i~ti
tak edenler memnun aynh
yorlard1. 

-6-
bir yabanc1 geldi. l~timadan 
sonra beni evine bir ~aya 

davet etti. Bu ev eski, fakat 
büyükce bir yerdi. <;ay i~ti

gimiz oda olduk~a geni!lti. 
Odada bir de kadm vard1. 

Ü ~ kadm kö§elerimi1e o· 
turmu§, ~alan gramafonu din 
liyorduk. Birdenbirn :odanm 
ortasmda kur§uni bir sis gör 
düm. Gözlerimi ovdum, a~
bm knpad1m. Sis orada idi. 
0 yabanc1 kadm da ( sis ) 
in bulundugu noktaya bak1-
yordu. Tonra tedricen bu za 
y1f bulutun ortasmda • bir 
adam §ekli göründü.Bu adam 
asker k1yafetinde idi. Yüzü 
sar1 idi. Elinde yuvarlak bir 
-'eyler tutuyordu. Arkada§J
ma hafif sesle: 

- Oda ortasmda bir§ey 
görmiyor musunuz. Derh.al 
cevab verdi: 
- Görüyorum. S1rb askeri 

k1yafetinde bir adam görü
rum. Bu adam biraz evvel 
öldürülen S1rh krah Alesan
d1rd1. Ruh, benim kendisini 
tamd1g1ml hissetti. Bana dön 
dü ve dikkatle bakmaga ba§
lad1, elindeki yovarlak ~ey 
kanla örtülü bir top mermisi 
id!. 

Ruh bir§eyler m1nldand1. 
F akat söyledigi kelimeler 
anhyamad1m. Birkat defa sö
zünü tekrar etti. Fakat yal
mz ( Memleket ) kelimesini 
anhyabildim. 

Sonra bu hayali gördügü
müzde alb hafta sonra harp 
ba§lad1. Harbm ilk matemli 
aylaraada bir~ok matemzede 
anneler, teselli is:in spirtiz
maya sar1ld1lar. Kederden 

M ~ ~ ~ 

delirme dere~esine gelenler 
bu sayede kurtular. 

Ölen koca veya evlätlarl
mn ba§ka bir äl~mde ya§a
d1gm1 bilmekle müteselli 
oldular. 

1926 da oglu Fransada tay-
yareden 'dü~erek ölen bir 
kadm geldi. Bir iclimada 

oglu ona §U sözleri sövledi: 
"Anne tabii sana mevcudi
yetimden inkär1 lkabil olm1-
yan bir haber beklersin.„ 

"Annesi cevab verdi: Evet 
bunu bana isbat edebilseydin 
yalmz beni degil, bir'rak kim- , 
seleri daha kurtarm1~ olur
dun.,, 

Oglu §U cevab1 verdi: 0 
halde anne, mektebte arka
da§1m olan bir ~ocuk verd1. 
Ona kfi~ük Vilii diye isim 
takm1§bk. 

- Elbette hahrJar1m. Fa-
kat bir zamandanberi onu 
2'Örmiyorum. 

- 0 da bugün öldü anne 
o da bugün tayyare ile Ufar 
ken öldürüldü. Maamafih bu 
dakikada henliz kimse onun 
öldügünden haberdar degil
dir. Bu haberi, herkesden 
evvel ben size veriyorum. 

Bu kadm i~timadan sonra 
harbiye dairesine gitti. Fa
kat bu ~ocugun henüz ber 
hayt oldugunu söylediler.Bir 
ka~ gün sonra gencin kay
boldugu bildirrildi. Bir sene 
sonra da ölüsü bulundu. O
vak1t gencin filhakika ruhun 
haber verdigi gün tayyare
den dti§erek öldügü ögre· 
nildi. 

(Arkas1 var) 

~ ~ 

TAYYAREYE SALDIRAN AKBABA 
• §1 

-- --------- ,.___..__.._ 

öde kanatlar1 3 metreyi 
lan bir U§ y ka and1 

-----------------0000~_,,, ____ ..._ ______ _ 
f(u~ kondugu kü1nesle beraber kac;nu~ 

ve sonra tekrar yakalannu~hr 
Bir haftn evve Y e§ilköyde i Bunun üzerina hcmen san-

1 Birinci Te~~ 

Teraviyi 
Unuttu .. 

Vaktiyle iki sabtekar,. d 
kad1 k1yafetine, öte~'1 r muhzir k1hgma girin•~ ~ 
köy köy dola§lf lar, ~e .~~ 
geldikleri köylülere 111111 

den bir ka~ mesele savu~ 
cevap vermiyen zavall~ 
falakaya yabrarak döglll 
beraber paralanni da ah 
mt§. 

Bnnlar köyün birinde 
lunduklan s1rada as1J ~~ 
pkagelmi~. l§i haber a~•~ 
ikisim de kar§tsma get1t1f 

- Be§ vakit uamai10 
si ka~ rikät eder? 

Diye sorar. Herifler bUll 

ccvabm1 verince, kad• k 
dilerini yert: yahnp tab• 
rma okadar da sopa \f\J 

rur. 
Sahtakirlar arttk or•, 

diki~ tutturamazlar k•~ 
lar. 

Köyden biraz uzakl•I' 
kad1 k1yafetindeki ark' 
§ma: 

Aman arkada~I t• 
larim s1zhyor„ ~urada ••' 
oturahm. der. 

Öteki: 
- Tamam diye cevsP 

rir. Oturacak siray1 buld 
Allahtan kad1 traviyi un~ 
sormad1. Bir habrhyac• 
lur da arkam1zdan ad11'J 
kanrsa sen onman g~ 
sün tabanlannm s1Z1a101

• 

Söke Hukuk HAl<irP1i 
den: 

Kocas1 Ahmed taraftJI 
a~1lan ho,anma dava•' 
rinc semti me~hüle gi, 
ikametgäh1 me~hul bulll~ 
Sökenin Savuca köY~;,, 
topal Mustafa k1z1 N es• 
tarihi iländcn itibaren ':, 
i~inde !~bu bo~aama 1 
sma cevap vermesi "of 
hakeme günü olan 2411

1
0 

Per§embe günü saat ~~ 
Söke asliye bukuk 11'

8
" 
\ 

mesine gelmesi veya 
.. d . k . rette gon ermes1 a s1 su M' 

1914 senesiede bir gün 
celselere i~tirak etmek üzere 

acay1p bir ku§ yakalanm1~br. dallar haz1rlanm1§, su üzerin-

yabmda muhakemeye 
1 

edilecegi gibi i~bu iJäP ~ c 
karan makamma kai~1 
cagi ilän olunur. ~ 
-~~~ ,, 
yarecilerimizden bat• 

iral k 1r1 
Tepecikte Ai,lanlar soka

gmda Hiläl mevkiinde ha
mnm ittisalindeki 28 numa
rah fmn kiralahkhr. Halkm 
Sesi gazetesine mUracaat 
olunur. 

1-15 

2 inci Beyler S. Hamam 
kar§1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

Ödemi§in Beydag1 Küre 
karyesind n Hüseyin oglu 
~evkete: 

Sizi cok ynkmdan alaka
dar eden bir mesele i~in 
konu§mak üzere idarehnne
mi1e müracaat ediniz. 

6azetc direkUSrlligfi 

Kanatlarmm geni§ligi ü~ met- de ~1rpman ku§ ele ge~iril
reyi bulan bu ku~un ag1rhg1 mi§tir. Yorgunluktan bitap 
yiri be§ kilodan fazlad1r. Mü- oldugu anla§ilan -hayvan, Ye-
tehassislar avc1lar bu hayva- §ilköy poiis komiscrliginin 
111 Votur denilen nkbaba ku- bah~esine getirilerck bir ta-
§Ulla henzetmi~lerdir. vuk kümesine·kapatalm1§, ip-

Ku§un yakalnnd1g1 gönden lerle baglanarak o gice ora-
beri mütemadiyen fi§Üyerek da b1rak1lm1~hr. 
titrcmesi s1cak muhitlerdc Falcnt ertesi sabah ku§a 
ya§am1ya ah~kmhgm1 göster- bakmak i~in bah~eye ~akan-
mektedir. lar bütün ara§brmalanna 

Bu hayvani ilkönce Y e~il- ragmen ne ku§u, ne de kafesi 
köyde istanbul caddesinde bulamam1§lard1r. 
oturan Dorfoni görmü~tür. Bagland1g1 kafesle birlikte 
Bir sabah evinin bah~esiude civardaki bostanlara ka~tag1 
aga-;larm arasmda büyük ve an~ilan yirhc1 hayvan uzun 
acayip bir mahlükun dola~- bir zamandan sonra ikinci 
hgm1 farkedince Dorfoni defa yakalanm1~, eski yerine 
heman kom~ularma haber getirilirken, kahn bir iple 
vermi~tir. On ki§ilik bir ka- büyük bir agaca baglanm1~-
file ellerinde sopalar oldugu br. 
halde bah~eye girmi~ler, ku- iki büyük kanedmdan ba§-
§U yakalamak i~in büyük bir ka, bu kanatlann altmda iki 
itina ile yamna yakla~m1ya kü~ük kanad1 daha bulunan 
ba~lam1§lard1. Yakalanacag1- bu hayvan, günde fazla et 
m anhyan hayvan onlarm yedigi halde bir haftadanberi 
~ekingen duru~larm1 f1rsat a~hktau hayli zay1flam1§hr. 
bilerek ans1zm havalanmr~, Ayaklarmdae bagh olma-
denize dogru u~arak sahil- sma ragmen, yakla§anlara 
den dört be§ yüz metre ka" sald1rmaktadir. 
dnr a~1kt suya dz~ ütttir. Türkiye turuna ~1kan tay-

anlatbklarma göre, bu., ~ 
van Sivas tarafmda b•

0
, 

tayyareyi müthi§ bir 5
1
, 

ve uzun müddet ko"' 
tir. Dün görü§tügüo>ui„ ~ 
bir zat bize demi~ti'. ~; ~ 

"- Ayaklarmdak• d' m 
lerden hen~z bir ya~tJlbll ~ 
bulunmad1g1 anla§ila0 f~ 
§Un daha ya§hlar1 A l 
~k defa tayyarelere 111 

olurlar. re' 
Hata me§hur tayY' ~ 

bu yüzden ~ok def'~• 
dü§mÜ§lerdir. Bu bilY

1
l ~~,~ 

tayyarelerin kenarls' ) 
. l'V' ~ ince tellere sald1r1r a .e ' . ~ 

pararak dü§mesine ~ 
!:;.,~ olurlar. ,~' ~ 

Böyle bir ku§un ~0te ~ 
d1gm1 duyan bir~ok iitl ' 
s1zlara avc1Jar, berg f 
köye giderek bayv'"

1 

dan seyretmektedit· ' 
Ku~ ~imdiki balde di'' 

köy polis merkez!ncle Y'~t 
kat zu iklimde yaf1 

Jf':I 

cag1 anlasilmaktad•f· .r1 -' 
.-. ie1 

nm Ankaradaki llJU 

ilitimali vard1r. 



( Halkul Sut ) - -

czacrba1i Süleyman 
Fe rid Ahenk 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

J3ahar 
Alt1n dan1las1 
Yase1nin 
Unut n1a beni 
S enin i~~in 
FuJ 

J)alva 
.1 

l\lanulva 
"' 

isimlerile yap1hr. . 

Taklitlerini almamak i~in 

, Feri·d i~im ve ~tike-
tme d1k!{at 

ediniz. 

M. DEPO 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN .SUAD görünü~ü 

Gen~ ve kudretli san'atkärlanm1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut i;alg1larm 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratan1d1r. 

En tatl1 ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbg1n1 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Aheok) i aga~tan yapm1§ olmakla beraber vücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif a let e 
bir de ~ok müe sir madcni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

izmirde de taammüm etmege ba~hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olau musiki a letini 

($emsi Hakikat) m U J k S • • d 
Konak kar~1smdaki CUZ U erglSlß e 

S 
- görebilirler„ 

• F erid ~ifa eczanesi Hükümet i'~~~······„·······„„····~~~~".5':!!~ 
5 1

ras
1 ! H senede 400 den fazla terzi yeti~tinnelde ~ 

""t~~ES&.'+':8"~~88 ~ if tihar eden i 
Saglam midesi olmiyanm R: ~ Karat~~ B~~ki !urdu !1 sar ~ 

~ayati i;ürük bir temel iistündedir. f!f ~ . Hus~u .Muesses~~l . ~ 
a SaJ.lam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ~i:l P1 B1~ se~.ede ter~1hk ~1plomas1 ~eren c1dd1yetile tanm: n 

UnuCla: [•l ij m1~ bir muessesed1r. B1r bayan b1r scne sonunda kend1 Q 
V'. lt d AJ h• [•j ~ zcvkine göre karyola tak1mlarma varmcaya kadar hem : 
1'-:emera ID a 8§e Ir (•l ~ cihazlarm1 haz1rhyacak ve hem de terzilik san'atim ögren- ~ 

L k t d 
[•] "1 ~i~ olacakbr. Q 

0 80 8510 8 [+j ~ Dünya durduk~a ya~ay1cak olan bu san'at bilezigini n 
h~ulabilir~iniz. Bu lokanta en iyi vc temii yemekleri f!i l: kolunuza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 
'-Ir· ue~~ f1atlarla mütterilerine takdim etmek muvuf- [•l 'l'alebe kaydina baslannustir. U 

1Yehm de kazanm1~br. ~" '> '> tt 
Adres: Barut Han1 Sokail Kö§esinde 11~ a:.~~Jl;.t;;a~„••••••••„ ..... •••••~1::.t::z:k.1 ::11~ J'!.I 

~ c·· 1 u· ~a~E~~'~:e.~~1-~ uze nrsar 
HUSEYIN KAYIN 

Mobilye Evi 

Mefru§at magazas1 
ME~MET KAVUKCU 

lzn1ir Y olbcdesteni No 1 B 
Etamin, ketcn, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 

cibinlik, ve karyola tülleri, krca i ye§il, estor vc has1r per-
Her aradt[YHUZ ~1k, tcn1iz. Jül<s deler, perdelik ve kanapelik kadife ~011, more ve fan-

ev e~yas1n1 burada bula bilirsiniz. tazi kuma§lar. Perde sa~aklan ve baglan, asa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve vün battaniyeler 

~· 11' dcf a ziyarct 

Taban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
viz kornizler vargel ' vistor aga~lan, yolluklar ve paspaslann 
muhtelif boylar1. ,Sezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru§ata müteallik C§YB rekabet knbul etmez 

ediniz fiatlarla magazam11da sahlmaktad1r. 

1 Birinci T e9ria 

K~baday1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'fL r ~tiH,7.EH.i 

S1hhahn rnihver i ne~'edir ina n 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'cyi bulur, bugün her insa n 
«Yiiksel» den <(Billur>) dan «l{a ba dav1n dan 

i~te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ehemmi
yet verenler ne~elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

Hayat1n1n k1ymet1ni bilenler 
S1hhatinm esas1 olan midelerini boz1uamak 1pn 

midenin yard1mc1s1 olan di§lerini 

RADYOLIN • 1§ u 
ve koodilerini her tiirlii 2c1 ve 1zd1raptan 

h er zaman kurtaracak 

Grip·n g · ~ a 
daima evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmczler! 

/zm
0 li 

• 
Ve lzmire geie er 

re 
müjde 

izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 
Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini bir kat daba 
arhrmak i~in büyük bir fedakärhg1 daha göze alm1§br : 

Me§hur radyo okuyucusu Baynn Fahire'yi ve Bedriye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyec~ 

tanmm•§ yüksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyaoist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, banende artaki 

()kuvucu bavanlar 
.J w 

Fahire, Bedriye Süheyla, Faide, Belk1s1 Bedia Selma 
Hergün varyete numaralari Gardinar a rtistJerinin 

r 
ve ne_,e y.aratan sahneler y1ld1z1 Bayan ki.i~ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

sa 

ikt1sad1n 1 

caresi bulundu 
istanbuldan geien müte

hass1s1m1z 150 rengi nereden 

buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havanm s1-

cagile terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni §ekline ge
tirmek i~in bütün dü§Ünce
leri kald1rd1. 

1 -

T 
E 

R 
z 

M 
E z 

H 
M 

a 

~=*****~~~i****~**1c:lc!t1c~>f. -fC · >f> Hayret verici bu i§le eski-

~ D 0 K T 0 R ~ ciligin yenicilikten farkm1 

E 
K 

1 E 
T 

B 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 

1 A •. _Kemal Tonayv ~ §apka, yün, ipek, iplik ku-

1 > J J b J k J ~ ma§larm ahlmas1 dü§ünülür-
~ .>a <tenvo og ve u as1 ' sa g1n a k . h 1 t• • h 

Kemeralti 
Hükumet 

Kar§ismda 

numarada istan bul lstim b;,. 
yahanesinde bulunmas1 ikti
sadm biricik yard1mc1s1d1r . 

" „ „ en yem a e ge 1ren, s1ya 1 
~b....~ hastahkJar 1nutehass1~1 bile beyaz yapan bir mucidin 

l
~~~~~~~~'!O~~~o~~~~~~~~~~~~~ Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba~m- u.. ~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 ._, ·~~~~~~~"°~~~~~~~~~~~~~ d 30 l h · d b h 8 "' I A • T 1 f ~ a say1 1 ev vc muayene anesm e sa a saat den )t 
~ YY ARE S1nemas1 3ts1n ~ f( ak~am saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. )f> [f *=k~~1c:lclt~ ij(:Jdc.'$(.::k. 

B u G ü N ~ « ~üracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair >+ f( Elh Tel 
Mevzimin en güzel 2 büyük filmi birc:ien ~ ~ tahlilät ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli hasta- „ am r a 2573• l - JOSEPINE BAKER ile jEAN GAb iM'in ~ f( lara yap1lmasma cevaz gorulen Pnomotoraks muayene-

~ B sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 
~abeser filimleri ~ 

Z 0 U Z 0 U 1 :w;mmm:w=:w=i:n::n::it::w=~:i:c~:y;:y; 
2 tamamen Frans1zca sözlü ve ~ark1h ~ J D R A R T A ff L J L 1 

- Dünyaca sevilen güze Macar y1ld1z1 1RENE DE ~ K• Abd •• J" Ak 
ZILA YHY'mn büyük komedisi ~ 1myager llSSe am -

En C1Ig1n Gecesi ~ günlü Laboratuvar1 
b· Almanca sözlü ve ~ark1h m Saglik Bakanhg1n müsadelerile 2 inci Beylcr sokagmda 

fiu •kkat: Fiyatlar ucuzlamt§hr. Birinci 30, Balkon 40 ~ Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ger;irilmi§tir. 
~O kuruttur. m Amerika, lngiltere, Fransa, ~lmanya ve isvi~rede Tedkiknb 

1 
--( Bu haftamn seans Saatlan )--

1!·45 - 18 - 21,2u de Zouzou 

~ kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 

~ tahlilleri KÜRi enstitüsünde Sinai ve maden tahlilleri üze
~ rine ~ahtan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi

si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
üzerine;bususi ara,hrmalar da yapmaktad1r. 

C ,30 - 19,45 te En <;1lgm gecesi 
Ctai u.niartesi ve Pazar günleri 13,20 de En <;ilgm Ge- • 
.\ ile ba1lar. Laboratuvar hergün sabah yediden 

lgece ona kadar a~1kbr Ytica Paramount dünva havadisleri filmi 
,; 

Telefon: 2205 

idaresinde Milli Kütüphane smemas1 

>t> GONÜL ACISI 

i 
~uh ve 'rok güzeJ bir k1zm i~ g1c1klay1~1 a§kt, haya

bm insanhga, hizmete vakfetmi~ bir gen~ doktora 
vazifesini unutturabilir mi ? 

Ba§ Ro l l erde 
CLARK GABLE - MYRNA LOY 

ELlZABETH ALLAN 
Paramount J urnal d a 

HABE~ IMPARATORU sulha dua ediyor. Bel~ika 
krali~esinin cenaze merasimi ve son haberler 

SEANS SAA TLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Paiar: 13 te ba§lar . 
Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa o~büs ve 

tramvay vard1r. 

~~~~·~·~:~~"JPl'Pl~f~:W:~~~:~mm 



Sahife 4 

Nüfus say1m1 
ve faydalan 

(8a§taraf1 1 incide) 
ad1 · t 

B - Cin!i; 
C Ya~1; 
D - Evli olup olmad1g1; 
E - Ne ii gördngü; 
F - Dini· , 
G - Dili ( ana dili ) ; 
H - Okuyup yazmak bi-

lip bilmemcsi· . ' 
1 - UJusu; 
J - Nerede doiduä"u; 
K - Bulundugu yerc ne 

i~ia geldigi; 
L - Vücutta noksanhk

la r1 ( dilsizli&'i, körlUgü, ab-
tlalhi1); ' 

M - Ncrede oturdugu; 
~imdi bu say1m ·ne i9in 

yap1hyor? 

Bir devletin ba§hca ödevi 
idare cttigi ulusa hizmet et
••k, onun menfaatlerini ko
rumak, eksikliklerini düfÜn• 
r de dertlerine ~are ara
makhr. 

A~tkhr ki devlct bu vazi
fesini yapabilmek i~in her 
'eyden evvel ulusun ne 1rn
tlar oldugunu, arbp artma
d1im1, ilerleyip ilerlemedigini 
bilmek mecburiyetindedir. 
ISunu bilmiyen bir devlet 
karanhkta i§ görmü~ gibi 
e)ur; bir fabrika mlidürüne 
'henzer ki fabrikanm ne oldu
iunu bilmez; böyle bir du
ru•<la olan bir devletin bü
tin iyi neticelerine bakama
yarak hatalar yapmas1, yah~ 
laareketlcrde bulunmas1 pck 
••rmal olur. 

lu suretle, ulus hakkmd.a 
aalftmat veren say1m, devle
t i bu gibi hatalardan, yanhf 
laareketJerden korur ve ulusa 
kar11 ödevlerini yapabilmek 
yollarm1 gösterir. 

f1t• bunun i~lndir ki dev
letler ulus i~in degil, uluslar 
devlet ipndir. l(endisi hakim 
ikea devletlor sayima önem 
••rmezlerdi. Kaziye tersine 
tllndügü zamandan beridir 
ki devletler sayim gibi 
Blusa iyi hizmet yollarmi 
1lsteren vas1talara bas vur-
maj'a ba~Jad1lar. -.: 

~imdi bakahm devlet sa
y1m saycsinde ulusa karsi 
idcvlerini nas1l iyi ynpmak 
i111kimn1 bJluyor. 

F arzediniz ki bir sayim 
laalkm say1smm ondan evvel
ki zsay1mdaki miktarmdan 
tleha az oldugunu meydann 
koyuyor. 

Bunu gören devlet adama 
• erhal ra§brm1ya ba§lar, aca
ba azalma evleumelerin azal-
111, oldugundan m1, ya ölü-

•ftn dogumdan:~ok olmasm
lan m1, veya g1danm kifayet 
dmediginden mi, veya mu-
1aeiret v tki olduguddnn mi? 
leri geliyor. 

Ara§brmalarm sonunda bu 
eDeplcrden her hangi birisi 

.tendisini gösterirse devlet 
lerhal o sebebin izalesi ~a
elerine bakmaga ba§lar. 
Meselä farzedinizki ki ölöm 
oj umdan ~ok oldugu anla
thyor. 0 halde devlet hem 
em s1hhi kurumlarmm ki-
1yetsizli~ine, veya g1danm 
zbgma hüküm verir. Ve 
erhal s1hhi kurumlarm iyi
s1mesi ve ~ogalmas1, ya g1-
an1n bolla~mas1 ve ucuzla§
au1 i~in tedbirler ahr. <;ün-
1 biliyor ki almazsa gitgide 
11 1ebepler kuvvetleuir, bal-

\ Hai.km ~eä1 1 

Selanikte kanli f arpi$Tnä 
00.•00---------------------~~------c riyetci le kralc1lar aras1nda anl1 ~ar-

. § 8: ar o ~.u. 3 ölü b • ~ok yaral1lar var 
Istanbul 1 (Özel) - Selamkte kralcalarla cumuriye ~iler arasmda kanh arbedeler olmu~

tu~. ~u arbedeler ~snasmda .ü~ ki§i ölmü~ ve birc;ok kimseler de ag1r surette yaralanmI§br 
Hukumet kuvvetleri arbedec1leri tedib etmi§tir. 1 

Atina 30 (A.A) - Cumuriyetc;i partilerin ba§kanlar1 basma vcrdikleri bir tebligde dün
kü Selänik hadisehrini protesto etmi§lerdir. 

·.~ P1"'ll II ql lll''lll p l~ • ~~ ~. ~4dt .~ :~ ~.:r~ 8 ~ ~~ [•l ~ 

Habe~ista:ü!ündegizli 1 R ome u cakcilar, 
bir hin1aye hakk1 1 oo' ' 1 

isten1i~ Sü bak 1 ve genel k rmay 
Sofyada ~1kan Zarya ga- b k 

zetesinin yazd1g1na göre ital 8§ 8DI IZ tar 1 dan ka -
ya murahbas1 be§ler reisine b ed1· • 
cevab verirken ltalyanm Ha- 1 • • 
be§ üstünde gizli bir himaye Ankara 30 (A.A) Bu Özalp tarafmdan kebul edi-
hakmm tanmmasm1 istemi§· sabah §ehrimize gelmi~ olan mi~lerdir. 
tir. Be§ler ba§knm bunu u- Romeo siiel u~akc;ilari saat Ankara 30 (A.A) - Bu 
luslar kurultayma sunarak 16 ve 16,30 da bcraberle· ak§am saat 20 de Anadolu 
karar isteyecegini söylemi§ rinde mihmandarJar1 oldugu zulübünde hava müste~arh-
fakat alelacele ltalya bu tek halde genei kurmay ba§kam g1 tarafmdan Romcu u~ak· 
Jifin resmi olmad1gm1 ve res M are§al F evzi <;akmak ve ~ilar1 §Cr fine bir §Ölen ve-
mi teklifte bulunmad1k~a ulus s~ bakam General Käz1m rilmi§tir. 
Jar kurultayma"~ikmasma lü- r.i~ l~ :~ ~ r•l [•] [fj 
zum görmedigini bildirerek B H e l 
~f! keri ~ekmi§ti~~~ av lt e 
kin azalma badisesi büyür, 'J 
soy:inkiraza dogru yol ahr ki 
devletin kendisinin de inki
razi demektir. 

sya orduy 
ge~irmi§tir 

•• goz en 
Keza, farzediniz ki iki sa

y1m arasmda okuyup yazan
larm say1smm azald1g1 veya 
durgunlugu anla§thr; derhal 
devlet buna kar§I tedbirler 
alarak mekteplerin ~ogalma

Berlin 30 (A.A) - Alman !stihbarat bürosu bay Hitlerin 
§~~~i. Prusya gezisini ynzarken orada orduyu gözden gec;ir- 1 
d1gm1 ve manevralarda bulundugunu heber veriyor. 1 

Güzel bir sonunc sma bakar. 
Bu suretle ulusal hal ve 

durum hakkkmda say1m yo
lu ile ma!ümat alan devlet 
adamlar1 derhal en ~ok faali
yetlerin en ~o ~ ve en önerli 
eksiklik üzerinde toplar ve 
ulasu tutulmu§ oldugu ar1za
dan kurtarmega ~alt§Jr. 

' --------------------------00-----------~---~----

Hamiyetli 
hava te 

Tür )'U • da§lar 
• • "' es 1 yen ege 

az etm·~lerd·r 
Ankara 30 (A.A) - Hava tehlikesine kar§1 Türk ulusu

nun giri§tigi sava~m 1 ilkte§rindeki verimini Türk Hnva 
Kurumu bütün yurdda§lara te§eldtür ve iftiharla ilän eder. 
J:Iava tehlikesini bilcn üye azas1 29,418 yüken tutar1 1,298,258 
hra yard1mc1 üye say1s1 198,058 lira yüken tUtar1 616185 
firn, genel tutan 1,913,443 lirad1r. lfyarlarm her ay verdik
leri yüzde iki, bu hesab~ kablmamt§hr. 

K 
a v~ r..1 i::. „_ 

a 
1yl r 

• 

1 

1 Birinci T 

. Habe§istan ~lih ~ekliy!!, 
- Ba~taraf 1 1 inci yüzde -

ter ajans1 bildiriyor: : ruz mefhumu üzerinde drl 
lngilter~ hükftmetinin ingil- makta ve bunun Fr•""' 

tere ile Italyamn Afrikadaki dü~ündürecegini bildir••k" 
menfeatlerini uygun kilmak dir. 
icin iki memlekctin el birligi Gazete diyor ki: 
ile ~ah§malarma dair italyan A~1k~a söylemek läzull 
kabinesinden dogrudan dog- lir ki Fransaya emniyet 
ruya bir teklif alm1~br. etmek i~in ba§ka türlü c fff 

Böyle bir teklif alm1~ olsa läz1md1r. . 
bile lngilizler bunu ftalya ile Liberte gaze tesi diyor ~ 
uluslar sosyetesinin üzerine lngilterenin cevab1 ac• ~ 
ald1g1 meselenin d1~ma saya- inkisan hayal te11kil etosi 
caklard1r. t edir. 

Poma 30 (A.A) - ital- Adis - Abeba 30 (A.A)" 
yan k1taatmm Habe~ budu- fmparatordan sonra Hab" 
duna dogru yürüdükleri hak §istam en mühim adam• 
kmdald haber yalanlanmak- kassa 250 bin ki§itik 
tad1r. ima1 ordulanna kumauda 

Adis - Ababa 30 (A.A)- mekt edir. Raskassa ka 
Hükumet italyan kitaatamn gäh1 olan BebrataJor d 
Habe§ hududuna dogru yü- rmdn muhtelif yerlere e 
rüdükleri hakkmdaki haber göndermek suretile iki lf 
yalanlanmaktad1r. sene sürecek bir savat ~ 

Roma 30 (A.A) - 1909, haz1rhklar yapm1~d1r. 
1910 ve 1912 srmfmm baz1 Röyter ajans1mn muhabi 
efradm1 silah altma ~ag1rnn imparatorun ~imal cep~ 
ü~ emirname ne~redilmi§tir. istedigi gibi idare etOS~ 

Roma 30 (A.A) - Habe~ i~iu Raskassaya tarn selalai' 
scferberligi buradn bir taar- yet verdigini bildiriyor. o~ 
ruz mahiyetinde telaklci edil- dan 1 cephesile Dessiyeti' 
mcktcdir. Tribuna gazetesi dogusundaki cephefün bhl,t 
"her §CY Habe§istanm bir lmaarator tarafmdan mur•· 
taarruzu oldugunu ispat et- kabe edilmesi mubte~etdit• 
111ektedir„ diyor. Zira §imdi Habe~liler lWf"• 

Paris 30 (A.A) - Ak§am larm Asmara ve ltalyan ,,-
gazeteleri ingiliz cevabmm malisinden yapacaklari taat" 
yalmz tahrik edilmeden vaki r us ile Asabden de taarrol 
ölacak bir taarruzun, ingilte- edeceklerini zannetmektedit• 
renin uluslar sosyetesi azas1 Haftanm son günleri zarft•" 
s1fatile aktehigi vecibeleri da Adis-Ababa mmtakall„ 
hnkh östercbilacegini kay- yagan yagmurlar ynznotl" 
deden k1sm1m bilhassa kay- 14 ki~i bogulmu~\ur. Bir~• 
dediyorlar. evler ve bir köprü y1k1l11t•r 
Enlran§ijan gazetesi tahrik b r. Hayvan telefah mülaillll" 

edilmeden vaki olacak tnar- dir. 
·~ .„ 

0

iyük rit ··-• 
ya ve ltalya 
Büyük Britanyanm italyaya 

kar~1 ald1g1 vaz1yettcn dola
y1 Romadaki hiddet ve asa
biyetin galeyan onktasma 
~1kt1g1 bildirilmekte ve Ro-
mada Britanya hükumetinin 
bi büyük devlet denemesine 
giri~mege ve Akdeniz ile öz 
Asya.daki hegcmonyas1m is
bat etm "':te karar verdigi ve 
italyaya kasten böyle bir 
gülün~ teklif yap1larak ona 
bu teklifi reddettirdikten 
sonra Sanktion yolunu a~mak 
murad edildigi lcanaati hü
küm sürmektedir. 

[~~ 

Memelde 
Vaziyet 

Königsberg'de ~1kan Pr• 
ssische Zeitung gazet .... 
Memel i~in ~1kard1j1 bir laO"' 
susi nushada "Memel isti..., 
i~inde" ba~hi1 altinda Rei
V. Neurath, Göring ve O· 
Gobbels'in Memel hakkusclt 
son zamanda söyledikleri 1111" 

tuklari ne~rcdiyor. Ve Ut" . , 
vanyamn haks1z muamelefl 
nin "Uluslarm sulh i~inde~i 
mü~terek mesat ve hayatl~ 
i~in fena net iceleri verecef' 
kaydedilmektedir 

Bay Nüshet 

Görüyorsunuz; nüfus say1-
mmm önem ve degcri bü
yüktür ve bilhassa ulus ic;in 
büyüktür. Zoten böyle olma
sayd1 bütün medeni. uluslar 
bunce zahmetler ve paralar 
sarfederek say1m yaptmrlar 
m1 ? Öyle ölkeler vard1r ki 
her ü~ y1lda bir bu yolda 
büyük paralar1 sarfetmcktc
dirler. Fnkat o paralar kaip 
olmiyoa, yüzde bin faizla 
geri ahmyor. 

-Ba§tarnf1 biriqcide- Karata~ Bü;ki Yurdu bina-
rili fmd1klarm üzerlerinde smda a~ilan terzihanenin ·s ingiliz Zabiti 
uyumakta olan iki hammala ismm1 koymak i~in geien Atinava Karadan 
ald1. BunJar kü~lüle kurtar1l- isimler arnsmda Hakimiyeti ' 

.,. 

(ieln1i$tir 
i§te b• gibi yerlerde halk 

say1mm faydalar1m okadar 
iyi anlarnt§ ve takdir eyle
mi§tir ki devletin bu alan
claki faaliyetini kolayla§tir
mak i~in elindcn geien yar
d1m1 esirgc•1cz; halk kendi 
si bizzat say1m listelerini dol 
durur ve dogru ve · hakiki 
malümat vermege dikkat 
edcr. <;ünkü bu malümatbr 
ki devlete önderlik edecek
dir. A~1kbr ki ahnan malft
mata yalan veya yanh§ §ey
ler kar1§1rsa - masraflar ve 
zahmetler badühava olur. 

d1. Zayiat ve hasarm hakiki Milliya ok]u ba~ ögretmcni 
miktar1 henüz tespit edile- · Sofya - t. tinadan bildi-
medi. Futma §iddctle devam bay lhsan <;etinin (~ilc gey) rildigine göre buraya trenle 

Devlet Demiryollari!h•~" 
ket direktörlügünden lzr11•' 
yedinci i§letme espektörlD" 
güne atanan Bay Nüsbet 
yeni ödevine ba§lamak 6'1 

re evelki gUn özel salonla 8' 
hkesir yolula Ankarad•• 
gelmi~fo.: 

Y eni ödevlerin de mutld 

Hi~ §Üphe yoktur ki Türk 
ulusu da bu öncmli ve er
demli i§te devletin yard1mma 
ko§acak ve i~in muyaffak1-
yetle neticelenmesine her 
türlü himmet sarhndan geri 
durmiyacakbr. 

AHMET AGAOGLU 

etmekte büyük dalgalar sa- ismi hepsinden fa:da hege- sekiz i"giliz büyük zabiti gel 
gilleri §iddetle dövmektedir. nilmi§tir. Bu isim esasen mi§lir. Bunlar Yunan sularm 

Bafra 30 (A.A) - y eni kanayirda reklam edilmi§ti. daki ingiliz filosunun idare-
ahnan malumata göre Alacak Fakat bay <;etinin mfisaba- sine memvrdur. Bu heyet 
su baskmmdan 30 tütün sa- kaya giri!li nazar1 itibara ah- i~in Pirede de bir idarehane 
las1 15 samanhk ve bir kär- narak vadedilen kadm rubu 

1 
tesis edilmi§tir. 

gir degirmen bina~n y11Hlmi§ bay <;etinin imzasile ( ~tk . _ ___,, "'_.., __ 

3„ ~~dm iki crke~ denize gey ) terzihancsme müracat Habe§ 
suruklenerek bogulmu§tur. edcn bayana rok z 'f b" '.\' ar1 1r s·· . . . 
Hayvan zay:ati ~oktur. tnrzda dikilecektir. 1 UV8rlSIJll 
Ji'~~~~••o•••„„ o••o••••~":::tJ!::i·::n::::~~~ ,,. . . tt • • 1il l\.uvvetJe~ttnvor .. 
~ 20 IL T IN - Pazar ~ Sofya - Adis:Ababadan 
~ qe e „ f d Q bildirildigine göre Habe~ hü-

. U US Sa y1 m1n a n kumetinin süvari hayvanlara 
~ . . Y erh, yabanc1 herkes o gün bulundugu yerde kendi- ~ sahn almas1 devam ediyor. 
: s1n1 ya:z:d1racakhr. n Bugüne kadar hükgmet pe-
tt B A ~V E K A L E T D §in pa.a ile 250,000 at al-
U istatistik Umum Mtidtirlügü ; mt§hr. Yt:In1z Kosa kabilesi 
:a::uui.~~~~ktlllK„••„„„„„ •• „ •• „„Jl::tilkta~~ nin askeri 70,000 dir. 

ba~ar1klar 1dileriz. 
~oooooooooooooooc>00001"1f'• 

~ NATA~A 
~ RUS ASKI 

Andre Burgere 

1 
Ahce F1leld 

J ear T eulout 
000000000000 

Furuncular 
icin ha rnur yug urtrl' 

n1nkine~i 
Hisarönü yorganc1Jard~ 

Mehmed Sabri ve Ahlll"' 
Hamdi hamur yugurma 111•" 

kinalarma ait tafsilit ve k•" 
l i~e yarmki gazetemi1d• ekd" 

yunuz. 


