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ITALYA SEFERBERLIGE 
Harb tayyareleri ve yeni kuvvetlerle cevap verdi 
l~alya Habe1istana hemen saldirmag~ kararvermi§ mi? ilk ton sesi, yeni bir cihan bar 
~ 1~ bir itareti mi olacakt1r? lngilterenin Iskenderiyeden sonra k1br1s1 da tel öreüler ve :lt toplarla ~evirme ve koruma i1lerine giri1mesi ltalyanlarm oniki adadan bir hücum 
(~_hilmesi endi1esine müstenittir. 
~. A.) gazetesine göre Italyan tahtelbahirleri Yunan adalarmda ve Anadolu k1yilar10da 
•tmakta imi1ler. Mussolininin lngiliz siyasetine gün ge~tik~e i~erlemesi artmaktad1r. 

· ~~ni nüfus 
cw 

,/talya asker göndermekte!Romen Ufakftlar 
acele etmege ba1ladi 

~~~--~~~~~~~..eo•• 

Bar111 kurtarmak umudu kalmad1. lngiliz ve 
Farans1z donanmalar1 beraber~al1§abilecekmi 1 

~~~~~~~~~~~~~ oo++oo 

HABESISTAN SILÄH VE GAZ MASKESI BEKLIYOR 
Lentlra 1 [A.A] Mances· Adisababa 1 (A.A) - Ha-

ter Guardiyan razetesi diyor btt hükumeti mUhim mik-
ki : tarda silih, müjaimmat, gaz 

f ra&saaia, iarilterenid Ak ' maskesi v saire bekliyor. 

ile Habe~istan arasmda sa
va,a ma 1i olm:tk umudu kal 
maim~hr, ingilterenin paktm 
müdafaas1 ödevini yalmz ba 

A11kara zaf er Ei.•t1d1na törenle 
~~lenk koydular 

Ankara 1 (A. 1) - $eh- 1 el~ilik binasmda bir ak4a• 
rimizde bulunmakta olan Ro- ,öleni verilmiftir. 
men u~ak~1lar1 onurun bügün Samimi bir hava i~i•tl• 
Türk Hava Kurumu tarafm- ge~en bu !JÖlende bqbakaa 
dan ~ehir Jokantasmda bir ismet f nö"ü ile i~ itleri lta-
ögle ,öleni verilm1' ve §Ölen- kam ve dit itleri bakaa •e-
de konuklar1m12:cian ha,ka kili bay $ükrü Kaya ile dit 
have müste,ar1 Celäl, Genei itleri bakanlig1 genel aekre-
Kurmay Hava müste,ar1 Me- teri Numan Menemencieilu, 
cit ve Romen el~i ve el~ilik sü baknn!•g1 hava müste1ar1 
ileri gelenleri bulunmu§tur. Celil genel kurmay have 

Ankara 1 (A.A) - Romen mü1aviri Mecit, u~ak oblasa 
u~ak~1lari ba;larmda albay direktörü Albay Salim, Aa· 

giderek bir ~e1enK -A':':, .... ..., 'rekosi~;k}rä"eTf.1Gg\•_m.~.lli.~ 
lard1r. Bu törende suel b1r " -
k1t'a selim resmini ifa etmif ~ar1, Yugoslavya l~l~1b11 ~t· 

l güderi ve ata,em1bterlenl• 
Ve Romen Türk ulusa mart· . l · 

Türk u~ak~1lar1, dit 1t en 
lan ~ahnmitlardir. bakanhg~1 ve Romanya el~i-

Ankara 1 (A.A) - Romen L 
lig~ i ileri gelemeri hazir uu

urak~dari §Crefine Romanya 
T d b k lunmuttardu. el~isi tarafm an u a fBID „. .:~ rt1! • ,p.. ~ ~ E L•J 1.•. ~~ II y00-;0 1dar \Yeni otokarlar 

. . Ve Devlet Demiryollar1 tara-
Ne On1k1 Adadayt fmdan ahnan son sistem ote-
Ne J)e K1hns1 Unu- kardan bet adedi ,ehrimi1e 
tanitvacaklarn11~ ! . gelmi§iir. Bunlar Aydan hat-
Sofyada ~1kan "Zora„ ga- bnda i~liyecekti~ .. 

· y · tanin siyasa- Bu sabah Naz1lbye kadar zetes1, unams . b 
d babseden makalesin· tecrübelen yap1lacak ve 11 

sm an S k' · · l l t . k'. tecrübelere e 1z1nc1 f e 1Be 
de d1yor 1. . . T h · f 

Akdeniz devletlerindenb1n Müfettiti Bay a !nn v~ en 
olan Yunan, Balkan mütte- beyeti i~tirak edecekhr. . 
fiklerinden olmak itibarile, Y arm saba.~ da . Ödemlf 
bükgmet gazeteleri, ltalya ve kismmda tecrubeler1 yap1la-
lngiJtere meselesinde bitaraf caktir. 
kaldigma isabet ettigme hük- -"""'•-• • • 
mederken, ba~ta (Estiya) ve Hükumet 
(Elefteron Vima) oldugu .hal-
de muhaliflerde Yunanista- Doktorlan 
nm bugün italya aleyhinde Urla hükumet doktoru Bay 
inkiltere tarafm1 tulmuf ol- h 

k F eyzi Ankara Nümune as" 
masm1 faideli gösterme te f' . t ah 
iseler de bitarafhkla sul~u tanesi fizyotera • a11s a -
muhafaza etmek suretile In- g1na izmir belediye doktoru 
gittere tarafm1 tutmak ta Bay Salim Bak1rköy htikumet 
Yunanistan i~in ayni kap1ya doktorluguna, Bergamada B. 

d Cemil Nide bastanesi opera· 
~1kan bir siyasa 1r. 

Zira Yunaniler siras1 gel· törlügüne atanm1,lardir. 
dik~e ne Kibns adas101 ve 
ne de oniki aday1 unutam1-
yacaklar1 habrlanmaktan geri 
kalm1yacakbr. 

Telefon 

No. 

3882 
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SaWJc 2 \ Halk.u ~caa ) 

Okyanuslarz Bir medyumun hatzratz 
ilk a1an Alman U. 11 f tahtel- in2-il-te_r_e_d_e_r_u_h_la_r_la-··;„u-h_a_b_e-re_s_i_b_u_· y-ü-.k- bir 

hahirinin ak1llar1 durduran heyecan ve alaka uyand1rm1§t1r 
mÜfhi§ macerafarJ Bir diger gün kocas1 yeni 

_ 1 .,;-'_ ölaü' bir dol kadm toplan· 
blar1mn:da hazird1. Ruh bizc 

Tahtelbahirin arka toplanndan birisi öteden beriden maliimat ve-

n1ermi isahetile pa r~aland1 rirken bu kadma hitaben 

Aram1zda takriben 1000 desin! dedi. dedi ki : " Dura bugünün 
•etre bir saha kalmi§b. Fa- Bakhm: Hakikat. Arkam hangi gün oldüugnu hahrlar 
.kat nakliye sefinesi bizi ye- ba§tan ba§a kan i~inda idi. -.n1sm?" 
illiden bombard1mana ba§lad1. Ensem ile boyn•m arasm- - Hay1r. Bugünün hususi 
Atbldar1 obüsler kü~ük de- dan s1cak bir mayi aktyor- bir manas1 m1 vurdu? 
jildi. Denize dü~en her mer- du. Fakat bir agn ve s1z1 Bunun üzerine ruh birbiri-
mi, muazzam su sütunlar1 hissetmiyordum. Vücudümde ne kari§mt~ bir tak1m harflar 
peyda ediyordu. bir hals1zhk yaoktu, Bunun s1raland1. Sonra anlad1k ki 

Biz sefineyi babrmak iste- ~ün ehemmiyet vermedim. 0 gün bunlarm evlenme 
miyorduk. Fakat kü~ük ol- Bu s1rada nakJiye sefine- günü imi§. 0 da bu isuretle 
euiu ve bir torpile degmi- sinde beyaz bayrak ~ekildi. kar1sma büviyetini isbat et-
yecegi i~in degil. ate§ kestiler, bizde ibtiyath mek istemi§tir 

Sefineye hi~ olmazsa bir bir seyrile sefineye yakla§- Bir sabab kap1ma k1rk 
•üddet i~in vaziyet etmek maga ba§ladak. bei ya§lar1nda gtzel bir ka-
••cburiyetinde idik. Fakat yaziyet bana garib dln geldi. ~ab..kasindan muh-

<;ünkü yiyecek ihtiyacmda göründü. Tam toplanmizdan telif renklerde be~ alh tül 
idik. Bu sefineye vaziyet birisini tahrib ettikleri sirada sark1yordu. Bu manzara ben· 
edersek epey bir müddet teslim olmakta Iüzum var- de kar§1mdaki kadmm §UU-
i~a tahtelbahirimizin erzak1- midi?. Bunda bir bile olsa runda bozuklugu oldugu bis-
•• temin edebilirdik. Alman- gerek, dedim ve fikrimi ku- sini verdi. Fakat kadm ga-
yadan ~1kbg1m1z gündenberi, mandana da a~hm. yet sade ve vukur bir dille 
•evcud ile idare etmi§, fa- Kumandan düiüncemi mu- konusuyordu. 
kat son günlerde erzak f1k- vafik gördü. Fakat dikkatle Bu kadmla spirtizma ma· 
tla111 kifi derecede hissedil- ilerlemekten ha,ka ~aremiz sasma oturdugum zaman saat 
•eie ba1lanm11ti. yoktu. on biri be§ dakika ge~iyor-

• * • Kar11dan taarruz olmad1- du. Ruhlarla muhabere ct-
Bu s1rada, tahtelbahirde gana göre bizim kumandan- tikten ve toplanh bittikten 

•ittllit bir infiläk duyduk. da top ba~101 kesmek emrini sonra kendimi her vakittan 
Teplana1zdaa birisi yannula vudi. daha zinde ve daha saglam, 
ltir ••rmi isabet etmif idi. Arbk ~ok yakmla~brk! buldum„ Saata bakbm, on 

Bir1ok arkada~1m1z par1a- Bu sirada, dev gibi bir biri on dakika ge~iyordu. 
Jaad1. zenci, siläha sar1ld1. Fakat - Bu saatta bir yanh,hk 

Kumandaa : arkada§lan .nani oldular. olatak, dedim. 
- Yarahlar1 kald1nn! ••- Bizim tayfalardan birisi: K. dm : 

:riai verdi. - Herifi ~ekmese idiler - Zannetmem, dedim, cel-

~ak. G·~~iyi bati;m~y„:c:·k vc mpn a1m1f"t1: -- -- . .. _: Beni'tan;d1mz ~i?„Ben 
Bu arabk sefinede• 1'k1' bu·· M d BI aurette bombardiman edi- a am avaniskiyim. 

yerduk. yük sandal indirildi. -: Blavaniski ölmüitür. 
Bu 11rada, k ikisi de insan dolu idi. Ded1m, nas1l olabilir?. 

ar adar§lardan y k ld 
ltirisi : a m o ugumuz Afrika sa- Kadm güldü ve yine tek-

- Ne o?. D hiHerine dogru istikamet ala- rar etti. 

-7-
vap vermedigini bildirdi. 

ANNEMi GÖREN 
KADIN 

Bir gün bir kadm geldi. 
Annemle ve ailemden diger 
kimselerle görü§Üp görü§me
digimi, istedigim zaman on
lar hekkmda maliimat alabil 
digimi söledim. Biraz sonra 
spirtizme masasma oturduk. 
Kadln baka bakarak: 

Yeni Nüfus 

- i§te anneni görüyorum, 
dedi ve annemi uzun uzad1-
ya tasvir etti. Hi~ tammad1-
g1m bu kadmm annem hak-
kmda verdigi maliimet tama
men dogru idi. bir yabanc1~ 
mn ruhlarla temas1 hakkmda 
bu kadar a§ikär hir §ahide 
tesadüf edi§im beni de mem
nun atti. 

(Arkas1 var) 
'' II ~III 

say1m1m1z 
------~----~---0000~~~~~~~' 

- Ba~taraf1 1 inci yüzde -
ma yolunda gösterdigi tema deki durumu, ya~ itibarile 
yülleri incelemek sebeplerini inkisam1, faal ve meslek sa-
anlatmak ve bu kaynag1 bes hibi k1sm1, erkek ve kadm-
lemek i~in ahnacak tedbirle larm nisbeti ve dalla, bin;ok 
re zemin hazt lamakla ugra- noktalar hakkmda ilk defa 
,an demografi ilminin esas1, olarnk kat'i bir fikir vermi§ 
nüfus say1mlarid1r. olan bn say1mm, ne gü~ l?art 

... en önemli ekonomik mese- lar altmda ve ne kadar zer-
leler, meselä topragm ulusu luklarla ~arpl§tlarak yap1ld1-
doyurmaga käfi olup olma- gm1, hari~teler pek degerle-
d1g1; nüfus istatistikleri olma- yemezler. 
dan ara~tmlamaz Nihayet Bu i~te ai\: tecrühemiz 
ticaret alemi de nüfus istatis- yoku. 60- 70 bin sayim me-
tiklerine birince derecede mnru ve bunlan gö2leyecek 
önem vermege mecburdur. binlerce orgam bulmak li-
Muhtelif mmtakalarm umumi z1md1. Memleket büyüktü. 
§artlarm1, mahre~ olarak Halkm ~ogunun mazbut ika 
eaemmiyetlerini ögrenmek metgahl' yoktu. 
i~in, s1k s1k say1m neticele- ~ehirlerde baz1 sokaklara 
rine müracaat etmek läz1m- isim verilmemi§, evler numa-
gelir. Ticaretin hir §Ubesi, lanmam:~b. Nüfusumuzun ara 
hayat sigortac1hg1, nüfus is- smda gö~ebe olanlar, ~ok 
tatistikleri sayesinde teessüs iptidai tarzda barmanlar mü 
cdebilmi§tir. K1saca, zama- bim bir yekiin turuyordu. 
-----..l-„-..::.&. -..... - u.u.!.1C'lu -ve ~u~ rlLli;_ :-r.--·--1"-·-- --L 
z ~ a 1maLnamemn 9 neu 
aruri müesseseleri halini' dd 
l 1 ma esinde say1m mcmurla· 

a m1§ ardtr. Bu say1mlar ter-
tl. d'I . rmm, ~ad1rlari i~inde insan 

p e l m1~ olmasayd1, dev-
letler muntazam bir i'dare ya§amas1 muhtemel bulunan 

k kovuklar1 ziyaret edecekle-
me anizmas1 kuram1yacaklar . d 
b , rm en bahsedilmesi bu hu-

ugün kütükhaneJeri doJdu-
ol- 'l susta karakteristiktir) aym 

ran t m. i eserler yaz1lam1ya- d h 
k zaman a alk münevver ve 

edi. Y aralan- r k '-1 t J Elb llia mi?. a uzaai; a§ 1 ar. - ette benim kim 
Yaraland1g1mdan haberim BunJar vapurun beyaz mü duf11au bilirsiniz. 

ca , bcaret alemi de en kiy- 1 metJi bir vas1tadan mahrum sa~1m ara al1~k10 degiläi. 
bulunacakb. ay1m10 manas1m anlama-

Bizde saltanat zamamnda mas1 ve onu kendi aleyhinde 
h bir tedbir, meselä yeni b1'r 

er ~ty gibi nüfus ic:Jeri de 
" vegiye bazirhk oJarak telekki 

sav~anAmJ§b. 1297 de yap1lan ederek yanJ1~ beyanatta bu-
:~ ilm1 csasJara dayanmad1g1 lunmas1 tehlikesi vard1. Bü-
1~1n zaten noksan olan bir tün bu zorluldar yenildi ve 
say1mdan sonra, nüfusumuzun 
tesbitine hi~ kaJk1c:1J1nad1. say1m muvaffakiyetJe ba§ar1-
S Y larak nüfusumuz hakkmda 

eneler ge~ti, nüfusun yap1- ~ok k1ymetli malumat elde 
11 ·1m ba§tan ba§a dcgi~tiren edildi. 
harbJer, muhaciretler ve t" _ B 
I" t' l ur . u §artlar alhnda yap1Jan 
u tir ü häd1seler oldu B b h ~ . una Ir ta rir, tabii ideal ola-

ragmen eski rejim nüfusu- mazd1. Netekim neticelerin 
muzu yaz1p varl1g1mn teme- haJkm yerinde olm1yan b1'r, 
lini yoldamaga lüzun d 
mad1. uy- ~esvetcsinden, yabut ihma-

Cumhuriyet, gemisinin ue hndeu müteveJlit baza siste-

k B rettebah idi. Vapurda si'mdi' - Hay1r b1'lm' Y• tu. unun~ün bu suale 1yorum. 
L bir sürü zenci asker kal- - Ben I.n ')' k 1· 
••yrett bakarken, arkade.•i'm.· gt 1z ra 1~esi 

8 ~ mi~ti. ( Elizabet ) im. 
- a§tan ha§a kan irin- B ~ l" ( Arkas1 var ) ira7. sonra, 
~ a ,.._ , .... q 

A 11: dll 11:i ~= [•] ~l &: - Hay1r, ben (Mari An-

rna vutlukta 1 y en1· k .,) tuvanet.) im dedi. Hani §U 

K d J e§I er ba§1 kesden Mari Antuvanet' 
a In ara özgürlu" l.r M k d c:: • ~ os ova a petrol gazla- "l'üphe yok kar§ideki bir 

veriJi)·or rindan ispirto istihsalijusulü deli idi. Ondan sonra bir da 
k Tirandaa alman haberJer ke~fedilmi§tir. 13 Eylülde ilk ba bu kadm1 görmeeim. Bir 

ral Zogonun Arnavud ka- de~a büyük mikyasta iatih- g~n ( Feda ) ya bu kadinm 
thnJarma verdizi özgürlügü saJat. y~pdm1~hr. Bugüne ka- k1m oldugunu sordum. Bana 
föyle tarif ebnektedir: dar 1sp1rto g1dai maddeler- bu kad1mn tehJikeJi bir insan 

1 -Pe~e ve ya~mnk kal- ~~n ~kar1hyordu ve bunun oldu§'unu ve masaya ot d 
d1rdm1fd1r. t~1n de pabah idi. Yeni usul gumuz zaman b'l'lt' ur u-

2 -Arnavd k d 1 h · · t f' . 1 1 izam ce-a m ar1 u- isp1r o iahm ~ok mdirecek-1 i'!OOOOoooooooooooOOOOQooo 
susi mekteblere devam ede- fir. Aym zamanda „ Beyaz 8 NA ~ 

3 - Kad1nlar hükumet da- d 1 Y 
irelerine hizrnete al1nacakt1r. e a mes1 usnlü de„ bulunmu§- H US .ASJ<J 8 

[ Biri evli, biri bekM 
arkada§ araada§ aras1-~ .... „. 

- ~imdi alafrangadj. 
bir moda var. Kar1mla 
odada m1 yatay1m, yoksa 
ayb o.:lalarda m1? „ 

- llk zamanlarda bir 1 

da yatmak ho§ olur a 
benim tecrübeme gör• 
yatmak daha iyi • . Net 
ben öyle yap1yorum. 

- Demek senin te~ ' 
ne göre bu usul dah iyi f 

- Kar1mla, §eytan 
g1na kur§UD, duilbs1z, 
tüsüz ya§amam1zm ye 
sebebi budur, 

- Gözel amma §ayet 
ak~amlar kanna bir,eY 
liyecek olursan? 

- Gayet kolan. Od 
1shk ~alm1va ba,hyoru-· 
r1m gülerek geliyor. 

- Buna da peki, ,aY' 
sana„, Bir ,ey söylerne" 
terse? 

- Kap1y1 a~1yor; 

"1shk m1 ~aldm? Koc• 
öyle bir ses:gelir gibi ol 
diyor. "Gölerek„ bir 
"hay1r ishk ~almadun,, 
cek olmu~dum. '' 1htilll 
kom§unun öglu ~alm11tlia 
di, tehlikeyi anlad1m. 0 
mandanbiri ne vak1t 
"evet ben ~ahyorum d 

~ 
(:eonetin kavis• 

Voltarie, ~ek ihtiytt 
hasa oldugu halde, yafl 
rak gezintiler yaplll 
vazge~mez, kendisine 
niuiu:.tl„ri dinlme:uniS· 
yoruldugunu ve ihtiy•1 

linde nefes nefe yel 
dügünü görürler: 

- ihtiyars1mz, yo 
sunuz, arabaya binseoil 
dik~e ~u cevab1 ver 

- Son haz1rhklar1 
yorum demi§. Me1hur 
izden dinledim. cenne 
ba kap1s1 yokmu~, ya'f 
mek ibab ediyormu~. 

~ .~ 

beyan edilmi§tir. 
Bu yanh§hklar tefer 

münhas1ran ya~ hakkiJI 
ifadelere taalluk ehn~ 
say1mn genel k1ymetioi 
mamakla beraber, nöfuf 
zun durumunu daha 
bir surette tesbit edeb' 
i~in ikinci bir say1m y•P 
läz1md1. 

Zaten nüfusun mu• 
bir andaki halinin tayi.,; 
tiyac1 käfi olmay1p b 
ve temayülünü dabi 
mek icabeder. Bunun i 
say1mlan tekrarlamaktafJ 

cektir. Ru.syada. yoncadan Jifler elde 1 TA 4i: A 88 

4 tur. Yoncadan u~ eins lif „ 
-Arnavud kadm1 kendi imal edHebilmektedir. 'I. Alice Fdeld 

istedigi erkekle evlenmek Andre Burgere 
lielc1una sahib olacakbr. K 

Daily Herai iraJ1k f1r1n OC>C>ooooooooo Jear ... roulout 

rede oldugunu ve nereye 't matik yanli§larm tesiri altm-
tigini bilmeyen bir k tgt da kalm1§ olmas1 pek muh-

'b' pa an temeldir. Bunu, 1927 nüfus 
g_• .1 Y3 §ayamazd1. Tcdbirle-
ri „ b say1m1 istatistikJel'indeki ha-

ka ~are yoktur. T ek bit 
y1m, bizi bu hususta t 

W!!!!IB!"li!!!!!D•.!!!!!!!!'!IJ)IP.!!!!!!!k~~;.;;;;;;.._ _ Tepeci~te Ablanlar soka- 4i:1k Gey 
1~ O toru ginda H1Jäl mevkiinde ha- r Y 

H. Tabsin Tan mam ittisalindeki 28 numa- Kad1n terziha nesi 
rah. fmn kiralahkttr. Halk1n NESET 2 inci Beyler S. Hamarn S k d 3 ,„ es1 gazetesine müracaat 

~rf.&.S1n a 7 numaraya ge~- olunur. En son modeHerle metot 
lltl§br. Telefon 3774 l-lS üzerine yapiJan eJbiselerin 

j • 'Zerafeti sizi ~ok memnun 
zm1r Naf1a müdu··riu··.., •• d edecektir. Burada, elbiseJe 

6536 I1'ra ke 1'f b d l · . gUD en: 1· J'kl 1 r lciJ ~ e eh Tne-~atal yoJunun 3-1-000 7-1-800 ge in J er e, silfa, fosfor ve 
okm•tr~Jan aras1ndaki kald1r1m yap1s1 20 .. "dd l kadife kabartma karyola 

a~1 eks1ltmeye k Jd V d . gun mu et e tak1mlar1 ve sun 'i ~i~ek1er de 
ya göre haz1rJa onu ugun an isteklilenn 2490 say1b yasa- yap1lmaktad1r. 
T . 035 p yacaklar1 teminatlarile birlik!e 14 b' · . 

etraa 7 azartesi „ „ t 11 . 1r1nc1 Adres ~ Karata~ta B k 
refmeleri bildirilir. gunu saa de dbayhk ;~;~menine Yurdu dahiJinde. i~ i 

• 1 - 10 

m. m.us et bilgiye ve ade- l<ikate yakm bulunmaJa,r1na 
de ishnad ettirebilmek T h 

t . f ' J im i tima] olmayan baz1 i'fade-
ve icare aleminin ihtiyar- J 
l :r erden anlayabiliriz. B1'r m1' -arma cevab verebilmek .. 
ke d' · h 1~10 sal alahm: istatistiklere ao··re n isme as olan e „ b o 
') f ner11 izde bir ya§mdan küru"k 
t ~ ~ü. ~.s davasm1 ele aJd1, 351 l" 

Ulrl§bg1 iJk i§lerden b' . bin erkek, 295 bin k1z 
tatiklerimizi düzeltmek1r l~s- ~ocuk o)up bu ya§taki erkek 
Bci~ikadan arsrnlusal .~h u. ~ocukJarm k1zJara nisbeti 

· · §O re- 122/100 gibidir. 
'reh b1r uzman getirdiler.<;a- B 
h~mas1nm hergün daha zi a ütün memleketlerde do-
d 1· y gumJarda iki cinsiyetin nis-
--.e . ge l§tigini ( inkicaf etti- b . 
- ) " eh a~ag1 yukar1 106/·100 
~.•.m .. ~.imdi k1van~la göräü- . b :i 

.ms etinde oJduiundan bizim gumuz 1statistik genel mü- t . 
dürlügü kuruldu ve 1927 de is ahstiklerin bu ifadesi dog-
memleketimizde metodik ilk ru olamaz AnJa~dan ya k1z-
gE!fl~J nüfus say1m1 yaprldr. lar e.rke~ ?l~rak gösterilmi~ 

B1ze nüfusumüzun 1927 ya b1~ bildmlmemi§, yadutda 
erkeklerin yefi daha kü~ük 

edemez. 
N üfus hareketinin i9 

meti ancak muntazafll 
lalarla say1mlar tertip e~ 
bunlarm neticelerinifka 
hrmak suretile ögrenile 

f§te hükümetimiz bU 
tay1 nazar1 itibara al 
ö!lümüzdeki te~rinde i 
b1r say1m yapmaga 
vermi~tir. Bu tay1m1n zjfJ 
b!rincinikinden daha bil 
tür. <;ünkü evvelkindeO 
kesin neticeler verip " 
durumuzu daha dogrl' 
surette göstereceji • 
mukayeselerle nfifusuO' 
inki~af1nm dabi t•',,,. J 

(So u 4 ün'" 



2 Birinci T efri• 

J;czaciba~i Süleyman\ 
F erid 

Kabaday1, Yüksel ve 
SIHHA'fIN 1'1iH\1ERi 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
iatif ve sabittirler 

Baha1· 
Altin dan1las1 
"T • 1 asen11n 

U nutn1a beni 
....... . . . 
~Clllll IQITl 

Ful 
J)aJva 

.J 

~lanul 'a 
isimlerile yap1hr. 

Taklitlcrini almamak i~in 

F •d isim ve ctike-
' er1 tine dik!rnt 

ediniz. 

M. DEPO 

''l~q/h '''l .... q ""'·~ ll~ll!!'ll 1 1t;011•·~q11' "'II '"'1~"111'"111~ 11 Hll!JIPllqf• „ '"''" •UP 1q1"' I~ 
•rf 1JU1~1~~11b• h:di ,._, 11~ ~· b•1111,"!.'~ou~r l1":11·:;~111~·1~11i~ 11~11~d1r;r11 ~11h!"r1:;dll.~ 

r+1 s. := 

Saglam midesi olm1yan1n ,:: 
Hayati <;Ürük bir ten1el üstündedir. '~ 

l SagJarn mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ~ 
Uauda: f!l 

Ftl 

Kemeralt1nda Ala§ehir f~ 
Lokantas1nda r' 

Bulabilirsiniz. iu lokanta cn iyi ve temiz ycmckleri ~] 
~t. ucuz fiatlarla mü§terilcrine takelim etmek nrnvuf- ft] 

1Ydini de kana•1~hr. [+j 
Adres: Barut Han1 Sokail Ki§esiade :;;.~ 

E 
~ltllD 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünü§ü 
Gen~ ve kudretJi san'atkärlar1m1zdan Bay Siileyman Suad 

tarafmdan icat edilen bu yeui muzik aleti mevcut ~alg1larm 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1ktigm1 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
ge\irdigi yenilfkler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe sir madeni scs katmsga muvaffak olmu~tur. 

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

($emsi Hakikat) m U 1 k • • d 
Konak kar~1smdaki CUZ U ergISID e 
görebilirler .. 

Güz l Hisar 
ef §at magazas1 

ME~ T KAVUKCU 
Iz1n i r )'' oJ bedcsteni No 1 n 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 

S1hhahn n1ihver~ ne~'edir inan 
l re~'esiz havata z1ndand1r cihan 

.J 

Ne~'e.yi hulur, bugün her insan 
<(Yiiksel» den «Billur» dan «Kahadav1» dan 

l~te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ell•••i
yet verenler ne§elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1yi liulla•trlä . 

Hayat1n1n k1ymetini bile_nler 
S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di1 macunu 
ve kendilerini her tiirlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
daima evlerinde ve yaalarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! 

= 
'Yorgancde:u·da 23 1 lo. ~1akine in1aläthancsi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~lcri reka~et 
kabt1\ etm~z fiatle s1hhaUa ve saglam"olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saila111 

ve kolaybkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak räaü 
güaüne teslim edilir deniz i~leri vapur ve motör tamitah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 
----~--_._... __ ...... _______ oiiiliii ___ iiiiimil __ iiaoiiii __ ... __ .... Oiiililiiiiiiiiiii 

T 
E ikbsadm 1 

caresi bulundu H d 1 · I I cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve hasir per
er ara Jj{llllZ ~I <, tClllIZ, Ü <S deler, perdelik ve lrnnapelik ltadife kreton, more ve fan-

tazi kuma!ilar. Perde sa~aklara ve baglari, masa örtüleri ve istanbuldan geien müte-

R 
z 

ev ~~yas1n1 btffa.t- ltuhlhi]irsiniz. 

zivarct 
ediniz 

.,/ 

• ec _e 
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sofra tak1m!ari1 knryola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler hass1s1m1z 150 rengi nereden M 
Taban, kanape, sofra mu~nmbalarmm enva1. Bronz ve ce- buldu ve buldugu bu renk- E 

viz kornizler vargel vistor aga~Iar1, yolluklar ve paspaslarm lerle güne~in ve havamn 81-
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid H cagile terden, tozdan harap 
malzeme ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabuJ etmez 

olan ~eyleri yeni ~ekline ge- M 
fiatlarla magazam1zda sablmaktadir. 

~:A::A::fdd:idcb\::tdc:lc:lti:ld::A::k::lt:1cbtc:k:A::N=~ :~:7~:1~~~~ •. bütün dü§ünce- E 

z 
E 

K 
1 

+c ciligin yenicilikten fark1m T 4M D 0 K T 0 R a Hayret verici bu i§te eski-

4M A emal T onay ~ünkü harap olmu~ bir elbise, Kemeralb 
~ • ~ ~apka, yün, ipek, iplik ku- Hükümet 
+c Baktcriyolog vc hula~1k, salg1n „ ma§lann abl111as1 dü~ünülür- _ ~ ~:':r§1s1!1~a ~ 

i 
hastahklar 111ütchasst~1 )t ken yeni hale gctiren, siyah1 numarada Istanbul isti• ••-
. . . ~ bi1e beyaz yapan bir mucidin yahanesinde bulunmas1 ikh· 

~~~~~~~~~()"~~~~~~~~~~*"~~~ Basmahane 1Stasyonu lcar~1smdak1 D1bek sokak ba§ID- k K lt d 8 d b' · 'k d ..J .._, ~s~~~~~W#O~~~~~~~~::~o~w-~~9 . ~· mas1 ve emera m a sa m 1r1c1 yar 1ac1s1.1r. •AYYARE s· Telefon i +c da 30 say1h ev ve muayenehanesmde sabah saat 8 den „ ri-:lc:tct'++*:lc~:lc:~:1ct*+++++++•*-.• IDem&SI . 3151 •1'1 •)( ak§am saat 6 ya kadar hastaJarm1 kabul eder. ~ ~ ~ : ~~~ 
B U G Ü N 'ilJ, .C Müri!caat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )f. Elh TeJ. 

Mevz.i' . „ 1 2 bil .. 1 f'l . b' ~ "~ tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- •• am ra 2573 mm en guze yu t 1 m1 irden ~ .. "'l p 
1 - JOSEPINE BAKER ile jEAN GA IM'in ~·: l~ra yap1lmasma cevaz goru en nomotoraks muayene-

h f
.1• 1 • => i smde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 

§a eser 1 1m er1 " 

Z 0 U Z 0 U m ~=RC~~ .'Jtr.:te1't:y;=PJC:y;:v;~:ir:~:ni GONÜL ACISI 
2 

tamamen Frans1zca sözlü ve ~ark1h ~ f D R A R T A ff L 1 L J ~uh ve ~ok güzel bir k1zm i~ g1c1klay1~1 a1k1, haya-
- Dünyaca sevilen güze Macar yildizi IRENE DE ~ hm insanhga, hizmete vakfetmi~ bir gen~ doktora 

ZILAYHY'nm büyük komedisi ~ Kimyager Abdüsselam Ak- vazifesini unutturabilir mi? 

En Cilgm Gecesi ~ günlü Laboratuvar1 CLARK GABL: '.'..! M~~~l e ~;.; 
l) Almanca sözlü ve §ark1h ~ Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda ELIZABETH ALLAN 

f.fu ikkat: Fiyatlar ucuzlam1~br. Birinci 30, Balkon 40 ~ Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireyc ge~irilmi§tir. Paramount Jurnal da 
~ 50 kuru§tur. ~ Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikah HABE$ IMPARATORU sulha dua ediyor. Bel~ika 

~ kimyeviyede bulunan p ASTÖR enstitüsünde idrar ve kan krali~esiuin cenaze merasimi ve son haberler 

~ tahlilleri KÜRi cnstitü&ünde Sinai ve maden tahlilleri üze- SEANS SAA TLARI 
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi- Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

<;ilgm Ge- • üzerinemhususl ara~brmalar da yapmaktadir. Pazar: 13 te ba§lar. 
J..aboratuvar hergün sabah yediden Ak§amlan sinemadan sonra her tarafa otiobüs ve 

gece ona kadar a~1kbr tramvay vardir. 

• Telefon: 2205 ~=w;~,f:~~~)l:~~!~~~~·r-
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Yeni uüfus 
say1m1m1z 

- 2 inci sahifeden devam -
mümkün kilacakhr. 8 sene
denberi nüfumu:i ne kadar 
artm1§br? 

Kadmlar erkeklerden yine 
fada m1d1r? Nüfusun ekono
mi, askerlik veludiyet bak1-
m1ndan en ehemmiy _ tli k1sm1 
olan 20 - 45 ya~IDdakilerin 
nisbeti yükselmi§ midir? Okur 
yazarlarm faal ve meslek 
sabibi olanlarm, nisbeti 8 
seae evvel luyasla nas1ldir? 
Mesleklerin ink1sammda bu 
miiddet zarfmda ne gibi de
ii§iklikler olmu~tur? Meselä 
ziraatta ~ah§anlar azahp, sa
aayi ile me§gul olanlar art
llUf m1d1r? 1935 say1m1 bu
nun gibi bir~ok noktalar 
aakktnda bizi tenvir edecek, 
laükiimetimizin tedbirlerinin 
ve zamamn Türk toplulugun
da yaphg1 tahavvüllerin i•
ael bir bilän~osunu ~izme
•iY.e imkän verecektir. 

Sey1mm muvaff ak olabil-
mesi i~in devlet~e läz1mge
len bütün tert~bat ahnm1§tlr. 
Bülten, sualler ve talimatna
meler ~ok iyi bir surette ha
z1rlanm1§, Avrupadan getiri-
len bir uzman bunlarda de
ji1tirilecek bir nokta bula-
111am1thr. Asil say1mda yan
h1hklara meydan vermemek 
i~in, bir~ok yerlerde tecrübe 
say1mlar1 yaptlm1i,hr. Fakat 
ltOtün bu emekler, say1m me
•urlars ödevlerini iyi yap
•azlar, halk yersiz bir korku 
veyahut ihmal yüzünden dog
ru cevap)ar vermezse, bo~a 
ritmeie mahkumdur. Bundan 
delay1 muazzam i§de en bü
yOk mesuliyet, halk1n bizzat 
kendisine ve bilhassa münev
verlerimize dü1er. 

Kanuna göre nüfusumuzda 
ekur yazar olanlarm hepsi 
say1m memurlugu yapmakla 
mükelleftirler. Münevverleri
miz kendilerine say1m me
murluiu verildigi takdirde, 
hu terefli i,e dört eile sanl
•ah, ve memurluk yapsmlar 
yapmasmlar hepsi, say1mm 
mahiyetini anlam1yanlu1 bu 
lauausta tenvir etmelidirler. 
Halka anlatmak läz1md1r ki, 
sual varakalan, istatistik ida
resi tarafmdan i~lenilir i~le
ailmez imha edilecektir. Kor
ku ve te)ä~a hi~Lir mahal 
yoktur. Vesvese yüzünden 
yanh~ cevap verenler, hem 
kendilerinin hem de yurdu
muzun menfaatlarma kar,1 
laareket etmektedirler. 

Üniversite fstatistik 
prof esörü 

ÖMER CELAL SARC 

Bay Muhsin 
Ankara (Özel) - Devlct 

demiryolJan dördüncü i~let
me espektörü bay Muhs!nin 
demiryollar1 genel yar direk
törlügüne, ildirektör bay Ce
mal Hidayetin Kayseri dör
düncü i,letme espektörlügü
ne teyinleri yüksek tasdike 
iktiran etmittir. 

Odemi§te 
K1z1I salg1n1 

S1hhat direktörü doktor 
bay Cevdet $akir ve emraz1 
sariye ,hutanesi ba, hekimi 
bay- Lütfü ... Sabri bugün Öde 

• mite gitlerek k1z1l hastahr1-
n1 mahalli11de tetkik edet:ek
lertlir. 

( Halk1n Seal 1 

Memelde 

Dogu Afrikasi 
da neler oluyot? 
~~-------~-------~---~oo------~-------------....---Kamutayda 

Ölüm cezalar1 hakk1ndaki ko
misyon mazbatalar1 onaylad1 

• 
se~1m 

Klaipete, 1 (A.A) - Rcy 
verenlerin adedi 68,442 ve 
bu suretle i'tirak nisbeten 
yü1de 92 olmustur. 

ff~rb muhakkak gibi görüliyd 

Ankara 1 (A.A) -Kamu- Bundaa ba~ka düzcenin 
tay bugün Abdülhalik Ren- Nuhviran köyünden Mustafa 
danm ba~kanhgmda toplan- oglu Ali, Akyaz1, Beyneri 
blarma ba1lam1' gündemin- köyünden Mustafa oglu Ze-
deki maddelerin bir k1sm1 keryanm, Sökenin <;eltck~i 
üzerinde müzakerelerde bu- mahallesinden Yusuf ogulla-
Junmu~tur. Bu arada Mos- rmda~ Hac1 ~erif ogl~ Cam-
kova büyük el~iligine ana- baz Suley':11au. ~avu~ ile. K~-
tan Zekäi Apaydmm Diyar- ~arh nahayesmm Tekeh ko-
bekir saylavhgmdan ~ekil- yünden Kor Ali ogullarmdan 
digi hakkmdaki istHas1 okun Süleyman oglu Hüseyinin 
mu~, 1934 Eylül, ilkkänun ölüm cezalarma ~arpilmalan 
ve §Ubat 1935 aylarma ait hakkmdaki komisyon mazba-
divam muhasebat komisyonu talar1 tasvib olunmu§ ve cuma 
mazbatalan üzerinde görü§- günü saat 15 te toplanmak 
mü~tür. üzere dag1lm1~hr. 

E~~~~~~~ 

ingiliz ve it~lyan gemileri Yu 
nan sular1nda dola§1yorlar 

Atina, 1 (A.A) - Güvenilir ~evenlerden alman baberlcrc 
göre, bir~ok italyan gemileri birka~ gündür Yunan sularm
da Girid adas1 etrafmda sondaj yapmaktadtrlar. Akdenizde 
bir harp takdirinde ~ok önemli bir nokta olacak olan bu 
adanm üzcrinde italyan vc lngiliz kuvvetleri dolai,makta
dirlar. 

Grevcilerle polisler aras1nda 
~aro1§malar ••• 

Nevyork 1 (A.A) Nevv-Orlaans, Molile, Gulfport, Pense
cola ~ehirlerinde bugün ba~hyan grevler derhal kan~tkhklar 
husule getirmi§tir. Grevciler polislere kar§t ta~ ve sopalarla 
hücum ederek tevkif edilmi~ olan bir ameleyi knrturmek 
istemi~lerse de polisl~r aglabc1 gaz sa~an bombalarla bu 
hücumlan defetmi~lerdir. 

Nevv-Orlaans da 18 zenci tevkif olunmu~tur. Linyit ma-
denlerindeki grevci amele bugün ii,lerine ba~lam1~lrrdir. 

Askerle dolu 7 harp ·gemisi 
mechul bir semte mütevec
cihen Yunan sular1ndan ge~ti 

Pirgos - ( Özel ) - Atina gazetelerinin Pirgost~n al
d1klari bir telgrafa göre koyu kur~uni boyah yedi Italyan 
harp gemisi Kayfa önlerinden ge~erek me~hul bir istika
metc dogru gitmi$lerdir. Bu remiler tikabasa piyade nefer 
lcri ile dolu idiler. 

8 ~ [•l [•l 

Röyter italya}1a, fazla hayale 
kap1lmamak laz1m geldigimi 

.. 1· ' .soy 1yor ••• 
Londra 1 [A A] - Ak~am ge~ vakit ne~rolunaR bir ha

berde Röyer Ajans1 ingiltere hükiimeti tarafmdan ingiliz 
filosunun ani biri surette italyall filosunun taarruzuna ugra
d1g1 takdirde Pransa hükumetinin nas1l bir vaziyet alacag1-
na dair me:zkur hükfns1;te iÖnderdij'i suali teyid etmekte
dir. B'l! bapta Röyterin siyasal aytar1 ~ü mütaleay1 yllrüt
mektedir: 

Zannolunduguna göre Fransa hükumeti bu karardan ev
vel bile taarruz vaki olursa uluslar kurumu üyelerinin bir
birine yard1m medburiyetinde olduklarma dair ingiliz tefsi
rini kabul edecektir. 

Röyter aytan bundan sonra italya prop~andas1 tarafm
ingilterenin Habetistanda hodbin emeller besledigine dair 
yap1lmakta olan rivayetlere mukabele ederek ~öyle devam 
etmektedir: 

Hahetistan meselesinde ingiliz noktai nazart uzun zaman
danberi italkada malumdur. Bunun i~in bir hayale kap1lma
mak i~abeder. 
„~~~~ .. „„„„. „„ •••• ~~~~~ 
I 20 ILKTE~RIN - PAZAR ~ 
! eenel nüfus say1m1 güuü ~ II 
: Say1m ve kontrol memurlugu uh1sal b.r ödevdir. : , 
~ Bu ödevi seve seve ve önemle yapmlz. ~ · 
~ BA~VEKALET ~ 
~ ismtistik UMum Müdürlüiü ~ 
~~~:a::.ta„„„„ •••• „ •• „„ •• „~~~kta 

Pravda 
Gazetesi 
Nediyor? 

Belgrad 1 [A.A] - Prav
da gazetesi, hühumetin yeni 
te~ekküI;edecek olan fa§ist 
kartisine müsaade etmclligini 
yazmaktadrr. 

Bu red cevab1 i~in ileri 
sürülen sebep, bu yolda bir 
te~ekkülün cemiyetler ve i~
timalar kanunu ~atlarma uy
gun olmad1g1 keyfiyetir. 

Y eni te~ekkül!edecek olan 
parti, Yugosla vya hareketi 
ismini ta~1yaca1,d1. -·-
Bulgar ajans1 

DID tekzibi 
Sofya 1 (A.A) - Bulgar 

telgraf ajans1 yeni esas te~
kilit kanunu hakkmda ka
bine üyesi arasmda anla,
mazhk mevcud oldugu ve 
lcabine buhram muhtemcl 
bulundugu hakkmda yabanc1 
memlcketJerde ~1kan ,ayia
larm as1ls11 oldugunu bildir
meldedir. 

Alman donan
mas1 kuvvet

lendirilivor 
Atina, [Özel) Alman 

donanmas1 günden güne kuv
vetlendirilmektedir. Alman-
1 r yalmz Macaristan ve Po
lonyada degil, Balkanlarda 
ve Sovyet ~evenlerinde de 
nüfuz ve taraftar elde etmek 
i~in ciddi surette ~ah~maga 
ve propaiandaya ba§lam1~
lare1r. ___ „ . .,., ____ _ 

•• 
200 Olü 
200 Yaral1 

istanbut - <;inin Lunk
haü ~imendiferi 109 neu ala
y1 ~ensi eyaletine nakleder
ken birdenbire yoldan ~ika
rak otuz meter derinligindc 
bir u~uruma dü§en ve bugü 
ne kadar enkaz ve toprak 
altmda kalan 200 ölü ve 200 
yarah ~ikar1Jan trenin asker 
,Sensi de isyan J eden komü
nistlere kar§1 gönderildigi 
trenin de komünistler tara
fmdan „ u~uruld11gu zannile 
<;in hükumeti buralara yeni 
kuvvetler göndermege mcc
bur olmu§tur. 

Habe§ :sef er
berliginin 

\
7 erdig i heyecen 

Belgrad -Habe~ seferber
liginin uluslar :cemiyetini ~e- 1 

venlere heyecan uyand1rd1- I 
imdan sava§a meydan ver- , 
memek i~in italyanm dilekle
riniu dehi tedkik olunmas1m 
lüzumunu ortaya sürüldügü 
Romadan bildirilmektedir. 

Italyan ve Habe§ ordulatl 
nas1l dögÜ§ecekler? ., 

Pariste c1kan Tan gazetc- mailub olursa] Habe1 1'all! 
sinin muhabiri Janfizan yaz- leleri arasmda büyük bif 
d1g1 uzun bir mektubta bil- ihtiläf vücude gelecek iele' 
diriyor: cek ve bu ihtilif ltaly• ... 

Eger sava§ oJursa, dogu muvaffak1yetini temin edl' 
Alrikasmm sava~1 sava~larID cektir. italya bugün dahi 1" 
en uzunu velmüstemlelc:e sa- ihtiläf1 elde ederek savait" 
va,larmda . örnegi [görülme- evvel siyasal bir bi~i•de if 
mi~i olacakhr yoluna komak dü~üncesiod" 

ltalyamn Habe~ler kar~1- ayrdmiyor. 
§inda duran askerinin say1s1 B d k' lt l kerl•' 

•• „ V ura a 1 a yan as 
gonden iunc ~ogahyor. Bu · · h · · o·· · „,. rmm epsmm u~enm 
iÜD General Bono kuman- ff k t• •t• d _.JJ, . . va a 1ye mc 1 1ma 1 val"P" 
dasmda 250 bm Italyan as- · _..;. 
L • k" ·1 • hl k lngilterc hakk1nda da e....-u:eri var 1 s1 a anmas1 a- . . 

l t l 300 b
. 

1 
yets1zhk besleniyor. 

rar a~ ir1 an m ame e i • 
sm1f1 da buna kabhnca bu Huläsa cebhedeki taly• „ 
ordunun toplusu yar1m mil 
yonu ge~ecektir. 

Bu ordu cengäver benüz 
bin Habe~ ilc save~a gire
cektir Bu Habe§ ordusu ile 
sava~ biraz zor olmakla bera 
her eger bu ordu bir tarafta 

~ ~ - ~ ~ 

italya asker 
göndermekte 
-Ba~taraf1 birincide-

seferberlik ve ne de harb 1 

ilin etmiyerek ordularm1 Ha
be§istana sokmaga ~ah~a
~akbr. 

ingilizler „ 1skenderiyeden 
sonra K1br1s adasman;tahki
mine, ltalyanlarm Oniki ada 
da yapbklar1 kara, deniz ve 
hava iisleri ve bunlarm ls
kenderiye ve M1s1r i~in bir 
tehdid olabilecegini anlad1k 
larmdan, karar vermi~lerdir. 

Atina ga%etelerinin ikinci 
tab1 olarak ~1kard1klan r nüs
halarda verdikleri malumata 
göre italya - Habe~ arasm
da pathyacak ilk top sesi 
yeni bir cihan harbmm bat· 
lamasma ilk i§aret olacakbr. 

Adis - Ababa, 1 [A.A] -
16 denizalh n-emsinin yabanc1 
memleketlerden 1 Iabe~istana 
gönderilebilecek harp leva
z1mm1 yakalamak i~in ~ap 
denizinde demirledigini bildi
rilmektedir. 

1-Ii~bir bayrak ~ekmemi~ 
olan iki esrarengis vapur 
Frans1z Somalisi a~1klarmda 
görülmü§tür. Bunlarm binler
ce mitraliyozu hamil olduk
lar1 ve bun.lar10 Cibutiye ka
~ak suretile ~1karmak i~in 
müsaid zaman bek!edikleri 
zannedilmektedir. 

Adisahaba, 1 (A.A) - Bir 
fsvi~re ihtiyat zabiti buraya 
gelmi~tir. Yabanc1Iarm Lima
yesi i~in polisin tensikiyel 
mefgul olmak üzere yakmda 
birc;.ok lsvi~reli gelecektir. 

Adisababa, 1 (AA) - Te
yi~ edilmiyen bir habere gö
re, genel seferberlik bu ak
~am iJän edilecektir. 

Adis-Ababa 1 (A.A) -
Mes'ul Cancvrenin, Habe~is
tana bir mü~ahit göndermegi 
reddetmi~ olmasm1 sava~m 

pek yakm oldugu ~eklinde 
tefir ediJiyor. ltalyan eli;ili
gindeki memurlarm say1s1 
albya indirilmi§tir. Alb kon
solostan dördü Habe~1stan
d n ayr1lm1,I rd1r. S1bhat 

askerleri sav&§ istiyor, tl• 
be§ler sava§ i~in can atiyot· 

Eger inglltere ile anla~ID·~ 
dahi kabil olmazsa bu i~ 
ta§km ordu tüfek patlat111•
dan yerlcrine dinmiyeceklet' 
dir. 

~ S E R 

Kitap fiatleri 
Bu Senc Fia tler Bi' 
l\\ikta r U cuzla~tir1ld1 

Öniimlizdeki ders y1bll~ 
ilk okullarda okutulacak 1'i 
taplar1n bir listesi yap•!~ 
ve bu liste bakanhktan IP" 

tür direktörlftj'üne gelmitbt' 
Her iki okulda listede ~ 
terilen kitaplar okutula~ 
ve kitaplar bu listede g6stl' 
rilen fiatlerde sabn ahn•· 
cakbr. 

Batka kitap ekuyanlat ~ 
ya kitaplan listede 161t~ 
len fiatten fazlaya sat• 
isteyenler §iddetle ce,,.f' 
~arp1lacaklardir. ~ 

Kikap fiatleri ie~en se• .,
ye nazaran bu y1l daha uc 
la~tmlmitbr. Kültür dire~· 
törlügüne geien emr• ·~ 
musiki dersinde taleb• 11°. 
tutacak, ev idaresi der•i" 
de kitaps1z alacakhr. 

Birinci sm1flar1n alf•b' 
kitaplarmdan ba~kaJ blitt' 
s1mf:ar1n kiraat kitaklar1 ~ 
degi~tirilmi§tir. Y cni k1r•'. 
kitaplarmm bas1lmasma b•J, 
lanmi§br. Kitaplar yaktP 
dag1blakbr. 

Karabiber 
K1na ., 
Kontenjan harici g•, 
mesi i<;in izin veril~ 
Karabiber ve kma koot , 

jana tabi oldugundan .~'~. 
leketimize gü~lükle g1r•r'_, 
M1sira gönderdigimit ~ ~ 
meyva ve sebzelere karf~ 
olarak M1s1rdan takas. Y Ji" 
ile gelecek dögülmenut ( 
rabiber ve k1namn koot~ 
jan harici ithaline izin ~e 
mi~tir. ,i' 

Bu huhustaki karar. ßf 
günü meriyete girecekt1t· _.
suretle karaber ve k10• 

}~hal~~olayla1_m_i~t~. 6~ 
i,Ieri direktörü muaviPl '-,t' 
rikah doktor Hokman b• Oi' 
bak1c1lar ve malzeme ile 
redauya hareket emi1tit· 


