
SIRRI SANLI 
IDAREHANESt 

b111ir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

f>ercedilmiyen evrak iade 
edil•ez 

lngiltere k1rah 
Betinci Jorj 

büsler iyi Di 3cmcrc yer· 

miftir. 
lki bükiimet aras1ndaki 

gergmligi giderecek olan ilk 
ad1m1n bay Mussolini tara
f1ndan ablm11br. italya hü· 
kümeti Libiya bududundaki 
kuv•etlerin bir k1sm1n1 geri 
Jekmittir. Londrada fngilizerin k1rallanaa bajlal1klar1n1 
~imdi logilterenin barekete giatcren itir g6rün6f 

ge~erek Akdenizdeki an' tinci Jorj tarafmdan labul , lar wacaj1 z•.a .&iima 
filodan bir k1smm1n geri · ~•- edilmiftir. Zannedildi;incgl• kraba fillri aknmaku.dar. la-
gir1t.es1 beklenmektedir. re bat bakan lngilter-nia 1 giltere doaaamum1a Akde· 

2 S 2 S S S B S B B B m E 

Bay T evfik Rä~tü Aras 

e1nya 1 

ABONE SERA1Tf 
Seueliti 7, Alb AJhls 4 

Liracbr, Gtinl &912 lt 
Niiahalarm Bell.i 

15 KU111ftur. 

( Hallma Sesi ) Matl.•n*5 
ßu,lmafbr 

I? 

Adi1-Ababa piakoposa dini bir tlreadea 
renin Paris sefiri Sir €ire i mak suretile im~„ • 
Klarka kabul ederek kendi- ettiklerindea lkallmU 
siJe bir saat bir ~eyrek sß
rea uzun bir r6rlitmede bu
luma'lfbir. 

PariS (Rldyo) - Ulualar 
1osyeteai ekonemi~ 1ecri 
teClbirler komitesi ba1kan1 
Pe~ Cleiese,ä, 18 ler o
mite11ai 31 filitefrin 1abab1 
teplutiye davet ~"mittir. · 

Belrrad ( Ösel ) - Deyil 

kabileler baa Mi111-.11111r 
iJe UJfU bul•e+}h1••• 
&tlrl ä.yua -~ •• 
Jardar •e Ual Ual ,.lle 
beflere iltihak etmitf ... . 

Ayni kayaaktaa ...... . 
berlere 1lre llMI ~· Nil· 
lerintlea biri yMi Mil ldil 
beraMrinde olank 
taraflu1ndaki ....... ..._,_ 
lerine tealim eJ. 

~-~•[tDJ • 
Mel'un Sui 

aoaa 

Telef„ 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 
TELEFON 2042 

Son dakika ald1g.m1z YJ.ld1nm telgraf dördüncü sahifemizdeclir. 



( "'lla• s.i, 

· Kara ~indberJ Cibuti neidi oldu? : Okurlanm1z1n mektuplatl: 

--~~~~~~~~~ao,~~~~~~~---..-...~ 

Italya tayyarecilerini kor-

ne 
~~~~~~~~~~~~~..aa„--~~~~~~~~~~~~~ 

HABh~ TARiHiIDEN BiR YAPRAK 

1 ~ehitler Se111ti 
Sakinleri 

kutan zenci tayyarecl 
ICara kartaJ denilen hu tayyareci kimtlir? 

- 13-

Eveli•, Sari dillter Zenci TcJe a~1k olmU§ da 
onun i~in ~uralara kadar gelmi~ ! 

Bizi görünce, Evelin sevin- su sana k&111 bir 1aka! Hal-
cinden yerinden nrJad1, ve buki ben aeni bir an l>ile 
kad1nlara buaust bir ~ujtn- unutmad1m. V e ilk f1rsatta 
Jdda boynumaza sardd1. bu kadar fedakirhklarla sizi 

Tel Robenaon: girmege geldim . Hem de 
Sevgili T elim! Dedi. bu pis, Allalun belasr yerle-

Seni bulmakla ae kadar ae- lere geldim. Cidiyorum ne 
Yindigimi bilaen!. herbat ve ne berbad ne • t , 

Amerikah difoerin kucak- yafenmaz bir memleket! 
lamas1 ile kendisini küi de- Dikkat ettim. Evelinin s&z-
reride 1bfbetmi1 olan Tel, lerinin ilk k1smm1 elduk~a 
EYeline dikkatb, dikkatb sakin ve memnua dinliyen 
baktiktan 1onra: Tel, Robenson, Habetistan 

- Edelia, tiedi. Sen cid- hakkmdaki sözlere kar,1 si-
den ~k ghelletlllifsin l nirlenmege ba1lad1. Fakat 

Ve Arab bADf d6nerek güzlerile banaJyaphgi itaret-
aordu: ten anladim ki, Fdelinin ha-

.._: B&yle degil .-si, Cey- kikt maksatlar1m anlatmak 
mis? dem. i~i• herfeye tahammüle ka-

Ben de · rar •ermitti. 
- Mi, Edelin gittik~e da- ( Arlras1 var) 

ha gtbel .oluyorl declim. 
Gea~ kadm bizim bu mu

haveremizi iktidarb dinliyor
dq. ~ ~ kara Linder
be re~ti t'e nazla: 

Jdt 'hbbm havalar k..._ 7SPtlklanm ve 
neler ,.,..klann1 anlat ! 

d:r .W..kp c1ddi bir ta· 
Tl! : 

:S..a IMlalui aaJatmaz
dat .... „. ....,. DUll 1el-

. e i~in geldifini 6iren
• llterilll 1 dedi. 

- Nediye ,.adimt Fakat 
~ .... ? HainJ Se· 
Di aeviyorumda onun i~in ar
ma yar1s~ kadar yolu katede
derY. buralua geldim. 

Robeoso. Kah.kabalarla 
,Wdü. Ve: 

Fakat mahud te)gran unut
tun -. ... yopa? 

Hangi te~r'!/ l 
• - Senden ka,tatam zamaa 

16nderdigqa telpafl 
-Adam •ende.. Onam1 

ebe...U~ veriyonun ? Si· 
airlerim tberimcle iken ~ekil

•t bir teJ...._f, daba def"i-

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Sosyetesinden ; 

Cumuriyet Bayram1 dola
yisiJe bu ayin 28, 29 ve 30 
uncu gecelerinde sureti mah
s.asada yapdacak olan aal'a
ri 500 Vathk barici donan-
ma teai1ah i~in sarfedilecek 
cereyan1n, yapilacak tesisabn 
kudreti Cumuriyet bayram1n
dan Bnce 1irkete yaz1 ile bil· 
dirilmek prtile, kllov lt saat 
ha11na 12 kuruftan fatura· 
lanacaji •ym ballwn11ca bi· 
linmek llzere illn olmam. 

Hangi bir kaza Te tellB· 
keye meydan kalmamak üze· 
re donanma teaiaati ameli
yabnm Htik6met~e tan1nm11 
enstalit6rlerle tevdi ve bu 
baptaki fenni ahkima baf· 
.riyeo riayet edilmesi lüzumu• 
nu bu veaile ile babrlab9z. •tt+ , 1, .1J1f ' t t 

~~~~~~~~~----++00„~~~~~~~~-~~~ 

Bir dans icin Frana bir ada kaybetti. Bir 
dans i~in lngilte·e bir liman kaybetti 

Habe1leri denize ~1karan ötede Tatrova liman1a1 bul- sahipsiz gibi kalan, ve Av-
ve Habe1 mab olm1yan' biri- mu1lu. '-ktaki lngilizlerde rupahlar tarafmdan beni•-
cik Jimaa Cibnti liman1d1r. kah top1kta bir lirnan bul- sendigi halde ses ~1kanm1· 
Buda Frans1z Somaliaininin mak l~inÖbek adas1na git- yan bu adalar bugün Fran-
Paytahb demekdir. Bu kasa- mitlerdi. )rada Frazs1z bay- saz ve f ngiJiz donanmalar1· 
ba Habet hududuntlan 92 ragin1 gänü1ler tve bayret- nm hareket üssü ve k1ymet-
kilemetre uzaktJd1r. Eger te kalm1fird1. Binaenaleyh li noktalan olmu1tur. Baha· 
Ferdinand Fon Dö Leseps Frans1z aairahna oynad1klan sus bu Habet sava11· bu 
Süveyf kanalina a~masa idi . oyuna mkabil onunda ken- noktalarm k1ymetJerini bir 
Cibuti tehri de bugln mev- dilerioe lr oyun oynad1gmm kat daha arthrm11tar. Cibuti 
cut olmayacak idi. Eger In- farkma um11lard1. 1ehrini bu bir kaymacn oyu· 
gilizlerde Adende dalg1nhk l1te vctile Osmanh lm- nunda Fransazlara dü,en k1y-
etmeselerdi Cibuti yiae mev- paratorua ait olan ve fakat metli bir limand1r. 
cut olmayacak idi. .m ~ tel ~ E ~ ~ 

Ne vakit ki Süveyf kana- · " 
hmn ·~iimas• iti bitti. Fran- RasKassan1n Vapurculuk 
sa hükümeti bir amiral ku- • • • 
mand•••ndabir k·~ barb ge- Bey1nnames1 Sosyetes1n1n 
misi Afrika sahillerine Ade- Beigral (Özel) - Roma- Hühunletten istekleri 
ne gönderdi. Bu amiralin va- dan eleton: ftalyanlara 
zifesi Perim adas1n1 i1gal ve iltihak elen Habe~ kuman
eradada bir kömiir deposu lar1ndan ve kabile reislerin
tesis etmek idi. Bu depo k1- den Ra~Kassa bir beyanna
z1l denize re~ecek elan Fran- me ne,etmittir. Bu beyan-
s1z remilerinin glmiir ihti- name f t~yanca, Tigr ve Am-
yacm1 temin edecek idi. bar diltri üzerine yapilmu1-

Frans1z amirala Adenden br. Beymname Tigr kasaba-
Stemir Puan nam mevkie sm1n Hlbe1 mahkemesinio 
~1kb. Orada lngiliz mevki hüküm ·erdigi meydanhkta 
direktörti taraf1ndan kabul asilm1'b. Bu beyannamede 
olundu. 1anlarda dercedilmi~ti: 

Ba lngiliz memuru amiral Hatmctli 1talya k1rahnu m 
ve mai•1eti zabitlerini o ak- emrile Tgr ayaJeti idaresini 
pm bir b• oya clavet etti. ele aby•rum. Siz Tigar ve 
Fakat gece yar1s1nda arniral Agamar halkm1 bugünden 
as1J vuifesini ibmal ettitini itibaren ltalyamn bimayesin
laahrlayinea bemen i>aloyu t\eainiz. oütün muhtar11klar 
lerketmeie kallntti. Bu esaa yerlerln'e kal1yC1r •c bei' biri 
da güael bir kadia A•irala ken.ti mntakalarmdan dula}'I 
aordu: mee,uldtrler. Askeri amir-

lerile m yak1ndan temaa 
Bu kadar acele aereye? edecek olan onlar ve ruhani 

Pek saf klilpli t F,..n. amirlerdr. Beyannamede pek 
s1z amirah kact.la akikab • vaidler .Jdpp gibi bundan 
söyledL aa La bclm1 b6yle vergilerin dalti affolun· 
Amirah daba uzun bir müd- dugu me•kurdur. 
det tutabilmek ve lngiliz 
Amirahn1 iykaza vap1t 'l>ula 
bilmek i~n Frna1z Amiraft· 
na pek calip bir eda le bir 
kadril 9)"1nU daba eynama
lann1 rica etti. Fru11zlann 
kad1nlara kal'fl Glan neza-. 
ket · 0101 • 

mak • achn1n ri· 
CUIBI kabul etti. 
~„i {'lnlin sa\lfahl Fra„ 

s1z amlrlHI Perl• a'1aa1•• 
gi«iji ~811 orada bir lngi
liz harh remisin1ta adlnan 
jnßdde lem1r att1j'1n1, l>ir de 

sillii mllhiminin acladä bir 
l.gilir "•yral'inda ohlrtlugu
nu f8t ... tilr. 
I,~ hrlfm adasdn Fran

••zlar n su~ bir KavrU 
'YOD'9 mibf)iH fngildere 
kaptirilllfo F abt ... 

Peiim adas1111 kayd1rd1k· 
tan sonra Frant1a amirah 

:Patka bit sahttisi~ liman bul· 
mak derdtne dltinlftil. Biraz 

italyan ate1e 
Komersiyali
nin sOsleri 

lataatut· (ÖteO - ltalyaa 
tJ .a~e koiqer,aiyali 
An :ebene dßn kendisile gi
rüten br arkada"m1za 'un
lan sö>iemi1tir : 
•-Tl~ye ile ltalya ara

smclaki tecim anla1mas1 per· 
,eml>e rnnn bitmi1tir. Bu
nun i~in yeni bir anJa,ma 
imzalayuc1ya kadar eski an
latma bi· ay daha, yani ikin
citetrinna 22 sine kadar 
uzahlm1t'1r. 

Y eni llonpafara herllal· 
de Cum1ri:1« bayram1ntlan 
HDn- ~layahilecetb:. Yeai 
konutma.lann ber iki taraf 
i~iD BJUd>i memnuniyet bir 
1ekilde hitecejini umuyonaz. 
Eaasen Türkiye ile ltalya 
ar•aliela~i tec1m milnasebab 

Istanbul (Özel)-Vapurcu· 
luk Sosyetesi Genei direk
törü Mu:)tafa ve idare mec· 
lisi ba1ka01 F ehnii evvelki 
akpm Ankaraya gitmifler
dir. Ankarada Denizyollarile 
sosyete arasmdaki bütün pii
rüzlii meselelerin balli i~in 

(:<tbfacaklardar. Bu meselele
rin ba,md a 1ki idarenin te
aa j i1i bulundugu gibi bir de 
45 gbnlük tenziläth biletler 
i'i vard1r. ~imdi tenzilatb 
biletleri alan kimse, istedigi 
idarenin vapurundan istifade 
edebilmektedir. Vapur~uluk 
Sosyetesi, bunun, sosyetenin 
ve bilhas.sa acentelerin zara 
nna oldugunu iddia etmek· 
tedir. Buauo i\:iD biletlerin 
bangi idareden abnm11 ise 
onun vapurlar1na te1mili is
teneeektir. 

Afrika 
Cehennem~ 
Belgrad (Özel) - 'Ro,ter 

ajansmdan: 
Masaoe k1ias1nclan evine 

basta dönen ltalyan amele· 
lerl b &„ Afrika cehenn~ 
a.,luu veraii~lerdir. 

ebennemi pe1' KW 
bilen ve Portsait civar1nda 
oturan sekiz bin ltalyandan 
Jlzde yirmi ltefi bile yap1-
lan askerlik davetine icabet 
etr, mi1tir. 

KenaC'J o cehenneme ken
di ayagize atmaga raz1 olma
m1tlard1r. 

Bayramdan , 
Evvel bayram 
Bu senenin hi~ görül-

memi§i bir sinema 
program1 

1 - Don Juna.. Duglaa 
Ferbanks 

12 KISIM· ILK DEFA normaldir. Ortada hi~ bir 
öNOMOZDEKI HAl"TA , ,„' RI" a~ fevkall•elik ktur. 2- Korkun~ Süvari 

D '4 Ad 
1Ud bJ! -l)ott --a11na ne za• 10 KISIM • t „.. JU:.lL .-.:. • man piei:e iz? 3- Komik Miki e rne as 11.aUce ~ae&l -at •T ~ .ßllü ola- 4- Foks dünya haberteri 

Zarif yaldazh •e lier ~etit rak Dotu Afrik•a ritmek S - Ak Kartal Türk~e 

T•• k s·· 1·· llitap Ye Mir. cild ltleri ancak istedigimi Ro•aya bildird.;m, (Fragman) ur ~e oz u AU lllZA mlcemdtanesinde fakat cJ• hir tevap alama- 6- ilkbahar resmi ge~idi 
Bu Film me1hur lngiliz muharriri STEVENSON'UN yap1br. d1m. Mllracaahm kabul ediltr (Fragman) 

Bir eczahanc, bir dok' 
tor ve bir telco• 
kö~kü isti yorJa r 

$ehitler semti gibi büyÖr 
genif ve ü~ iplik, dört blf 
kereste, ü~ dört dane °' 
fafrikasma ve burada clt 
,an binlerce itciteri aineal.Cfs 
bannd1ran bir biyük ma(la)JI 
ve caddenin bir eczabauedet 
bir doktgrdan ve bir telefll 
kötkünden mahrum kal 
daimi surette bu mab 
sakinlerin bir teilt i~ 
b1rkmaktadar. 

Bazan äilelerde görlll 
Ani hastahklar yüzünden b 
yük korkular ge~irilmek~ 
dir. Bu hususta alikad 
makamlarm ve telefon prkr 
tinin dikkat nazar1n1 
etmenizi halkm dili olan I' 
zetenizden rica ederim. 

Okurlarimzdan ve mesk 
semt sakinlerinden: lz111' 
~ark sanayi inilerindeO 

YUSUF MAHlR 

Bitaraf 
M1ntaka ••• 

Belgrad (Özel) - Royt 
ajansmdan: 

$imal ceplaesinde iki dilf 
man erdusu arastnda bir D 

vi bitaraf mmtakas1 vardat 
Bu m1ntaka yüz kiloaetr.Ii 
bir sahadir, Bu bitaraf ID 

, takada hi~ bir hareketi ,
p1lm1yor. Bura barp yok 
Buras1da ltalyaalära te · 
olan Ras GüksanJD lto ... t 
tigi yerdir. 

~·-

Selinikde 
Atatürk sokagi 

Selinikte ~1kan Le Pro 
gazetesi „Kaanil Atatürk 
dogdugu ev" bathit alb• . 
Atatllrktln SelADikde ld e 
bu eTin Sellnik belediy 
tarahndan abnarak mtlle a-
line konmak i~n bu evin .,_ 
lunduiu sokaga bir b 
haline sekmaga dilfilnd 
bu hulvara „ Atafflrk balv 
ad1n1 vermefi ettigini y 
ken diyorki: Halk bu i,.. 
okadar miittak ki bukar 
madan ve resmi ad1 v 
meden Selinik halk1 bu 

1 
kaga timdiden "Atatilrk . 
kai1" unvan1n1 vermekt 

REASURE ISLAND adb romaut oJap dlinyadaki me•cad Yeai ka•aflar ~a11m1 No. edilmez, ~mal laareket ede- Bunlar1n hepsi (Bugünden 
ttln dilere renilmit ve tam 17 milyon nilsha sablllllf~ K cejim." itiberen l.AL;E sinemuanda) _-
·=.:.....::::~::...::_~Y--..::.:..:. ____ .:.:.:.. __ ~ __ .:..._ __ ~--~--__;;__~t~ ..... --.;o...~-....-~----------_;;.----~·••---------....----.;;;;...--.;;_ ____________________________________ ~~ 

Ll~•es:n Jen ahmz. Corakkau1 ~akol kBI 
R y & ai f1S111da 354: M. Tahs1n ~ 



Kolenya ve Losyenlanm 

Y. 1 z 
Fe., 
yapar 

Size taklitleHni ve ..... •• 
· erlerse kabuJ e meyiniz. 



T. .Rü$tü Aras 
~~~~~~~~,..oo++~~~~~~~~ 

Ba~taraf 1 1 inci yüzde -
e ne~iceleri hakk1nda fUDU 
hemmiyetle kayde"Dek iste
im ld, samimi dilegi iki ta

raf arasmda en k1sa Hr za
manda dogrudan dogruya bir 
uyu~ma elde edilmesidir. Ce
nevrede bütün karar§1la~b
rdm1§ olanlar hepimizin ulus
lar sosyetesine kar§t giri~ti
gimiz taahhütJerden ibaret
tir . Ve §UDU da iläve etme
liyim ki, kendisile eyi ge~in
mek ve anla§mak istedigi
miz kom§u bir memlekete 
kar~1 ekonomik zeeri tedbir
ler tattbiki bize eldyk~a aitr 
gelmi§tir. 

Mamafi ekonomik zecri 
tetbirler hi~ bir ve~hile ltal
yaya kar~1 hasmane bir ha
reket olarak tellekki edil
mektedir. 

Cevenevre kunu,malar1na 
lngilterenin gösterdigi ilgi 
hakkmda sorulan suale ce· 
vapen, Tevfik Rü§tü Aras 
ulualar sosyetesi kararlarmm 
degeri ihmal edilmiyecegini 
söylemif, bilhassa uluslar sos 
yetesi ile yapmi§ oldugu s1k1 
te,riki mesai mesai ile Bri
tanya lmparatorlugunun her 
hangi bir ihtilif kar§1sanda 
Cenevre kurumuna kar~1 bir 
taahbüde giri§mi~ oldugunu 
ehemmiyetle kaydedilmi,tir. 

Tevfik Rü§tU Ara~ Fran
sanm uzla~ma eserinin de 
~ok takdire deger olduiunu 
ilive etmi~tir. 

Tevf1k Rü§tü Aras ekono-
E S S E 

Misafir 
Sovyetlerle 
ugün kar§ila~ma var 

SoYyet misafirlerimiz dün 
~ehri dola§blar, icap etlen
leri ziyaret ettiler . .$erefieri
ne Yerilen ~ay ziyafetiede 
bulundular, bugün de izmir 
tak1m1 · e kar,tla§maga karar 
verdiler. 

Me1hur 
• 
lspanyol 
Boksörü 
Paris (Radyo) Mc~hur ls

panyol boksörü Paulino bu 
sabah saat 6 da Paris Nev-
yorka müteveccihen terket
mi1tir. 

Orada ge~enlerde esai 
dünya §ampiyonu Maks Biri 
maglub eden Zenci boksör 
Jeo Louis ile 12 kanunevvel
de kar§da1acakbr. 

E E S 

1 

mik tavizler meselesi hak
kmdaki suale de bu cevab1 
vermi§tir: 

Komitenin faaliyeti ~ok 
mühim olmu§tur. Bu yolda 
imkinlar derpi' olmu§tur. 
Fakat"öyle san1yorum ki bize 
yapilabilecek tavziler bn ar
s1ulusal te§riki mesai ve te
sanüd üzerinde ugrayacag1-
m1z zararlar1 ula teläfi ede
miyecektir. 

Finansal yardama gelince 
1unu teslim etmeliyim ki bu 
mesele ruznameye girdi, mü
zakere elundu ve komitele
rio verdikleri raporlarada ge
~irildise, bu Yukoslav ba1-
kan1 ve d1' vakant bay Sto
yadinovi~in Cenevredeki Yu
goslav heyeti murahhassma 
gönderdigi ~ok enerjik tali
mat sayesinde olmu,tur. Bu 
talimabn muhteviyatmdan 
esasen ben vakit ve zama
nile haberdar edilmi' bulu
nuyorum, ve bu hususta ta
mamile mutab1k idim. 0 su
retleki ~ok nazik olan bu 
meselede iki memleketimiz 
Cenevrede ayni noktai naza
ra malik bulunuyorduk. Ce
nevrede diger Balkan milt
tefiklerimizde bizimle bera
ber s1k1 te§riki mesaide bu
lun u1lard11. 

Saat sekize doiru T evfik 
Rü~tü Arasa Belgraddan ay
rilm1§ ve Ladenovatz istas
yonuna kadar ba§bakan ile 
özel kalem direktörü kendi
sine refakat etmi§lerdir. 

a m s m 
Almanyan1n 

Vaziyeti endi~e 
uyand1rd1 

Paris (Radyo)- Almanya
nin gittik~e silihlanmas1 bu
rada siyasi ~evrelerde endi-

fC uyand1rm1,hr. Gazeteler 
bugünkü yazilaranda endi§e· 
lerini a~1k~a yazmaktadirlar. 

italyanlar 
RasGüksayi 

Tigre valisi ilä n 
Ettiler 

Sofya ( Özel ) - Bulgar 
ajansmdan: General Dö Bo
nu Adigradda büyük bir res
mi ge~id yapb. 

Burada ltalyanlara teslim 
olan Ras Güksa da bulundu. 
Bu resmi ge~itte Ras Gük
sa'nan ltalyan krah taraf1n
dan Tigre viliyetine vali ta
yin edildigi ilin olunmu1tur. 

s a a s 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberleri 
Agama ovasmda kanh bir muharebe hazarlamyor. Bu sa

Va§a Ras Seyyum fi~ yüz bin ki~i ile girecek ltalyanlanlar
da yetmi~ bin ki§i ile müdafaade bulunacaklardir. 

§ halyanm Bingazi hududundaki askerlerini ~ekmege mu
kabele ingiltcrede Akdeniz filosunun ü~ yahud dört adedini 
geriye ~ekecektir. 

§ Ras Seyyum ve Vehib pa~a ordulan biranda taruza 
ge~ecekleri anla~d1yor. 

§ Istanbul Ermenileri kiJisede toplanarak suikastc1lar1 
tel'in etmi§ler ve Atatürk'e bir sayg1 telgraf1 ~ekmi~lerdir. 

§ Habe§ lmparatoru telsizle bütün dünyaya hitab ederek 
Habe§ ordusunun en yeni silihlarla silihlandir1ld1g1n1 ve 
istiklllini temia i~in düfman1 Hab.t topraklanndan kovaca
jom1 söylemi~tir. 

Kanada örmanlar1nda bir 
tayyare enkaz1 bulundu 

Paris (Radyo) - Kanadadan ahnan bir habere göre, Ka
danm bakir ormanlar1n i~inde. bir tayyare enkaz1 bulunarak 
zab1taya haher verilmi~tir. 

Zab1ta bunun kime aid oldujunu anlamak üzere oraya. 
bir heyet göndermi~tir. 

Heyetin raporu henüz alnmmam1~br. Fakat ilk haber ve
renler tayyarenin lkar1ncalar tarafmda istila edildigini va 
etraf1nda bo~ konserve kutular1 mevcut oldununu söyle
mi§lerdir. 

Bu tayyarenin birka~ sene evvel bir dünya rekerunu k1r
mak i~in havalanaa ve son defa Ter Niv üzerinden u~ar
ken kendilerinden haber alman Londa~er ve Koliye aid ol
dugu tahmin edilmektedir. 

Jj& ~~~~„„ •• „„„„ •••• ~~~~~ 
! GENEL NÜFUSUMUZ ~ . 
~ . 16,188, 7ß7 dirk .. s. sene i~inde 2,f>40,44!} ~ 
~ J~l artr1 ... n 
~ Ankara 24(A.A) - Resmi t mak üzere binde 186 nis- Ü 
P1 teblig~ lstatistik genel di- petin~e artm1§br. Bu ~rbl} n 
~ rektörlügünden: vasab olarak senede bmde U 
rI 20 ilkte,rin 1935 tari- 23 nispetine tekab?l e.de.r. ~ 
i binde yap1lan nüfus say1m1- Ba~bakanhk 1stabsbk ~ 
~ nm telya:ularile ahnan mu- genel d~rekt.ör. vekili, .a~.s·.~ U 
~ vakkat netilerine göre, Tür- ulusal 1stabshk ensbtusu ~ 
~ kiye nüfusunun erkek üyesi C. Aybar. U 
P1 7 ,974,925, kadm 8,213,842, lsvi~re F ederal istatistik ~ 
~ yekun 16,188.767 olduiu bürosu direktörü ars1ulusal ~ 
'1 anla,ilmi~br. istatistik enstit~sü üyesi ~ { 
~ 1927 nüfus sayannnda Dr. C. Bruschve1ler. • ~ 
~ 13,684,270 nüfus tespit Ba§ba~anh~ .. istatis~i~ ~ 1 
rI edildigine göre sekiz sene genel d1rektorluk muavm1 n 
~ zarf1nda 2.540,44' kiti ol- Sabit Aykut. ij 
~~~a.::.t:::a •• „„ •••• ..-. ••••• ~~~ :ilJil:;.t;a.,!J 

kurulu C. H. P. Genyön 
Topland1 

Ankara 24 (A.A) - C. H. P. Ge~yön kurulu Pcr~embe 
günti baftahk teplanbs1n1 yapb. Edirne llyönkurul üyeligine 
getirilen Ahmed Fa11hn üyelik ödevi onayland1 ve partiDin 
i~ itleri görü§üldü. 
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italyan1n 
Siyasal cilvelerinden 

bir nümune 
Belgrad (Özel)- Politika 

gazetesi ltalyan kumandan1 
Dö Bononun Tigr ahalisinin 

General 
Gra~ya 
Ordusu ilerileyor 

Artin 
Hendersonun 

Cenaze A1erasin1i 
Paris. (Radyo) - Eski fn

giliz ba~bakanlanndan ve 
uluslar sosyetesi daimi siläh
stzlanma komitesi ba~kam 
M. Artin Hendersonun cena-
ze merafimi dün Londrada 
icra edilmi~tir. 

i.Genaze merasiminde bü-
tün lngiliz diplomatlarile se
farethaneler erkäm ve ulus
lar~sosyetesi° murahhaslar1 ve 
büyük bir halk kitlesi haz1r 
bulunmu~tur. 

26 Numaral1 
Teblig 

Roma, (Radyo) - Buglln 
( Dün ] 26 numarah teblig 
propaganda ve matbuat ne-
zareti tarafmdan ne~redilmi~
tir : 

General Bononun cephede 
bi~ bir hädise olmad1gmdan 
bahis telgrafmda ltalyan er
kim harbiye reisinin ltalyan 
ordularma Mussolini'nin selä
m1n1 ve ltalyan milletinin 
te§ekkürünü teblig ettigini 
bildirmekt~dir. 

Bu tebligde ayni zamanda 
Adua'nm etrafmda bulunan 
baz1 kabilelerin dehalet etti
gi de söylenmektedir. 

Habe§ler 
Dun1du1n kur~nndan 

~iküyet ediyor. 
Beigrat ( Özel ) - Royter 

ajansmdan : 
Habe~ hükumeti italyan

laran Dumdum kur~unu kul
land1klarmdan dolay1 §ikiyet 
ediyor. italyanlarm inkärma 
ragmen Habe§ hükumeti di
yor ki Adua harbmda dum
dum kulla~ml§ oldugu fi,ek
lerin a~bklan yaralarla da 
sabittir. 

Belediyelet 
K . d „ Aok9' ongres1 un 

;ad tovland• ~ 
Ankara ( Özel) - Bel ,K 

kongre~i i~ bakan••~JJJl 1' .... 
levi ilP. a~1ld1. ~ükr~ ; 
bi?:deki belediyeler10 e' 
ve kurumunu hulil• . 1' 
ten sonra belediyeler•11 blf' 
zifelerini ~ayd1. Ko~gre ,J 
kan!rgana Ismet ln~oO _». 
di. Istanbul ve izm1r 'k"•r 
lan da reis vekili olar~ l 
r1ld1. Bundan sonra 
meye ge~ildi. 

Kas1rgada' 
:3 ülii J 2 yarah ~ 

Belgrad ( Özel) - L~t-'f 
dan telgraf: Dün B~1 II. 
adalarmm bilhassa ' 1111 I 
de büyük bir kas1r~1I 
mu§tur. Kasugan1n 
160 kilometre idi. B0 1 
d „ k' · 1 • „e_j en u~ 1~1 o mu„ r: 
ki§i yaralanm1§br. pek .f.. 
vapurlar da sakatJaoJll 
Ayni zamanda adalar • 
ve adalar kasabalart 
görmü§lerdir. 

Yeniden 
5 viliyet 
Yap1yoruz 

Anrara ( Özel) - E 
F1rka grubunda haJI k 
proje I~ bakanbkca 
olunarak Kurultaya sef 
mu§tur. Bu projeye gör' 
niden be~ Tiläyet ve 12 
te~kil edilecektir. ,,,,,,,,, 

---"'1!"11ii 

Bir ton 
Su on §ilin 

1 
Belgrad AYas ajanstll ' 
Masayide bir ton ~ 

~ilin muka bilinde sat1b1· 

:Halk1n 
'Maliimu ols~ 

F1rmlar1m1z Cüa11b_':"'l 
bayramma rasthyan s~ 
nü fmnlar1m kapay•~..J 
r1ndan Pazartesi iki gf' 
ekmek ~1karacaklard•!.,:. 
~ p~ ~ !'#..! 
~ ~. ~ -

SON DAKiKA: kendiliginden ltalyayl davet 
ettiklerim; dair yazd1g1 ra
pordan bahsederken diyor 
ki: Dö Bono bu raporda 
Habe§ kabileleri hüku•et 
1eklinde bir merkeze bagh 

Beirad, ( Özel ) - Röyter 
ajansmdan: ltalyamn ·simal 
ordusu •henüz ileri hareketi
ne giri§~medigi halde Ras 
Seyum un Makalenin 6 kilo
metre cenubunda mevzi tut
tudugu malümdur. 

l'igr alanmm her taraf mda 
ltalyan u~akl .r1 dolas1yor. 
Ogadad cephesiam cenubun 
da büyük yagmurlar tlevam 
ediyor. Bu yüzden General 
Gra~ya ordusünun ileri hare
ketine mani oluyor. 

Mel' un s_uikas~ 
Bazi k1skan~ devletlerin P" 

. maklar1 m1 var? 1~, 
Istanbul 2r, «Yild1nn1» A:tel'nn suikast J? ~ 

siJe yakalanarak hapse tik1lanlan.n adeJ1 

olmad1klanndan, ve her biri· 
nin müstakiJ bir idare §ek-
lii.de ya§ad1klarmdan dolay1 
Tigr' e halkmm dahi istik
liliyetlerindeki ibtiyari hak
larm1 istimal ettiklerinj söy
liyor. 

Mel'un s _1ikasd 
(Ba~taraf1 1 incide) 

ye hududun~ yakin bir köy· 
dendir. 

Gerek kendi köyü balk1, 
gerekse civar köylerin sakin
Ieri bu adama kar~1 eski
denb~ri derin bir nefret bes
lemekte imi~ler. Hamdi bir 
müddet evvel bir k1z ka~1r
m11 ve sonunda bunuola ev
lenmittir. Müteaddit vakala
nn da failidir. Karis1 Ham
dinin köyündeki evinde otur
maktadu. Ali Saibin Kozan
daki ~iftligi arand1g1 zaman 
~iftlikte yakalanan adamla~ 
nndan biri de tevkif edil
mi§tir. Bu Adam1 gizli itti
fakla allkah gösteren sebep
Jer \'ard1r. 

____ _,, __ _ 
Türkler böyle 
Dostlugu 
Anlamazlar 

- Ba~taraf1 1 incide -
bahat ve günablan kämilen 
Suriyelilerin s1rbna yüklet
mek istemiyoruz. 

Be1ki bu i~ büyük bir giz
lili k ve acele ile yap1larak 
polisin gözünden ka~m1§hr, 
fakat bu gün meydana ~1k
bktan sonra Suriye hükume
tini i§ ba~mda ve Türkiyenin 
en menfur dü~manlarma 
kar§t alacag1 tedl::iirler me
selesinde nas1I davranacag1-
n1 görmek istiyoruz. 

Suriye Türkiyeye kar~1 
beslediiini s6yledigi dost
lugunun mahiyetini bu f1r
satta göstermi' olacakhr. 

$1RRI SANLI 

ikiden k1rka c;1kb. ~ 

Türkiyenin n1edeniyet ve kuvvetlenn1e ~j 
lunda ilerlen1esini c;ekemiyen baz1 gar8 i

0
,t 

ve ktskan<; d~vletlerin bu alc;akc;a te~ebb 
pa1:.n1ag1 oldugu riva yet ediJiyor:_. f „i 

U~ hainin Ali Saibe mektubu veren Uzeyir tar• 
1 

ka~mld1g1 anla§1ld1. tl 
HALKIN SE Si- Bu sef ,1 ve al~ak~a suikasdd• l 'I 

devletlerin parmag1 buJundugunu bir ka~ gün ev\';
11
1;,' 

Atina gazetesinde görmÜ§, fakat ne~rini muvaf1k rJJ ti 
mi§tak. ~u dakikada istadbuldan ald1g.m1z bu y1Jd1rt 
grab da bu rivayeti tekrar etmektedir. fJ 
~~~~~~E j) 

01§ bakan1m1z1n (Hklk1n SeS 
Aytar1na beyanat1 . t•-~ 

Istanbul (Yildmm) - Bay Teyfik Rü§tü Aras l~e 1-
muhabirimeze yapbg1 beyanatmda Tilrkiyenin sö:iOll 

1 
-~ 

ran bir devlet oldugunu göstermek ipn ltalyaya karf •" „ 
tedbirler ahnmas1na razi oldugunu ve italyay• dilf'° 
devlet teläkki etmedigimizi söylemitir. 


