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BABES AYYARELEBI 
Aduaya mühimmat ta$imaga .ba$lamr$lardrr 
--------~------------------~--------~ •• „. 

Habe$ler, ltalyanlarr iferi f ekmek istiyorlar 
ll'ALYAN VE HABE~ TEBLiGLERiNi KAR~ILA~TIRARAK OKUMAK GEREKTiR 
"'Yareler ve harb sistemi hogaz hogaza, sÜn5CÜ süngüye sava§1 ortadan kaldirmam11br 

GILIZ KAPTANLARl -ITAL Y AN HARß
00

GEMiLERININ EMIRLERINI DINLEMEMI§LER 
---„ •• „0000„.„„ -- -

londrada ltalyanlar aleyhinde nümayi$ler 
ailterenin -., 

~ ..... 
h':f ve haysiyeti, 
·•Uf w 

Uz ve siya~eti 
lthJikedcdi r ! 

t --...... .... -+-

t\ ·1 &1 tere e kadar 
).arJand1ktan, o de-

1~ lllasrafla ri göze 

ll .. tan sonra, 1\fus
ll&' • 

n1n en1ri vak1 
~1nda süt dök
" kedi vazivetine 
~ ck midir? „ , :b Ve siyasct blo

fJ ker masas1ndaki 
b C\ta benzen1ez. 
"aJde, f ngilte1·e ne 

Cak? 
: b·kurJanm1z1n, gazete 
t •r~ok in~anlar1n dil-

" l"ai~u sual!er dönüyor: 
t d e~e dona 1malanm 
•tt1ee?•~e gönderdikten, 
1-rdtiru bir~ok mühim 

a ve ülkelerde top
hl~ Siivtyf kanah ile -... ,>' 

.'ldikt lt~ok askeri ted-
)~lli an.. v~ daba bir 

. ~t t 8 Uel 1hdas ettik
l) Qu u· 
~tii gurea ak1Jlar1n 
'ldtk kadar masraflar1 
'"l~u ta.n ve nihayet ci-

1111 tlira~e harbini onun 
'tltit e oyuncak olma-
i . lade „ . -.. 
. 'itat· e.,m1yecegm1 

ilt 1_ 
1 

Ve siyasi gaze
td Qilt„ •ktan un cihana kar~1 
~Gthi. •0 nra, ltalyanm 
~ d&k~~r1vaki kartism
llt dll u, bir kedi va-
' lt fecek midir? 

llloL ·~ll • " 
... „„1 l•Yen suallere 

• •r1 ' 
~'-"'"b•t ~•z tarafmdan •bM. - lQ lld - . . ._ „~ b' ugumuz 1~1n 

II{ i~ •r ka~ sahr yaz1 
. ••ll t,· d 

... l'~t lt. •z e mesleki 
• ~ ~ 11•ettik. 
~ttlli, lliphe yokturki a...' 'a bu derecc ileri -...„„. „,. g . d ......... 1 eri önmek 
('lftt, b1:1-Y•ya "kusu

So._.. 
4 

11 senin buka
lbac&de J 

Paris, 5 (A.A) - Pari 
Suar gazetesinin Adis-Aba
badan ald1g1 haberlere göre 
Habe~ u~aklar1 Aduaya mü-

kabul edemiyecegini söyle · 
mi§tir. 
lngiJterenin .oütalaasma göre 
ihtiläf uluslar sosyetesinin 

~nt~~~~~~~Vi~--~f 

„ 
ltalyan ordular1 ba~kumandam general de Bono 

himmat ta§iyorlar. Buradaa elinde bulunmaktad1r. Ve ü~ 

hat eden bir~ok lngiliz gemi 
lerinin lta yan harb gemileri 
tarafmdan hamulelerini bil
dirmege mecbur edilmeleri 

b~ri dogru degildir. Adua 
henüz zaptedilmi§ degildir. 

iNGiL TEREDE iT A Y A 
ALEYHiNDE GÖSTERi~LER 

yap1lmakta olan ~1p1paalara 
aiddir. Bugün bu ~arp••••-cJ 
lardan ögrenmek •Ö•k•• 
olacakhr. 

~ekilen kuvvetlerin munta- tarafh müzakerelere tekrar itatyanlar ag1r toplarm1 daglara yerle1tiriyorlar 
zam Habe§ ordusu henüz giri§ilmesi rrzuya §ayan de-
birlefmi~ degildir. gildir. ingiltere bay Musso-

ingiliz 
ziyade 
tür. 

deniz mebafilini pek 
1 

Londra, 5 (A.A) - Yüz Evvelki ak~am da teltlii 
heyecana dü§ürmÜ§· kadar nümayiM~i italyan el- edigi ve~aile ltalyan biltlirik· 

Cenevre, 5 (A.A) - Ha- linin tekliflerine cevap ver- ~iligi önünde t ?zahüratta leri ltalyanm eline 1e~• 
bulunarak Habetistana kar§t topraklardaki yerlileria sefa-be~istan Uluslar cemiyetine miyecektir. 

verdigi notada (16) c1 mad- Paris ~ (A.A) - Fransa· 
Bu hädiselere dair bazi 

Yapur kumpanyalara kaptan- muhasamata ba§lamasm1 pro- lct ve a~hklan tanir olu
maktadir. maddenin (2) ci f1kras1mn r ·-r:· :""'I --:··:ri ~· ~:;:,~~i:~!l;:I"~ 

tatbikini istemi§tir. 
Adis-Ababa, 5 (A.A) -

Bir resmi bildirige göre ital
yanlar Vageta ve Engüel 
meykilerini ele ge~irmi§lerdir. 

tskenderiye 5 (A.A.) M1sir 
sularmda bulunmakta olan 
lngiliz kara, deniz va hava 
kuvvetleri Pazartesi gunu 
büyük muhtelit manevralarda 
bulunacaklar ve sonra lsken
deriye sokaklarmda ge~it 
resmi yap1lacakr1r. Bu ge~it 
rsmine 11 bin bahriye askeri 
de i~tirak edecektir. 

Londra 5 (A.A.) - Fran!:a
nm Londra büyük elc;isi bu 
sabah d1~ bakam Sir Samuel 
Ho ra ziyaret etmi,tir. Fran
s1z eJ~isinin Fransanm ingil
tereye cevabm1 verdigi söy
lenmektedir. 

Londra 3 (A.A.) - Press 
Assosiationun yazd1g1na göre 
dün italyan sefiri ile dif 
i§leri bakam Sir Samüel Ho
ar arasmda vuku bulan gö
rü~me esnasmda ingiliz ca
kam Akdenizdeki ihzari 
tetbirlerin ayni zamanda ve 
muvazi olarak geri alm111as1 
suretindeki halyan tekliflni 

F rans1zlar Afrikadaki demir yollarmm muhafazas1 i~in asker gönderiyorlar 
dan birka~ gün önce bare- Jardan almi§lardir. Kaptan- testo etmi§ler ve zecri ted-
ket etmi~ olan 800 Senegalli lardan baz1lar1 italyan gemi- birler istemi~lerdir. Polis te-
asker yarm Cibutiye gelecek lerinin bu emirlerine kati zahüratc1lar1 dag1tm1f ise de 
ve demiryolunun himayesini surette muhalefet etmi~ler y"rm i~in yeni mühim teza-
temin edecektir. Bu hususta ve muhalefet üzerine italyan hürat yap1lacakbr. 
evvelce Fransa ve Habe~is- gemileri 11rarda t1ulunmam1~- Paris (Rado) - italyanm 
tan aras1nda bir anla,ma lard1r. Kaptanlar kumpanya- dün gece radyoda verdigi 
olmu§tur. larmdan talimat istiyorlar. baherler araamda kayde lä-

Londra 5 (A.A) - 11Tan„ Roma, 5 (A.A) - Adua- yik mühim hädise ve muvaf~ 
gazetesi yaz1yor: 11 Akdeni· nm ahnd1ktan sonra tekrar fakiyetler zikredilmit degil-
zin Doiu taraflar1nda aeya- Habe~lerin.eline dii1tftgft ba- mi~ degildir. Verden tefsilit 

konse)1inin. 
itaJyay1 haks1z .;1ka 
ran karan 4. üncü 

sa vf an11zdad1r 
!;s~~8J~ElliEEliiii:l9llll!E'I„ •• 

935 Nufus 
Say1m1 

'f.. Kemal T engirteak 
SINOP SAYLAVI 

Orta ~ag sistemi, 'Nrfi ve 
asker ahnak bakunlanaU. 
nüfus say1mm1 pek zarari 
gömiyordu, netekia u •• „. 
hhgm Timar ve Ziamet tef-
kilah ve vergi siatemleri de 
bu ite lüzum göstterme111i1tir. 

Bütün nlkeyi kaplamak •• 
devir yap1lmak lue anla 
(aile) ierin ve kitileria l&JI· 

sm1 ve san'atlar1n1 defterlere 
- Sonu 2 incide -

Telefen 

No. 

3882 



( HaAua :.ca1 ) 

Okyanuslari .Bir medyumun hatirati 
~-~---~~~-----~-~~~~~-~--~~-~~ 

ln2ilterede ruhlarla muhaberesi a1an Alman U. 117 tahtel
hirinin ak1Uan durduran 

müthi1 maceralan 
heyecan ve alika 

büyük bir 
uyand1rm11t1r 

-------·-
- 15 -

l Dört gün bo~uAa ge•tiktcn sonra 30 ton 
kau~uk eldc cdildi 

.'9J~•ilia hize dotru ve kat biz as1l bir noktay1 uaut 
t edecek tekilcle geldi- mu1tuk. 140 numalara t.la· 
...,._lerden ltir k1sm1 tellitahirle mtUiki olmak. 

dilerini denize atm11lard1. Bereket ki telaiz.le ~-
tr tahtelbahir au yüzlnde huluktuk. Fakat art1k biz4e J 
cen böyle ldi9'lk badiaeler- bir endite hlkiim stiriyer-
.., alnbet tamamen anla- ~ -a~ . _ du: lngilizler tahtelbahirleri- l 
4BD&d1. Denize atmak kadar f 
Wk olamaz. mizin kokusunu alm11lardir. I 
laziliz tahtel"-hiri, nedeaae Y olda bir vapur daha tut- l 

ala durmad1 ve dalarak tuk. Bu vapuru batirmak li- I 
•zden kayboldu. z11ad1. Banun i~in hamulesi 

Epey zaman ~ndif e ile aras1ndaki 30 ton ka~uiu 
Mldedik ve sonradan uzak- 140 tahtelbahire yükleyerek 
qap gittigini gördük. ve Almanyaya rönderdik. 

Z..aumzca, dört torpilia Malümya, Almanya mevacl„ 
... bit b!r netice vermemesi d1 ibtidaiye hus•sunda, bü-
lnriae, bi&im mukabil e•- yik bir s1k1nb i~inde idi. 30 
Wallanm1zdan korkarak:ka~b. ton kau~uk, abluka albadaki 

t.,imler cidden tukaf Almanya i~ia ~ok ltüyiik ltir 
fü•'-rclir. Harpte ltile kor- t•J demekti. 
iakhklan g6ze ~arpar. ... 

S. tahtelbahir, bizi glrftn
a, d6rt torpil savu.du, 

140 dan aynlcbktL 
Kocaman bir ,an befuaa 

re~ti 
6ece, eberiyetle i1 pre

meyis, receyi de bot 1•~r

Biz sükütu muhafaza ettik 
fakat kad1 sözilnde 1srar 
etti.. Onun Gr:eriae rulataa 
beldemeclifimiz ani bir ee• 
Tab reldi. Euelce maddt 
t•kilde görünen ruh kaybol· 
tlu. Y erine uzun beyla,Jkibar 
•• asil bir hiadli kaim olda. 
Bu fhel Ye dehfet ilka edea 
bir ~ehre idi. ~u hayal ta• 
heaim kartamcla durdu Ye 
gözümün i~ine bakmaia bat 
lad1. Bu ruh benden bir 1ey 
istiyor yahud bana bir fCZ 
1öylemek ve birfey göster
mek arzu ediyordu. Hayal 
bir kötedea dign köteye 
s!iderken gözlerimi üzeria
den hi~ ay1rmad1m, ruh, fo1-
forlu levhay1 yukar1 kald1ra
rap u edyumla yanyana gö
ründü. Arbk yaa1m1zda betl
bini gösteren kad1nda ruhu 
sriirdOgünfl itirafa meebur 
oldu. 

GECE Y ARISI GELEN 
BIR ZIY ARETf;I 

Medyumlar istedikleri za
man rulau böyle mad,di bir 
tekilde giremezler. Ar: Te 
nadirea riründüifi i~indir ki 
ruhun maddiltemesine hetkes 
inan111u. 

D6rt torpil bir tahtelbalair 
ifin ~ek bllyük bir sermaye 
6. Tabtelbabir toplan ~ok 
tlefa bir ite yaramu. 

lnrilizler bu dlrt kiymetli 
terfili hi~ diittlameden atb
lar. •• netice Yermeclipi 
........... de oau 1ilkerek 

·r IMnketle uzaklqip kit- i 

tiler. 

dikten soara ikiaci ih• ' Bugün nahlan maddi tekle 
girdik. sekmakta kuYveb tecribe 

Maalesef ikinei gln cle hiyle edilmit elan bir arkada11m1-
1e~ti. za bize 1:.il tecr6be yapma-

01Ancl de botuna I~· sm1 rica ettik. 0 aktam saat 
o~ paß hOfUD& gqirmelf, 3 te kaptll)ID elini OJDadaD-

ßu talltalbabirin yerinde yazifeai avlenmak olan Btr biriaiain ~kardajl .selten 
~iz elsayd1k, enell mllmkb talltelbahir iP. cid4en feci uyaad1m. Kap1m a~tlda, i~eri 
ile lopla it göriirdlk, soara idi. gireai gireni görmedim. 
da tek bir torpil atarcbk. Odada -r..-"h.en bir adaman 

D•rt t ·1 K 1 k lu kaclar talisizlik 4oint- 7„. „7 
v orp1 ··• o ay olay a-k sealerini ip· diyordum. 

f _.... dil" li "? 1u olur fey deiiJdi. ~ -cua e ir r m Bu etlam yatakla pen~ere 
Bm· •• az ab t• · D6rdüncti ..... 1abu, aia-' un 1ey a 11D1z- • „ arasana reliace mun b6ylu 

...1 ·h t b. t "li · be li duidertle ufukta hir 16rl ae, n1 aye 1r orpa m1z l:.ir bayal 16rdtim. 
IU• sitmit im Aca11n1 lall& g6l1e, aiyala aoktalar 16rdllk. Eneli lursiz zauettim •• 
•udam1yoruz. Grup haliade bir~ok naldiye korktum, Omsumda IJir elia 

Deaize diitenleri toplad1k. K„ileri! All ltir aT. Be.Ud de 1-JSIUIDI hisaettim. Bu temas 
• 7aram1:a mtimkla eld•io bir laamule ile birka~ it 11- ayaklanma dojru iadi. O 
t•lrilde tamir ettik. rlr, IJof flalerimizi ba au- •akit ltu adaaun bir ruh el-

• • • retle telafi etmit olarduk. masa lb1m 1eldigine kaai 
AY pe,ine yine ~·khk.Fa- - Arkua Var - old„. Hayal tekrar reldiii 

D 1 t De • IJ d l fib1 seuuce ~ekilip gitti. e e m1rya ann an: lld gece aonra y D odada 
c .... Te Sah gtinleri lzmirtlen •e Pazar, ~ ..... ba yatan arkadatUDID odu1nda 

fhleri Band1rmadan kalkan stirat katar gtinleri lu.ir Bu-
~ aras1nda 1207, 1208 mulatelit katarlarda 1 birinci Tet· N ATA ·~ A 
na 19.>S tarifindea 31 ilk Kbaa 1935 tlanhine kadar aJlli y 
... nda 1zmir-Band1r91e aDlir arumda i1liyecekl.ri „,.. RUS ASKI 
...... ilia oluam. 3ll0 4-6 "'» 

Ahce Fdeld 

lzmir Nafia Miidürlüiünden: 
~338 lira 27 ku,Uf ketif bedelli Dikili-AlbnoYa yolunan 

0-1-550-9-1-900 kilometrolara arasaada yapdacak btlz ve mea-
~ezler. ~ gOn miiddetle a~1k ek1iltmeye konuldugunclan 
1ateklilenn 2490 sayah yasaya röre huirbyacaldarl btmiut-
!arile birlikte 14 tqrinienel 935 Pazartesi 1llntl aaat 11 de 
ilbayhk eadmenine gelaeleri bildirilir. 3101 

lamir inhisarlar Müdürlü-
günden: 

1-<;amalb tuzlas1nda yapilacak (2979) hu~uk lira bedeli 
ketifli tuz dejirme~ kapab zarf usulile eksiltmeye kunul
muttur. 
2-Eksi~tme ,artnameleri ISO kurnf mukabilinde bat mli

dllrliliümüz mübayaat komisyonundan ahnacakbr. 
3-EksHtme 19/1019~5 Cumartesi giinü saat 11 de Istan-

bul lnhisarlar Umum müdürlüifi abm satim komisyonuada 
yap1lacakbr. 

4-Teklif mektuplan kanun,dalli hlkümlere göra yukanda 
tayin eclilen g(in ve aaattan "ir saat evveline kadar komis
yon reiaiae makbuz mukabiliade verile~ektir. 

S-Eksiltme, sartaamenia maddei mahsuaunda yazda seraiti 
laaiz olaalar arasmda yap1la~br. 

6 - J.tek,tileri• ytiz4e yecli l»u~uk ~vak~at teü•t "1••• 
. . . . •lh'll..-IN•· 

Andre Burgere 
Jear. Toulout 1 

~·k Gey 
Kad1n terziha ncsi 

NE SET 
En son modellerle metot 

tlzerine yapdan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, ailfa, fosfor •e 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun 'i ~i~ekler de 
yapilmaktad1r. 

Adres ~ Karata1ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 
sscz a a:zze iliiiiWm 

Di~ Doktoru 

H. Tabsin Tan 
2 iaci Beyler S. Hamam 

....... ~- 37 B'1~aya fef• . 

-10-
boguima fiirilltüsu itittim. r 
Arkadas1mla kocas1I ayni 
odada birbirindea az aynl· 
m1, iki ayr1 yatakta yatarJar
d1. Gece kadlD birdenbire 
uyanmit ve lzerine sanlan 
uzun beylu bir Hilli gör
mtif. Korku ile bagirm11 ko
cu1n1 u„ndirm11. Kocas1 
kendisi11i evinde zannederek 
aannederek birdenbire kalk
••f ve kan1a1a yan1aa s1~
ram1f. Kad1n yatagina s1~ra-
yan adam1n Hintli oldugua 
zanaederek daha ziyade kork 
•Uf, kocaaan1 itmeie darhkla 
boiutmaga ba1lam1,. Biribir
leriai anlay1nc1ya kadar kayb 
yorulmu,Iar. 

Arkada11• gördüjiinü an
latt1g1 zaman her ikimizin 
odas1n1 da ayni Hintlinin ru-
1-unu ziyaret ettigiae karar 

verdik. istesi gün masa lta
'ma ge~ince (Feda) ya, bu 
Hintlinin bizi ikide hir rallat-
s1z etmemesini tenbih ettik. 
F eda, Hintlinin rahatan:hga 
sebep oldugundan dolay1 
fevkalide müteessir olduju· 
au, fakat kendisini g6rmek 
istedifimizi bildigi i~in ilk 
f1rsatta göründügti11ft bildirdi. 

Qq iki senedenberi med
yumluk yap1yerum. Kendile
rile ayni masada ruh tecrü
beleri yapbg1m bir~ek kim
seler vefat ettiler. Ölllmle
rinden sonra bu kimselerle 
tekrar görütmek benim i~n 
en büyük zevktir. On iki 
senelik tecrübem bana ras
terdi ki bize me~hul olan 
ruh ilmi vard1r. BetbinleriJ1 
inaamamalar1na ragmen bu 
ilim muhakkakbr. 

a m m a s 
( BITTI ) 

B E 
935 nüfus sayim1 

----------------aaaooaa11----------------- Ba~taraf1 1 inci yüzde -
1•~irme „ldinde yapdmakta 
olan yeni uulle nüfus yay1m1 
yeni memleketlerin icadadn. 
IJk önce 17 .nci as1rda Ka
nadada Yeni fransada (Ou
ehec) Kebek de yapdm11tlr. 

Bu anlmda nüfus aay1mm1 
bi1de de ilk clafa 927 de yeni 
Türkiye, ciimhuriyet yapti. 

Niifua say1m1 yapma~ bu
aun yapdd1g. " gün alusun 
adeta enstantane bir rcsminl 
~karmak demektir. Bu res
me bakarak ul11.1an o r&n 
ae kldar lr.ifi oldaju •• 
aran1lan eibbatlann ogln ne 
halde bulwaduju g6rillebilir. 

Bizde 927 de yapdan say1m 
ilk laee ntifusu•u1un, Türk 
ulusanu kl~llk 1östermek 
iateyenlerin o ,nnlerde iaatla 
iddia ettilderi 1ibi en ~ek 
8-' •ilyon degil, 13 milyon 
600 kll1ur bin elduj'unu gös
terdi. Bu bilgi ile beraber 
kad1nlar1aaz1n erkelderden 
bir az fazla, nufusumuzun 
ancak yü1.de 42-27 si evli 
ulusun aail yeti1tiricl ve ya
p1cdar1 olan ort~ yathlar1n 
(20 ile 60 ara11) bltlin·nüfu
sa nisbeti batka ülkelere 
göre daha az (ytizde .tl-52) 
okumak bilenler (e1ki harf
larla) ancak yiizde 8-16, bir 
i1 tutan yani meslek veya 
san,at sahibi olanlar1n hi~ bir 
it tutm1yanlara nia.betle yine 
u (bltln nOfuaun yüzde 3'-
26 s1 mesleki, 60-74 dü mes
leksiz), bu yllzde 39-l6 it 
tutanlarm 33-05 ti ~if~i. 1 · 
89 zu tiiccar, 1·84 d6 devlet 
memuru, 1-28 zi serbest 
•eslek sahibi oldugunu ög· 
rendik. 

Yine bu 1Sav1mdan anlad1k 
ki nüfusumuzun yüzde 13.58 
zi evlerinde, aralarmda Türk
~edea ba,ka bir dil ile ko
nu,uyorlarm1,. Nüfusun ülke
de daiamas1 yönünden de 
3,305,000 kiti viläyet ve ka· 
za merkezlerinde, 10,354,000 
ki,i de nahiye merkezlerile 
köylerde oturmakta imi11 ka
sabaluam1z köy deaecek ka
dar as aüfuslu imif, ülkeni• 
tabiat ,_.an„ ,g&re nlfu
aama~ ._iJo„I bir sureMe 

yerle1memif. Bütün nlkede 
vasati olarak kilo:nero mu
rabba1na 18 kiti dlltliyor. 

927 nüfus say1m11un yan1n
da yap1lan zirai ve s1nai tah
rirlerde bize dah.i bir ~ok 
pyler ögrettiler. 

Ben nifus say111un1n ver
diji bilgilerin yaln1z ekono
mik alanlanndan builanna 
ald1m, daha bir ~ok bakam
lardan deditim resim g6zden 
geprilir •e ba1ka bqka bat· 
ka bilgiler ~kanlabilir. 

Girillilyor ya bütilll bu 
ltrendijimiz teyler Tllrk 
ulusanun s1hhatlan, ulusun 
aoayal (i~timai) yap111n1n il
keleri (unsurlar1) dir. Bu 
ülkeler yafayan bir •arbt1n 
ilkeleri olduklan i~in bi ka
rarda kalmazlar, deji1irlar. 

Bugün bizim Tiirk ulusu
nun bu ilkeleri hakk1ndaki 
bil~ilerimiz 927 yibnda bu· 
lunduklan hali gösterir. 0 
vakittenberi acaba bu sdat
lar1n, bu ilkelerin her biri 
her biri ne oldu? Büyttdti 
mü? Kü~üldü mü? Ulusal ya 
1aman1n btiyük ak1nblann1n 
ak1tlar1 ne halde? Tuttuklan 
yön nas1l ? Ulusal yap1 iyi-
lqiyon mu? Evlenme. dog.im 
nasal gid!yor? Ölim eksiliyor 
mu? lt tutaniarm say1s1 ziya 
dele1iyor mu ve ne nisbette? 
Yava1 yavaf ,ehir nüfuslan 
art1yor mu? Sanay1 m1ntaka
lar1 meydana geliyor mu ? 
Sanayilaflyor muyuz? Eevle
rinde Türk~ed~n batka dil 
konu1anlann say1s1 azaliyor 
mu? 

Bütün bu sorgular1n cevab
lar1n1, demek isterim ki, ulu
nun yap1smdaki degitmeleri, 
büyük ak1nblann kuvvetlerini, 
yönlerini ögrenme ve arkasm
dan gidebilme, ancak yukan
da siyledigim resim ~ekme
nin, batka sözle, nüfus sayi
m1n1n bir ka~ yilda bir, bir 
delta yap1lmasile mümkllola 
bibir. 

935 y1bn1n önllmüzdeki ilk 
te1rin ay1n1n 20 nci pazar 
fiinü yapdacak nGfua .1aytm1 
yalniz nllfus ilmi Ue utra
taalar iP.. ~ejil. "8tla tlrk 

Y eni •etriyat 

Yücel 
Mecmuas1 

Fikir bayabm1z1n ltir her 
lupnu dolduran Yiicel Dar
fisiain tesrinienel saJlll 
daha mükemmel 1'ir telti!Ö 
elimize geldi. 

Bu say1y1 yUJ bakm ..... 
daha r olgun bulduk. 
Tahir oljunun "F ........ 
tiklyetname g&nderditi ·,Mt-
1anc1 kimdi? „ - Samea At
oilanua „Srubars Habra· 
Jan " - Prof. RalPP Hulllli 
nin " Dil llseriDde bir kr 
nu1ma" s1 - Raif N. Metr 
nun „Türkiyede Tari&m„ • 
Mitbat Otdevinia „ H ... 
madde monopollar1 „ V. S. 
vardir. F evzi Mu~ „ liaad 
lann ma~arclu 1.aditi
ai iddia eclen Daniaia fikit 
lerinin bir ~ogunua ealaa •• 
el Ttlrk Bilgini lbrrhim Hak 
k1 taraftadaa söylendiji ilr 
delillerle ispat etnaektedir. 

Bilhassa san'at Te F "'1 
zilan i~inde; Osman Ölal 
Nebiain bir par~1, „~ 
Kemal <;aftan• Tana wr'" 
lar1nda yazd1äi ~ok konetl 
bir tiiri, Ahmet M ubip, Fr 
nadu Fud, R„it Cemil. br 
san Boran1n Te yeni kunetl 
reJKleria biur Wi . 

Mustafa Eminin fraD~ 
Porohe'den ~eYirdiii """ 
sen'at ceryanlan •e 
Kemal <;&ilann (Bis V'd91"11 

yaz1s1 lhaan Ayglnla 
hikiyesi bulua•aktadar. 

llive olarak ta Rus ltill~ 

yecilerinden Patkinia 
Guy De Maupassaat'aa 
birer biklyeleri forma .... ..-. 
de vermektedir. 

Bir~ok clnnya dlitin 
forma llalinde vermekt 
"Yücel" degisini bltln • 
yacalanauz1n zevkle .--....· 
caklann1 umar Ye 1 
muvaffakiyetler .&ilaria. 

UNUTULIUS 
AT A. SOZLEI\1., 

Ard1nda yia k&pek 
myan kurt, knrt aa~ 

Ata dost 1ibi bälup, 
man gibi biDmelidir. 

Ortabkta keaat, ;•. ·~'"' 
da fesat. 

R6ya ile bülya la~ 
masa ziiiürtleria calll 

Ke~i geberae de kuY 
au indirmez.. 

Kedi yaruauaa Jii 
zaman, s1p114 beaaiyot 
mit· 

Mediate dilini, 
elini kasa tut. 

Yars1z kahr cibaad• 
s1z yar i1tiyen. 

~ocukla yola ~~ 
terse ajlar, düfer1d 

lyilije iyilik olaycb• 
ökiise b1~k olmascb

l>1van nem, ~ 
}Qkar. 

ltle yatan bitle k~ . 
~-... .... 
ler i~in ~ok 6nemli ... ...Ir 

Dedigimiz gibi 'f....-: 
SUDUD yap1s1nda. ( 
sinde ) itleyen 
yaln1z 1tatik bal•• 
bu canl1 bedenin 
ald1g1 durumlar, il 
veya gerilemeter --_; 
•aha bilfimiz ~~ 
yua •bize ba Ml ..... r 
eektir. 

Bu flnkl ..... 
yal yqamada iB~ 

-(Se • 4 



Seneainl as mahsulü 
• MHllTISlu:s 11 
f OLJ~Bal1k Yati 

1 eldi 
~zetfi kuvvetJi~ir. 19tihay1 artlJ'll' 

ECZACI BA';& • 

t S0LEYMAN FEliflT 
:SlAHZARAT ve ITRIYAT FABRIKASI 

-- 1' 

~ irantalr, gida ku~~eti az Y•i a)•a•ak i~i~ "' . 

~ifa Ballkyap 
-::... etilietlisiai $1F A eczaa~siadea aba1z. H...at 

ptirilmittir bafka bir yerde sabl-z 

kez : ~ifa Eczanesi 
---·~--------------------------

Güz e l Hisar 
~:t:;.rt majazas1 

T KAVUKCU 
lamir Yolbe.&esteni No 19 

l.tu, file perdeleri• enYaa, perclelik lile, III 
luaryela tlllleri, krem yefil, estor •• hasll' per

~k •• kanapelik kadife kreton, mere •• faa-
. Pe.rde a~klan •e baglan, masa 6rt61eri •• 

;"'!l'lllllm,.._ .....,.._ lrtiteri, pamuk Ye yün battaniyeler .... „, llO&a 11111f11•halann1n en•••· Bronz " ••
~~rrel Yister apP.n, yolluklar •e paapaalann 
-.,,.n. $al••r unaalye bezleri, kanepec:ilite aicl 
•e mefratata mlteaDik qya rekabet lmlnd etae1 
._ia••••da atdmaktad1r. 

IUSEYIN I1YIN 
Mehilye Evi 

I S KAN D AL 
"-~ly Marlay ile Henri Rellan'1n 

III ettikleri bu filmi kadm erkelc, genc ihtiyar 
herkes mutlaka görmelidirler 

ilh.tea eok gülin~li " MlKI MA VEZ „ 
l\l: Fiyatlar tenzil edilmiftir. 30 - 40 - SO kuru1 

IAhenk 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD gö·ünü1ü 
Gen~ ve kudretli san'atkirlar1m1zdan Bar Silleyman Suad 

taraf1ndan icat edilen bu yeni muzik aleti nevcut ~alg1larm 
en ahenklisi vc en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerir aga~tan yap1lan 
mu iki aletlerinden ~1ktig1m gözönünde )ununduran gen~ 
sanatkir (Ahenk) i aga~tan yapm•f olmakb beraber vücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesirde bu zarif alete 
bir de ~ok müe sir madeni ses katmaga mlvaffak olmu~tur. 

fzmirde de taammüm etmege ba§hyan lAhenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 da11 musiki aletini 

($esnsi Hakikat) in U 1 k S • • d 
Kenak ~ar~1sn1daki CUZ U ergISID e 
görebilirler .. 

„"ll'!::!'IP:: r„~i;111i:;_"'1';~P~IQ~~..Y. :.f._~111'„.;_ ~'tlP„'111\4.' 11:9' 
N~ 't llft~ lli1iill!Ji;o1'111110illlr 1iil0r.::i.l~·li: llW!ft .... 11111l1o11I llll1o1tllba„ ~ 

i.fR 

1. Saglam midesi tlm1yan1n ~~ 
JB Hayat1 ~lirük hir temc üstündedir. f!i 
1• Saglam mide iyi Ye temiz yemes: ile elde edilebilir. ~ 
!.l luauda: ~C 

~ Kemeralt1nda Ala1ehir t!i [•J 
Lokantasnda m 

Bulaltilirsiniz. Bu lokanta enryi ve temiz yemekleri t!i 
Jek ueutt fiatJarla mü~terilerine akdim etmek muvuf- [tl 
fakiyetini de kazanm111br. [t] 

Adres: Barut Han1 Sohgl Kö§esinde "=-: 
r~llf!..."'lll!:!'tei~·~·:.v~l'!:.'(1••...,0•"•"!111"'~11 ,,, ••1·~~'!!.'111".:·~·••'"''~„ 
~~h~4~11it~k~~l'i:.*~b·•~Q=dll~'~ h~U~ 1• h~~l~bi~;.:',lfll"t"..f 

- -
~~~~~~„ 

D K10R 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyo]og ve btla§tk, salg1n 
hastahkJar m1tehass1~1 

Basmaha•e istasyonu kar11sm aki Dibek sokak bat111-
da 30 say1h ev ve muayenchamsinde sabah saat 8 den 
ak,am saat 6 ya kadar hastalll'm1 kabul eder. 

M ................ -......---·--
izmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kart1Smda 
30 serie gibi uzun bir zamandanberi te•izlik •• iatik„•· 

tile nam ka:zanan otelimizde bu defa esash tamirat yapl-. 
ve yeniden oteleilij'a ait lcvaz1111ab tedarik ••erek tepif 
edecek olan 1ay1n mü1terimizin aer türln i1tiraut1ana1 ii
min ve tam manasile bir aile ecaj'1 olmu1tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan relecek keauklan•aa a.Mla 
haricinde kolayhklar göaterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her b.kikata ltr•..-
tir. Ak1amlar1 temiz hava almak i~in tarac;alaramu: alfh
rilerimize a~1kbr. 

Atlama sularimiz sular1m1z mevacauendir. 
Yatak fiatlarmda esasb tenzi~ät vard1r. 

Yüksel Kabaday1 Billur 
ltte bütün lzmir ve mülhakatmm seve seve ifip deya

mad1g1 rak1lar bunlard1r. 

Yorganc1Jarda 2~~ No. Makine imalatliut•„i 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Ha•r „ 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm ifleri reS.'tet 
kabul et1J1ez fratle s1hhatta ve saglam,olarak ,.,..,n. 

Furuncolar Okusua 
F1r1nlar i~in hamur yogurma makineleri l'•Y•t .,„„ 

ve kolaybkb olarak ebven fiatla yap1br i,ler ...a.1' 
güniine teslim edilir deniz itleri vapur ve ••tir •:Miia41 

-V :'!n:r„1....... ---l..· _ , . , !; !.1• -------------.... --·:=::: f;~!Jr. 

ikhsad1n 
caresi bulundu 

lstanbuldan gelen müte
bass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne1in ve havanm s1-
cagj.le terden, tozdan barap 
olan ,eyleri yeni tekline re-
tirmek i~in bfitün dütilnce
leri kald1rcb. 

Hayret verici bu itte eski
ciligin yenicilikten fark1n1 
~ünkü harap olmu1 bir elbise, 
p.pka, yün, ipek, iplik ku
ma1lann atdmas1 diifünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 

T 
E 

z 

M 
E z 
H E 

K. 
1 

M 
E 

T 
Kemer-alb 

Htildi•et 
Ka~t&ll 

Müracaat eden hastalara y.p1lma11 liz1mgelen sair 
„ tablilit ve mikroskopik muaymeleri ile veremli hasta

lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

„ ~1kmas1 ve Kemeralbnda g 

numara~ t;t.;b.d- h,t.ia 
yahanesiade l>m-•a• ~ 

lsad1B biricik yar...._tlir. 

sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

Sol Arkada1lar1 
LOREL HARDI 

tekmil lzmir senemac1hk rekorunu k1nyor 

~ 

'='~11!~~1dt:IC:Jt:Jt::l::~~~t!4~~~1t;lt:it:ll:Al=-:„-. llh.ilhil 

ELHAMRA ldaresi~de Milli KltDplui•• 
S1ne•as1atla 

GARY COOPER - CAROL LOMIA•r> ve ltet 
ya!Jinda büyük artistJ SHIRLEY TlllPL! 

tarahndan emaalsiz bir surelte yarablaa 

HERSEY SENIN ICll 
Frans1zca sözlfi Paramunt filmi 

IPEK FILM tarahndan scsli olarak filme ~eldlea 
BALKAN ATLETIZM MUSABAKALAltl 

PARA~1UNT JURNAL'da 
Habefistan ve Uluslar Kurum• havadialvi •• 

son dünya laalterleri 
~ 

SEANS SAATLARI 
Herrin: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
CWBartesi: 13,30 - 15 talebe ~•atiaeai. 
Pazai:: 13 te batlar. 
Ak1aalan lsine•adan seara laer tarafa etinls ft 

tra•••Y vardir. 



935 Nüfus sayim1 
- 2 inci sabifeden devam - ya1mam1z1n en köklü unsu
yapdamaz. Bilgisiz iyi 11 gö
rülemez. Nlifasun Ukelerine 
ulusun ka1nblar1na fU veya 
bu y6nü vermek istiyenler 
mutlaka o ak1nblann, itkele-
rin giditini, durumunu ~ok 
dagru olarak bilmege mec
burdurlar. Nüfus sa)'lmm1n 
ta1nifinden ahnacak sonu~lar 
(neticeler) ulus i~in olsun, 
yalnaz ilim i~in olsun ~ah1a
caklara bu imkäm verecektir. 

Sonra kavvctle ümit edil
digi gibi Türk nüfusunun 
unsurlan 927 denberi 8 sene 
i~inde epeyice ilerlemittir. 
Bu ilerleme her kesin önüne 
konurken derecesi ~ok dogru 
olarak tayin edilmi~ olmah-
chr. 

Onun i~in kanunun koy
dugu mecburiyet olmasa da 
yine zay1m itinin talimabn 
söyledigi gibi yap1lmasma 
~ah1mak, W,.. yolda elinden 
geleai yapmak her Türk i~in 
• illi bir bor~tur. Hali, s1fat
lan balunup söylenecek biziz 
Ttlrk ulusu, kendimiz hakkm
daki bilgilerin pek tlogru 
olmas1na k1skan~bkla ~ah1-
mahy1z. 

Ekonomi baknamdan nü-
fus, ekonmik ~lt1mada fizik 
mahiti itletmek i~in läz1m 
olan eme§i Yeren ve bu eme-
iin ürünlerile re~inen ma1eri 
varhk, topluJukturr. Nufusu-
muzun hareketleri, eknnomik 

rudur. 
Ülkemizde mal yetittir-

menin ve yapman1n, i~ ve 
d11 ticaretin bir az köklüce 
degi1meleriade, semaye mey
dana gelme1inde, aybklann, 
gündeliklerin ve f aizlerin 
miktarmda, dütüp yükselme
lerinde, te1ebbüs fikrinin 
ilerlemesinde ve bunlara 
benzer ekonomik oln§larda 
hep nüfus hareketlerinin 
tesirleri vard1r. Ulusumuzun 
ba§ka uluslarla eknnomik 
alaada yap1lacak mukayese
lerinde ilk önce göz önünde 
bulund•rulacak varhk nüfu
sumuz ve nunu s1fatlan de
gil midir? 

Sözlin k1sas1, bu say1m ne-
ticesinde yap1lacak tasnifler, 
istatistik umum müdiirünün 
dedigi gibi (bize nüfusumu
zun ya§ te1ekkülerini inki,a
f1ndaki kuvveti ve kabilliyeti 
okur yazar nisbetini, okuma 
~agmdakin ~ocuk adedini, 
aile te1ekkülünün kuvvet ve 
nishetini, faal ve gayra faal 
nüfus miktarm1, mahiliyetle
rin nevini ve derecelerini 
mesleki inkisam vaziyetini... 
Vs.) gösterecektir 

Bu ~ok faydah milh i1in 
eksiksiz bqanlmas1 i~in be
pimiz gösterilen vazifeyi li
yikile ~al11abm. 

Y. Kemal T engirtenk 
s z [~l [•] 

lngilterenin 1eref ve haysiyeti 
- - c::::::::I 

- Ba~taraf1 1 inci sahifed~ -
dar pka bilmet ve dedigi- birden bire soguk kanhhgan1 
ni yapar bir kunet oldup- kaybetmesine ihtimal verile-
na bilmiyordum, benim 1öy- mez lngiltere, dütman1 bir 

b (bl f) kannca da ol1a, onu bir hat 
ledijia ve yapbjlm ir ö ta bir ka~ file ezdirmegi dii 
dea ibaretti'." mealinde bir 

tiiniir ve bunun i~in bir hay 
feyler m1rildanmas1 kolav bir " uc: o.:-.aer, sabtr ve taham . ···-··. 

Bununla beraber vakit ve mül gösterir. 
zaman1 gelmemit iae, ftalya- Daha ite batlamadan Fran-
nan Afrikada ilerlemesi bir san1n vaziyetini, bir ihtilif 
~ok dipJomat, politikaci ve vukuunda na1tl bir hatb lla-
gazeteciler iddialari liJinnda reket tayin edecegini bugtln- • 
olarak lngilterenin hayati den 6frenmek ip.. yapbji 
menfeaJlerini ve müstemleke i1ftandiller ve hatta tazyikler 
aiyuetini cleriaderinden ve bu ezeli siyuetinia bir neti-
ddcli iarette mutazarnr et- ceai dejiJ midir? 
JIVona birdenbire .lnaiJtere- ltte bunun i~ndir ki Mus„ 

e· aoliainin bagtlnkll meydan 
clea ailriJttl ve ortahg. teil- okuJUfu, e;er sonunda ln-
fa verecek bir hamle, bir 

gilte ile bir anlafllla ve 
Jett bellemek lteybudedir. ayUfma yolunu bulam1yacak 
Dlnkl mallalemizde de bir ise ve llatta bugtinden bul

miktar aaJatmafa ~ahtbfl- maaupa, Lagilizlerin bu ezeh 
llllZ ve~e; „lngiltere, harp Ye ebedt 1iyuetlerini, feref 
ifinj bir futbol ma~ gibi Ye nßfuzlann1 teblikeye d8-
aeyircileri heyecana dütiiren tlrmek istiyen ~ok ceaurane 
birtey 1aymaktan ~ok uzak- ve belki lDzumundan fula 
tacLr. " cesurane bir hareket sayda-

Cok lnrnetli uker Ye ~ok bilir. 
aflf •blamat oldwlllanna Mu11olininia bu ifte ma-
s*eren AlmlDlann, ~eea Yaffak olmau lagilterenin 
••IQI harbte Jmk seneJik . aki fngi.ltere onadlfim Ye 
~filderi ltalyayi kaybet- aiyuet pokuiade glUtbac 
••ri•e karp fnailizlerin ea bloflar yapmaia batladajuu 
._..k bir hßk6meti eld~ et- wa.terir ki bu neticecle lagi.1 
mei h111usande sarfettikleri terenin billla... can1 deaaek 
lllJlli•yreti, öpdlUderi el ve olaa mD1temlekelerinde takip 
-..ieri bilenler, lngilterenin ettigi~ siyaietln feci bir fe-

iflerinde hissiyata ne kilcle ifll1 de•ek olor .. 
u kapilcbklar1n1 pek Biz bu kaclana1 söyledik-

bilirler. 
ten sonra bir iki kelime ile 

- lfÄskere 
~ Da 
t lZMIR ASKERLllC 

Uluslar Sosyetesinde 
ltalya Haksiz 9ikarildi 

BESINDEN : 
ft lki senelik bizmet• 

1 
s101flara ayrilm11 32' 
gumlu ve bu do 
muamele gCSrecek olat 

8,l ger dogumlu eratll 

1 
ahvslinden ve gerek 
mazeretinden ötllril 
sevkedilmemit ve 1 

---- --- ------ aa..oo 

13 komitesi raporunda Ha!>e1istan1n~hüsnü M yoklama ka~akbgi~da' 
N ge~erek muayenee1D 
1 sinde bu s1D1flara a 

niyetini ortaya atarak Italyaya kar11 
gerekli tedbirleri11 al1nmas1n1 istivor 

Cenevre, 5 (A.A) - Kon- ltalya tarafuMlan yap1lan ten ler tarafmdan 15 inci madde 

1 ve henüz askere ae•k 
N memi1 316 dofum 

seyin umum toplanbs1bugün kidlerle mefguldur. Mesele- ~ucibi~ce tek!if :edilen ta~-
saat 18 den az evyel batla- nm bütüo tarz1 halli bütü• s1yelerm metn:nde, konseym 

1 328 dogumuna kadar 
r+l hil) eratla 328 do 
m piyade simf1na a ma,hr. ltalya delegesi Baron Uluslar sosyetesi azalar1010 eo bakh ve en uygun olarak 

Aloisi ve Habet ddtgesi istiklälJerine, toprak bütün- tavsiye edecegi tarz1 halleri 

I
~ erabn sevklefine b 

cakbr. Hangi gla 
merkezinde bullmacl 

Bay Egle Havaryat mlSa et- lüklerine ve emniyetlerine tayin etmesi läum gelecegini 
bildirilmektedir. Metinde kon 
seyin pakt hükümlcrine ria
yet ettirmek ve nafi adde
decegi diger her türlü tav
siyeJerinden e•vel pakta kar
,. yap1lm11 her türlü h!re
keti derhal durdurmas101 
tavsiye vazifesmde olduj'u 
iläve edilmektedir. 

1 
ayr1ca ilin ve kenclil 
tebligat yapdaca 
timdiden hU1rbldal'llll~ 

l lamalara Ye ~in e 
günde fube mwk 

J bulunmalar1 illu ola 
.:a:.~:.~-~~ 

LeviskiO
Maglip~ur •• 

Istanbul i Özel ) _,.. 

Cenevrc 5 ( A.A. ) - Alti . 
azadan mütetekkil komite 
lngiltere, ~ili Danimarka, 
Fransa, Portekiz ve Sovyet
ler birliginden mürekkeptir. 
Komite bu ak11am ilk celse-

- ~ sini yapm11ttr. Portekiz d11 
MALTA LIMANINDA INGll lz DONANMASI bakam bay Monteir batkan-

Bulgaristanm en kuvvetl 
k1mlar1ndan Leviski ile 
bul muhteliti araaanda 
Jenen ma~ yakilda. Sahä 
kalabahkb. Tak1m1m1z 
1'ar11 3 golle galip gel raftndan yer alm11lard1. l 

Cenevre, 5 (A.A) - 13 ler 
Komite1i tarafandan konseye 
verilen raporda 1unJar kay
dedilmektedir : 

ltalya bükiimeti 4 Eylül· 
den evvel kon1eye her han 
bir 1ikiyette bulunmam11br. 
Anlqmazhk konaeye veril
m•t oasa yd1 tllphe1iz bir tar
z1hal bulunacakb. ftalya bun
dan batka anla1mazbg1 bal 
i~in hakem yolunu da se~e-
bilircll, Ba usul Habefistan1n 
Ual Ual hadisesinden sonra 
yapbfl teklif lizerine tatbik 
edilbiftir. ltalya eYvela bir 
taarraza kurban edildi;ini 
biltlirmit ve Habet hilldlme
tinclen tarziye ve tazminat 
ist•nittir. 

Daha sonra ltalya hakem 
usulünln tatbikine milsaade 
istemiftir. Habet talebi ile 
4 EylWde f talyan mubtara11-
n1n verüdigi tarih aras1ndaki 
clevrede ltalya, anlatmaz
hian konsey tarafandan tet
kildne mahalefet eylemittir. 
Bitßn bu mßddet ltalya do
iru afrika11na mütemadiyen 
kanetler 16ndermif ve kon
aere ba aakliyat1n Habeflilier 
tarafindan tehdid edilto 
mlatemlikeleriain m6dafa1111 
temia ~in llmm olduj'u1u 
temin etmittir. 

Buna makabil Aebet b1-
kümeti mualihane bir ta1ia 
halli mßmkiln kalmaya ~aJu
IDlfhr. 

Rapor nibayet Be1ler k•-
Dliteai teklifleri baklunda 

hür01et!esasma istinad etmesi hga se~ilmi1tir. Komite yarm 
läz1md1r. ögleden soara tekrar topla- Leviski bugiin son 

Cenevre, S (A.A) ~ 13 nacakbr. F ener - GUnet muhtd 
a ~ s - s m s yapacakbr. 

Zar atilmi1tir, Balon Ya 
"Pravda" dan : 

--- ffOOH EylCil 3 de M'qako 

M 1• • t k ..d. • d.. e· e havalanan 2~00 metr• usso 101 ar 1 g~r1 0 m z ib1hecminde iki ltalOa 
11111,....aatebzi üsliibü i ilerledigi yolandan geri dön- Sovyet baloncusu ltir 

'tlerle dolu yaz . dürmek istiyorlar. Halbu ki ve mukavemet ,.,._ 

B. LOID CORc; 
d1ti bir makalede diyor ki: 
„ Bugtln zecrl tedbirler tat
bikine kalkttaD devJetler 
Mussolini'nin tam bir aene
dir · a~1ktan a~1ga yapbi't 
hazJrhklar1 milkemmel surette 
görilyor ve hemen Jai~bir ses 
~1karm1yorlard1. 

Fakat i, i,ten re~tikten, 
ok yaymdan f1rlad1ktan son
ra Mussoliniyi na11l o kadar 

Mussolini geri dönemez, bu 1D1flar ve bir dila1• 
gün zecri tedbirlerin tathiki tesia etmittir. 
o kadar kolay degildir. Mus- Buular ~300 ~e 
solini'oin bugün en ziyade bir mesafeyi qdaktaa 
ean1n1 11kan Fransan1n Stre- (7000) metre ytlk:911J1rt 

mitlar ve ( 91 saat Jl 
ka ) yere inmeden ~ 
aonra Kazakiatan Cum 

za 'da ona serbestlik verildigi 
halde bugiia batka bir aj'Jz 
kullanmaa1d1r. " 

tine inmitlerdir. 
B1116ne kadar olan 

Kim vurmus? culuk rekoru s1 .am"" 
Almu 1'~k~11 ~olea 

Na.-hdere köyD civar1nda finda• 1922de teais 
yeni köyde Manutirh Akif 

kendi odas1nda tabana ile Arabac1n1n dikats 
vurulmu1tur. Arabac1 Muetafa 

Aklfm yatt1g1 odadaki ya- med; idaresisdeki 
taklar da yanmtfhr. AdJi·•ece Tilkilik caddeiinde 
h&dise tahkikabna clevam n11 lf>enbeye ~arpb 
ediliyor. ba11ndan yaralamlfbr· 

ES~Wl•Jt•JltJ• 

Dün gecenin en mUhim 
Radyo haberlerl 

- Gayri mnntazam Habet kavvetleri 10D1ezam 
Ord\lsu ile daha i~erlerde temasa ge~tikte 1onra 
bir 1ava1 kabul edecekleri anla11byor. 

- Mu11olinin damacJa yaralanm11br. 
§ ftalya lugiltere ile anla1mak ittiyor, fakat lngilte;t 

nun i~n lngiltere ltaJya karlann1 vermeiji de okur-
Habe!J diyannda elde lanm1za terkecliyoruz. 

eji bir nfer dola,.. ile $1RRI SANLI 
evinden vuruluyorsa ve • •• 

hadiselerden sonra bunu kabul etmemiftir. 
§ ltalyan1n Amerikadaki siyah askerleri HabeflileN 

1illh atmak istememitlerdir. 12ö'"iLK'TE;lt~PAZAR"1 
1 Sa~mg=~!. ~=~~tiii S:!i1!!!e kadari 1 a lngiltereye hergangi 

suretle bu ifte bir ulan 
Ayirarak yabthrmata 

„--mak istemiyecek olur
Londru1n, Mussoliain ba 

bir ~orap armete kal-

·-· 1•1et tabil olacak
• Bu itfe de latiJtereDia 

8. Avni Dogan 
Ankaraya gitti 

C. H. P. lzmir ve Manisa 
by6nkrullan bqlwu Yozgat 
aaylaV1 bay Ani Dofan Ma
aiaada baza tetkikler yapbk· 
tu aonra Aakaraya gitmlftir. 

~ocuklann1z1 sokata b1rakmayin1z. 
Ktl~ük ~ocuklaran sokap ~tkn>alarandan ana ve ba

balan mes'ul tutulacakbr. 

BA$VEKALET 
latatistik Umum MlidürlüiO 

•s ••••••••••••••„„•••••••„ .... .__.. 

§ Danakildc ltalyanlarla Habe.Wer bopz boias&; 
slngliye harp etmektedirler. lki taraftan „itialerce 1 
yarablar vard1r. 

§ Fransa hlik6meti berteyden evvel harb1n tev..
mesi taraftar1d1r. Fransaz gazeteleri de bu fikirdeclir. 

1 Ramab datam ele re~rmek i~D ltalyular ~ok 
Mrmitlerdir. 

§ lngiliz Bathaa1: t.,iltere Avrupada llzerine dlt•• 
nß oynatmaktaa r•ri ~. „ clemipn. 


