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Adua fakat Ual Ual • gerz alzndz 
WWWW&A 

Mussolini Aduay1 al1rken ölen bir ~ok zabit ve neferleri sayg1 ile and1 

~ P,. nm idare ettigi askerler Ual u~·;;kÜni tekrar zabt ve Hahe1 bayrai101 dikti 
~~~--~~~~--~~- ·····----~--------~~----~ ·------------~~----~--~----~ 

Hitler, Almanya da ya1amak istiyor, diyor · 
~~--····••0000„..... -~--~~------------------~~---

be1tiler istirdat etmege muvaff ak olduklar1 yerlerden pek · ~ok harb malzemesi alddar 
tlaafi..E~!.'::.-= W W§*hfflitfJL 

TÜRK UFUKLARINDA YABANCI TAYYARE U(:MAMl$TIR VE U(:AMAZ 

1Habe1istandaki Müslümanlari bir teklifi Riltere 
Yapacak? 
~~ ... ·----- Adisababa, 6 (A.A) -
·~~J Sa ingiJtereyi ltalyan u~aklar1 Gorahai mev 

m1~ oldugl!ndan yarm saat 
17 ,30 da toplacak olan kon
sey iki vesikanm kabulü bak
kmda kararmt verebilecektir. 

ganda bakanlig1 Aduanm 
1Zabh hakkmda afag1daki 
bildirigi ~1karm1fbr. fkind 
kolordu 6 Birinci Te~rinivc-

~ t} b kiini bombardiman ctmi~ler-
~1. 1rakabilir 1ni? · _...,.. __ 
' Z miJletini, fngiJiz ta-

bilenler, lngilterenin 
ll heyecan ve asabi

: •k1Uarin kabul etmi-
~1 lllüthi, haz1r}1klarma

i<arak yine lngiltere
tdecegi hath hareket 

11~1 kat'i bir karar ver
" 

1 ~ok uygun bir bare 
ta_~!~rlar . 
.:"~ bllZl 1talyan 1aze
~erae desinler, lngiliz 

bta lllalu:u olmakla bera

' lllalü•lsr itinde yine 
lt; llllllad1r. 

lca~ 'gecedir. Radye
dinleyoruz ; Frans1z 

tlerinin bat makalele
htUAaalar.Je birlikte 

· ~e politikahc•kta ileri 
· •11 ricaller ve askeri 
)ttJerin fikir ve müta~ 
)t de lllüteattit Kadyo 
d'fll.n taraf1ndan dün

b\ll~tt bucagma yay1hyor. 
li makalemiydc de 
~Öyledigimiz vc:~hile 

a.u .u Frans1z ga:z.eteleri, 
i:kac1 ve askeri mu

hemen tek bir dil 
~·'•k dünyamn ba,tna 
~t te)iket getirmemek 
~ nu ileri sürüyorlar ve 

:t Ye1ai bir harbe sü-
lli lbernek i~ia elden 
)tt-f 'Pmasm1 ögütleyip 
~~ ~r. 

dt •z1 Frans1z gazete-
1'. ileriye vararak 

'i):ll . lngil~re menfaat 
'tai F' ttine f eda edilme

ransa hükiimetinden 
.~l' k~iYorlar. Hi~ §Üphe 
ltt~-.1 F ransa bugün bar
d6Ml tkten, sulhu tehlike
~ttt'tcek her hangi bir 

b~ h1.a~ hulunmaktan ~ok 
.._) i:bftlaktadtr. 
b\k \'ahn "Ben harp 
• • •111 ol k . . d 

"' ma myetm e 
" a" llkG 0 zU, muhakkak ki 

~t,„ F ransa hiikiimeti . ··••z 11lli b· Umumi efkarmm 
lt d'J k ' So 1 e ve gayesin-
tau 4 „ .• d uncu e -

VEHIB PA~A 
dir. Neticede be§ ki§i ölmü§ 
15 ki§i yaralanm1§hr. 

Adisababa, 6 (A.A) -
Havas ajansmm bildirdigine 
göre Birincikänun hadiseJe
rindenberi italyanlar tarafm
dan i§gal edilmekte olan Ual 
Ual mevkii Habe§ler tarafm
dan geri ahnm1~br. 

Habe§istana tayyare ile ilk bombay1 atanlar Mussoli in 
~ocuklar1 olmu~tur 

iki vesikan biri musamatm I vel sabah1 gayet erken iler-
a~1h~1 gününe kadar inccli- lerne hareketine devam et-
yen 13 lerinlraporu ve digeri mi§ ve saat 10,30 da Adua-
de o zamandanberi ge~en ya girmi~tir. 
hädisler hakkmdaki altdarm Yüksek papaslar ve aha-

Musavva 6 (A.A) - Sa
türnia gemisi limana gelmi§-

raporudur. 
Lavalet, 6 (A.A) - Malta 

General Gön11Öf ile General Gönng'm geyik avi ile ba§h
yan Macaristan - Almanya görü~leri yeni siyasal bir 

cereyamn ba~lang1c1 oluyor 

tir. l~inde italyan k1rahnm adadas1 sabillerinin asker 
yegeni Dük dö Bergam 4360 ihrac1 kabil olan noktalarma 
sübay ve asker ve ayni za- telörgüle konulmuftur. 

manda bir ~ok gazeteciler Lavalet, Marsa, Musceto 
de vard1 '. Bu gazetecilerden limanlar1 demir aglarla kapa-
dördü Frans1z, biri Alman, blmi!jbr. Ada garnizon mik-
biri Amerikal1, biri de Nor- tarm1 be~ alaya ~1ka1acak 

veclidir. kadar yeni askerlerin gelmesi 
Cenevre 6 (A.A) - Alh- beklenmektedir. 

lar komitesi raporunu bitir- Roma - Basm ve propa-

liden bir k1s1m kumandan
hga giderek inkiyad etmit

ler. Tekrasinadan geien bir 
dü§man hücumu püskürtül
mü§tür. Y eni hat üzerinde 
ü~ kol arasmda irtibat temin 
ed11mi§tir. 

Roma 6 (A.A) - Musso
lini Adua'nm zaptm1 San 

Rossore saraymda bulunan 
Krala telfonla haber vermif 
ve Adua'm zaptim teb§ir 
etmif olan General Bonoya
da bir te:graf ~„kerek ken
disine bütün itaiyanlarm kal
binden geien tebriklerini bil 

dirmi~tir. 
Asmara, 6 (A.A) • - D. 

N B. Ajansmm özel aytar1-
nm telsizle bildirildigene gö-

re §imal cekhesindeki ü~ 
kolordu da bugün ileri hare
ketlerine devam etmi§lerdir. 
Santini gurubu Aksamua 
dogru yürümektedir. Mara
vingna kumandasmdaki gu
rubun amac1 ise Aduad1r. 
Biroli kumandasmdaki yerli 

kuvvetler de Adigrat yolunda 
yolundan Aduaya ilerlemek
tedir. Bu ü~ gurubun birJik
harcket etmekte ve telsizle 
daimi irtibat halinde bulun
maktadar. 

ilerliyen tayyare filolarmm 
ke§if u~u§lari ve yerli pi§tar 
yürüyü§leri ile haz1rlanmakta 
ve bunlardan sonra hareke
te ge~en tanklar ve z1hh 
otomobiller piyadeye yol a~
maktadir. 

Piyadenin arkasmdan yol 

yapan ve telfon hatlar1 yer
le§tiren fenni k1taat gelmek
tedir. iki ili ü~bin metre 
yüksekligindeki Adua önün
deki daglara bile telefon te
sisah yam1lmt§tir. 

Adua §ehrine gelince 7000 
Hahe§li tarafmdan müdafaa 
edilen bu mevki Cumartesi 
ak§ammdan muhasara edil
mi§ bulunmaktadar. $ehit 
agu top~u ate§i altmdad1r. 

Önemli Habe§ kuvvetleri 
Aduaya yard1m i~in cebri 
yürüyü§ ile yoldad1r. Adua
daki Habes garn1zonu ltal
yan bombard1man. u~aklarm1 

~"th t A b.. ..k lb. f b ~k ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
~-..e ve s1m uyu e 1se a r1 as1 TELEFON 2042 

lc elbiae, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahm~d ve As1ma yapbr1n1z. Y e.rli mah her ~e§id ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmeJ 

dikit 12 liradan 18 hraya kadar u1marlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

ate~e tutmu§larsa da u~aklar 
att1klar1 bombalarla Adua 
müdafilerini agu zayiata 
ugrabm§lardir. Aduada Adua 
müdafii Ras Seymun otur-

Ha bet lmparatoru japoa 
zabitlerini ve Y emen mia-

ümanlarmt kahu! etti. 

dugu bina bombard1maadaa 
~ok zarar görmüttür. ltalyaa 
zayiabmn gayet olduä"u f6y
lenmektedir. bununla bera
ber bu bususta kati mal6aat 
elde edilmesi mümküa defil
dir. Eritre cephesindeki Ha
be, kuvvetleri•in miktar1 
bindir. 

---.l'!llir~---

Nüfus 
Ve nüf us sav1n11111n „ 

önen1li kle t ·i 
SERVER f ISKIL 

Matbuat Umum 
Müdürlügünde 

f nsanlar arasrnda nßfus 
dü§ünce (tellkki) si, türlti 
zamanlarda türlii 1ekillerde 
idi. 

ilk ~aglarda fili tenasnliia 
hayatla ola• ilxisinin zoru 
uzun müddet anla11lama· 
m1fbr. 

Sonralar1, eski milletlerde 
nüfus artmas1 cenk~ileria 
tutar101 yükselttiginden ltir 
soysal kazan~ say1lmaia bq
lams' ve ~abuk üreme bir 
i~timai siyasa temeli olmut· 

- Sonu 2 incide -

·relefen 

No. 

3882 



YENI VATANDASJJARIN BA Y AMI 
~---~-~--~---„ 

• eu1 • ·1· • • 1· • z sev21 1s1ne q n 1-

üfus ve nüfus say1m1n1n 
önemlikleri ---tDGir---

de z ar g ·bi sevi ~ • ~indeyiz - 13a~taraf 1 1 inci yüzde 
--------- oo tur. Bunun i~in evlenme te§· 

«\1d)ard1r bugüne, ·rürk bayrag1 alt1nda ya~a- vik edilmi§, ~ok ~ocuk do
n1aga hasret <;egiyorduk, niha yet mukaddenni~» guranlar mükäfatlandmlm1§ 

Arkalarma kocaman yay1 görmüyordu. ve bekär kalanlar cezalan-
deklcr almt§ insanlar: mar§an- - Demek buraya geldi- d1r1lm1§br. 
dizin yamboyunca bpk1 am- ginize seviniyorsunuz ? Hele eski milletler i~inde 
barlarma zahire doldrran - Sevinmek te söz mü? Roma gibi siyasas1 impera-
karmcalar gibi düz bir hat Biz y11lard1r bunu bekliyor- torluk olanlar i~in istilä mu-
üzerinde ilerliyorlar. Arala- duk. Dogan ~ocugumuza bu- harebelerinde ölenlerin yerini 
rmda ne bir iti~me, ne bir nn ögretiriz ... Amma vaktin- dolduracak insanlara lüzum 
kak1~ma var. Kimse ötekinin de gü~tü. <;ok §ükür §imdi vard1. 
6nüne ge~mek i~in telä~ bükiimetimiz birbirile uyu§tu. On altmc1 yüzyllm ortasm· 
etmiyor ve i~te bunun ifin Romanyahlar da Makedon· dan on sekizinci yüzy1hn or-
bu incecik y'>lda koc1 man yadan, S1rbistandan, §Uradan tasma kadar tecimen u)us· 
denler ta§iyan insanhr bir- buradan kendi Romanyahla- larm muhte~em saraylanm, 
birlerine ~arpmadan kolay- rim getirip bizim yerlerimize masrafh büyük hükümetle-
hkla gidip gelebiliyorlar ve yerle§tiriyorlar. Onlar da bah rini beslemek ve üstünlügünü 
bu suretle k1rkar ki§ilik fur- tiyar ofuyorlar, biz de! muhafaza etmek i~in büyük 
gonlarm i!riue ancak vi~lerle - Para ~1karabildiniz mi? ordulara ve paraya ihtiya~ 
.;ekabilccek e§yalari kolay- Para ~karmak kolay m1y?1? vard1. Bunun i~in, oralarda· 
hkla yerle§tiriyorlar. Orada - Bizim pek az paramlz da insanlarm ~abuk~a ve 1 

bir arabamn yanmda orur- vard1. Kimes birsey sormad1. pek ~ok üremelerine büyük 
mu~, bir an dinlenen birine Biz hayvan ahp getirdik. önem verilirdi. 
yakla~iyorum. Beni buraya kadar getiren Nüfus arbmma aykm olan 
-Siz de Romanyadan geien nazik memur bana muhacir- dü§ünceler on sekizinci yüz-
gö~menlerden misiniz?„ lerin i!rinde bir bakkal oldu- y1lmm ba~lang1cmda maya-
-Evet. gunu ve erzak getirildigini, Janmaga ba§lanu§hr. Bu za-
-Size safa geldiniz demege belki onun döviz husunda manlarda. Malthus'ün fikirle-

geldim. Hem deyolculugunu- fazla malümab olacagm1 bil· rine dogru bir ak1~ vard1. 
un nasil ge~tigini anlamak diriyor. Furugadan athyo- Nüfusun artmas1 k1thhkla 

isterdim. Zahmetli oldu mu rum... Bir ba~kasma yakla- sonu!rlanacakbr. Bununla be-
bu yolcululc?.. ~1yoruz. raber bir taraftan da yine, 
-Yok olmad1 zahmetli bu Furgundan inip yamm1za dü§ünce adamlarima pek 

yolculCik .. ~ükür olsvn geldik gelen:..Emim Yusuf ismindeki ~ogu Matlhus'ün me§hur na-
n,ihayet ana va ana . . . Ne zata Romanyadan döyiz p- zariyesine aykirt olarak milli 
za111andir isterdik geJmek„. karmak meselesi hakkmda • refahin nüfus !roklugunda 

imdi k1smetmi~. baz1 sualler soruyorum ve o oldugu fikrindedirler 
- Memnun n1usunuz?.. oanlahyor: Malthus'tan sonra daba 

- Kabeye gideo dini tarn - Romanyada ancak yiiz pek ~ok nüfus nazariyeleri 
S<>rulur mu? .. Türkün Käbesi lira kardar bir para ~1kar- ortaya abldi. Bu nazariyeci-
de Türk bayragmm albd1r„. maga müsaade vard1. Fakat !erden kimi nüfusun artmasi, 
Yerlerimizde rahatbk s:ok biz keadi param1zla kendi kimi de azalmasi ve kimisi de 
~ükür. F akat bizi istealerse meslegimize göre e~ya ald1k. isläh cdilmesi i~in ko§uyor 
cennette otursunlar... Meselä ben erzak aldtm. 
Cennet gözümüzde olmaz... <;ift~iler, hayvan sahn ald1-

- Nereye gidiyorsunuz?.. lar. 
-:- Uzunköprüde yer hazir- Hümumetimizin bunlardan 

lam1~lar. Oraya gidiyoruz. gümrük alm1yacag1 söyle· 
Biz Romanyada ~ift~iydik. niyor. Simiye kadarda da 
~imdi memleketimizde de kimse bir ~ey eormad1. Fa· 
~ift~ilik edecegiz. Hayvan kat biz Uzunköprüye trensiz; 
getirdik. „Elhamdülilläh hi~ belki orada ber~ey sorarlar. 
biri ziyan oJmadi. Bayram Gö~ etmek fikri bizlerde 

Ö 
eskidenberi vard1z. Bu defa yapar gibiyiz... yle sevini-

yoruz ki geldigimize... Türk hükümetile Romanya 

B bükiimeti aralarmda anla§-
u s1ra yanma yalda§an 

hlar. Daha on bin haneden bir ba~kas1 ona : 
_ Haydi diyor, gel bizim fszla bugün yarm yola ~1k-

sandigi yüklet omuzuma ! kmak üzere bulunuyor. Mal-
. lanm1z1, topraklar1m1z1 hi~bir 
I~ini ahkoymamak i~in: ziyan görmeden satt1k. <;ün-
- Allaha1smarlad1k, di· kü bu gö~ i§i gayet iyi 

yorum. te~kilätland1rd11 Bizi gayetle 
- Haydi saghkc1lda kal.. iyi kar§tladdar. 
D'ye benden aynhyor. Bu Geldigimizdenberi bütün 

defa orada dola§an bir me- memurlardan ve temas etti-
mura yakfo§arak bugün ge- gimiz insanlarm hepsind-.'!n 
l n gö~mcnler hakkmda güleryüz ve yardim görüyo-
malüm~t ahyorum. ruz. ~imdiye kadar intizam 

- Il~i bin be~yüz ki§i ve rabat i~inde ge~en bu 
kadaddar. diyor. Kadmlan gö!r i~inin sonuna kadar 
ve i;ocuklan ill· trenle yol- böyle devam edeceginden 
bd1k. ~imdi burada e~ynla- cminiz. Hepimiz Türk bay-
r1 1 yerle~tiren erkekler ragmm altmda topla.nmag1 
kald1 ve Atatürk gibi bir §efc yal-

- Hi~bir kadm kalmad1 niz lcalble degil bilfiil de 
m1? diyorum. Bir de kadmla bagh olmagi daima istedik. 
görüsmck istedim. ~imdi bu emelimize kavu§-

Bir iki kadm daha var. tugumuz i~in saadet i~erisin-
~öyle gelirseniz onlarla sizi deyiz. 
konu~turay1m. E§yalarlm ta§tyanlar ona 

Biraz yürüyonuz. Furgonun bir §ey sormak i~in yaklas1r-
~inde ikisi ~ok gen~, biri ken ben de kendisine veda 

- biraz daha ya~h ü~ kadm ed~rek ayr1hyorum. 
görüyoruz. SUAD DERVi~ 

Furgona brmamyorum: " Cumhuriyet 11 

- Safalar geldiniz, nasil - ...._ 
yolculugunuz iyi ge~ti mi?.. J)i.~ Dok toru 

- Biraz deniz sallad1 am
ma ... Kulak asmad1k. Hepi
miz sevgilisine gelin giden 

k1zlar gibi sevine sevinc i~e
risindeyd.k... Gözümüz dün-

• 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar.§Ismda 37 numaraya ge~
mi~tir. Telefon 3774 

Türkuaz Bar1 
izn1irin yegf1ne lüks 

eglence yeridi1· 
Me!jrubat !ucuzdur muaz

zam varyete herak§am nu
malar göstermektedir. Pek 
yakmda istanbuldan kuvvetli 
v yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
r1m1z görülmege ~ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliniz. 

Gey 
1{adtn te1·zihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yaptlan elbiselerin 
zeiafeti sizi f;.Ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun 'i ~i~ekler de 
yapilmaktad1r. 

Adres ~ Karata§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 -10 

Ahce Fdeld 
Andre Burgerc 

Jear Toulout 
oooooooooooooooo::>oaoooooo 

a r 
Tepecikte A:,lnnlar soka

gmda Hiläl mevkiinde ha

mam ittisalindeki 28 numa
rah fmn kiralahkbr. Halkm 

Sesi gazctesine 
olunur. 

müracaat 

1-15 

ve kendi nazariyelerini insan
hk i~in daha faydah olaca
gm1 ispata !rBh§1yordu. Fa
kat bu läflar nihayet' kitap 
sabifelerinde uyuyordu. 

* ~\ ~ 

Bilginler :nazariyelerini ku
radursunlar 1 hakikat da öbür 
taraftan ko§masma devam 
etmekte ve nüfus arhm1 si
yasas1 milletler i~in eski 
k1ymetini muhafaza eylemek
tedir. 

C ugün belli olan §Ud ur ki; 
her miHet, kendi varhgm1 
koruyabilinek, ötekinden da
ha üstün olabilmek i~in sa
y1ca da ~ok olmak gerekdi
gini anlam1~br, bunu te~vik 
etmek de ve bu ideal i~in 
ugra§maktad1r. 

~imdi görülüyor ki miJlet
lerin mevcudiyetlerini muha
faza bahasm<.!a nüfus mese
lesi en ba~ta g;>Jenidir. 

i§ böle iken bu kadar 
önemli bir kuvvetin] kemmi
yet ve keyfiyet itibarile he
sap ve tutarmm her yönden 
apk~a bilinmesi de en önemli 
i§ degil midir? 

• • • 
Bir milletin kendi benli-

ligini tammas1 ve bir devle
tin yurdunu iyi idare ede
bilmesi i~in bütün kuvvet ve 
kudretini bilmesi läz1md1r ki 
onlara bütfin bunlan ancak 
istatistik anlnhr. Istatistik, 
hadiselerin ve mevzularm bir 
nevi büt~esi :ve onlarm rönt
keni, barometrofu \'C aynas1 
oldugu gibi, hem ral i~i sus
turucu kuvvctli bir vas1tas1 
hem de bir. milli müdafaa 
siläh1d1r. 0, tahminlere yer 
vermeyen, apa~1k bir sözdür. 
Ayni zamanda bu a~1khg1 

ile ee sonu~lara ilmi bir k1y
met verir. 

~imdi bizim de insan kuv
vetimizi anlamak ii;in tekrar 
istatistigin yar,hmm1 isteye
cegimiz zaman geldi. 

Yurdumuzda ilk ve Hmi 
nüfus say1m1 19-7 y1lmda 

yap1lrm§ti, ondanbeli 8 
y1l ge~ti~ Cümhuriyetin bu 
ferahh 8 y1lmda ~ok artbg1-
m1z1 baz1 yerlerde yapttg1m1z 

.deneme say1mlarmdan anla-

~u halde, §imd1 önümüzdeki 
ilk te~rin aymda yapacag1-
rn1z say1m sonucu eskisine 
göre daha ~ok tutar göstc • 
receginden bizi sevindire· 
cektir. 

Yapacag1m1z bu son say1m
da da ka~ ki§i oldugumuzu 
hi~ yanh§stz ortaya pkacag1 
gibi, bu tutann kadmlar1, 
erkekleri, ~ocuklari ve bun
larm ya§lan; ana lisanlar1, 
ana lisanlar1, dinleri, okuyup 
yazma bilen ve bilmeyenleri, 
evli, bekär, dul olanlan, mes· 
lekleri ve sanatlari hatta 
sakat ve saglam olanlari ve 
daha bir~ok yönden özellik· 
leri de anla 1Jacakbr. 

istatistik medeni insanla
r1n i~idir. ~imdiye kadar biz 
bunda erginligimizi göster
dik, ku kez elbirligi ile ~a
h~arak ve say1m günü gös
terilecek yollarda giderek 
bu say1mm kolayca yapil111a
smn ve istatistiklerin dogru 
tutulmasma yard1m edelim. 

SERVER ISKIL 

--~-------

e e 

inemas1nda 

N AL 
1-lanri l3atay•11 b 

tiin AvrupaYJ s~ 
ni1s en derin "'i<;titt~ 

• J 1 1.• 
hakikatlerle do L 

1 • . kO 
sa lesenn1n en 
;·etli sanatk{1rh1~ 
i~tiraki ile filn1e.J 
kihni~ bir pi)·cS~l 

(I)en1i rha ne c 

dü.rü ron1an1nttl 
yiiksck sanat hO 
kalan ilc canhlfll 

ran a rtistler tfil· 
f indan tcn1 il ec 

l·tl bu eser kadar ~-
d .. ·tl 

vetli, dü~ün ui 
vc heyeca n ,,c ~ 
bir eser <lahH 0 

„~ 1 

n1u~ ye görn1t1.,_ 
gilsiniz. Bu idd1

' 
• ~I 

bu sene filn1int ~ 
düg"' iinüz zan1a11 

~ • f 
bul ve tast1k 
ceksiniz. 

Kans1 öldükten sonra anormal bir hayat süren Jerr~~ 
(Gary eooper} ~anghayda b~Iundugu suada, kain b~ 
rinden geien bir mektupta: Ölü karismdan kalan 1 
ya~mdaki Pcnnie (Shirlay Temble) yi kendine evlath~ 

Her ~ey Senin i~in filminden bir sahne 

cegini bildiri ror. 
Jury'nin ikinci lcans1 

Tonie (G trol 1 L'>ml:>ard) 
kotasma cgel' P.!nn .!'yi 
k:iin•biracte„ine ev':itlilc 
obrak vermC!gi r z1 o du· 
gu hk iird ! s_„vet di! 1'le-
bilecek mühim bir p1 · y.i 
sahip olac g m söylöyor. 

Jerry d::rh"ll Ä'11!"
0

ko.· 
ya hueke~ ediyor V(! 

75,000 dolarhk bir teklifi 
r ... dderek ~1cuju alura.k 

.:.Paristc bulunan ,Tonie'nin 
yanml geliyor. J ... rry bir 
m'i .Het 1s:>nra E1 "lC> (Sir 
G 1y Staa.:ling) isn:n :bd 
birisile arkada~ oluyo „. e~' 

Evans, Jerry'yi gayet Gelect!k hafta gösterile'.A~f 
k1ymetli clmasm a§1rilma- NAT A~A - RUS e 
smda kcndisine yard1m fifminden bir sabflde 
etm~sini rica ediyor, Jcrry evvelä bundan fcna h9 l1' ~ 

-liyorsada, nihayet Evansm bd tekltfini istemiyere 
ediyor. . ~t 

eil 
Pennie ye bir gün pläjda rast geien ne onv bef1l Cb' , 

zengin bir ihtiyar Amerikah kadm Madam Crane (., tV 
CrannvilJe) Pennie'nin ailesini cvinde haz1rlad1g1 Jb'rtf 
~agmyor. Evans tarafmdan daima tthrik edilen e ett'f 

sait bir zaman dan is§ifade cderek gayet k1Yrllille 
. b V v • rer5 emsah a~myo1· va unu ~ocugunun oyuncag1 i.,. ; 

l . . fe 
e§tmyor, e ~ 

Pcnnie oyuncag1 ile oynarken elmas1 buluyor v fg 

läde zeki olan ~o~uk bunu babas1 tarafmdan ortll 
dugunz anhyor ve aghmaya ba§hyor. 



Senenin bas mahsulü 
H S SI Si { Q Babk Ya~1 

Geldi 
LezzetJi lrnvvctfülir.. Jftjhay1 arhrir 

• ECZACI BA~I 

SÜLEYMAN FERIT 
II 0 ST A HZ ARA T v• 1Tlt1 Y AT f AB R 1KAio51 

Adi, kar111k, g1da kudreti az yag almamak i~in 

· ~ifa Bal1kyag1 
lai111 Ye etiketlisini ~IF A eezanesinden ahmz. Hususi 

surette getirilmi.itir ba~ka bir yerde sahlmaz 

""--- Merkez : ~if a Eczanesi 

GüzelHisar 
Mefrupt magazas1 

ME;t-IMET KAVUKCU 
I~mir Yolbetlestcni No 1 ') 

~•ia, L&e\e11, fi'le perdclerin enva1, perdelik file, tül 
~ lik, ve ltaryola tüHeri, krem ye~il, estor ve Jia1nr per
~ r, pwde)ik ve '-•apelik kadife kreton, more ve fan
.... kuaaflar. Perde n~aklar1 vc baglar1, masa örtüleri ve 

T • tak1•lari, llaryekl örtlileri, pamuk ve yün battaniyeler 
li •ltaa, kaaape, sof.a •utambalarmm enva1. Bronz ve ce
._:..1a•~izler vargel vistor aga~lan, yoJluklar ve paspaslarm 
lliaL~lif hoylar1. $ezlong sandalye bezleri, kanepeeilige aid 
~e Ye mefru~ata mü\.eallik •1ya rekabet kabul etmez 
~ rla ••iezamuda sablmaktad1r. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Pier a r:-t1hg1n1z ~1k, tcn1iz. lül<s 

cv „y~~uu bunul~ huh1 ~ilir~iniz. 

I·~ .. -it"r.def a ziv~rrct 
edini1. · 

~keciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

1( Halk~a Seal ) 

Ahenk 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünü§ü 
Gen~ ve kudrctli ·san'atkarlarim1zdan Bay Süleyman Suad 

tarafmdan icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~alg1lann 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kttg1m gözönünde hununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
geiirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe sir madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

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

(~emsi Hakikat) m U J k S • • d 
Konak kar§lSIDdaki cuz u erg1s1n e 
görebilirler„ 

";iu'~llli;itil.;'l~'+'lJl~q ~ r_i";JJ\;!llll'.4:1!11•"111•..,,1g1~1•'ll''+11111•"•1111;1·~1~1i;~11;111•;_i1fl'+1'""~~ 
1i„,~ll1udlltuo1dlh orllll1o"llil1u1lfll1udlll „tt irmJJI • f11UtJl~holdh11„1:1J;!'lll lbud!lhurtnhuo. 11:"'ir.lhilll lliidllltii11!1i...dll1ftdlll1wtlllbu1l.biUrl lli;dl 

~ w r Saglam midesi olm1yanm ~i 
!J H~tyat1 c;ürük hir ten1el üstündedir. c!J 
'+~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ::~ 
[~ Bunuda: {+] 

~ Kemeraltm<Ja Ala•ehir ß) m Y M 
r·~ Lokantas1nda ~~ 
[+J B 1 b'I' . . B 1 k ,nh. · kl · [•~ l•l u a 1 irsm1z. u o anta en 1y1 ve tem1z yeme er1 [tJ 
~l ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- {+] 
~~~ fakiyetini de kal:anm1~tir: R<J :r '- [+] 
(+; Adres: Barut Ham Sokagl Kö§esinde ~~ 
Yl'~ttll'~'\1;'1':;.IT\~ 1~1111;111i;1u1~1~ ~r;t:O!;it"!;li~~r'!;!ll '= 11;nii•"'~+1111i;t. ... '11',J';+~ 
'i.'Wh;:;;il!Jh:i"r.lk:i'IDWliltb~lf!f „Jtll "'11tbN1d!k.ill&;itllziüifh11t1lO~ •11llliho11ilbulll u1~lll o1JI Aa.611"4!,ll!Uldb N1Jllb10allhoU1Ci11:..!~'.j 

MESERRET OTELi 
izmir Kemeralt1 Hübiimet 
Caddasi karakol kar11~1nda 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik l'e istikame
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap•••t 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mah tedarik etlenk te1rif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlana1 te
min ve tam manasile bir aiJe ocai-1 olmu,tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek kenuklar1a11a iaiclia 
haricinde kolayhkJar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her laakikah ifreteMk· 
tir. Ak~amlan temiz hava almak i~in tara~alar11a1z mitte
rilerimize a~1khr. 
A~lama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

~ 23!!!2!!LU4 = 

Yüksel Kabaday1 Billur 
i§te bütün izmir ve mülhakabnm seve seve i~ip deya

mad1g1 rak1lar bunlard1r. 
======= =======-==~::::::w=-or:=n-•--=-=--·-....... ·---
Yorganc1larda :?3 No~ i\1akine im1tlathrtR~si 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Ha111tli 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile dölreüm i~!ui reli.a t,et 
kabul etmez fiatle s1hnatta ve saglam ,olarall yap1hr 

Furuncular Okusua 
Firmlar i~in hamur yogurma makineleri r•yd sail•• 

Ye kolaybkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler •uMak pai 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve 111etir taair:ah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir . ..... ______ ...._ _____ -Oiiliiiiiliiiiiiiiliiiiiil ___ ......... _~--

ikt1sad1n 
caresi bulundu 

T 

istanbuldan geien müte-
hass1s1m1z 150 rengi nereden M 

E 

z 

buldu ve buldugu bu renk- E 
~.:lc1c:l:·1c~·~!.:lc:Jc*~~.:lc~lt lerle güne~in ve havanm s1- H 
'" w cagile terden, tozdan harap 

! D T O R 1 olan feylerj yeni §ekline ge- M 

z 
E 

K 
1 

tirmek ·~in bütiln dU~ünce-

A K ) T leri kald1rd1. E 
~ • ema OD&y Hayret verici bu i~te eski-

i 
Bakteriyolog ve hulas1k, salg1n eilig.in yenicilikten fark101 T 

hastahkJar rnütchaSSlfl ~ünkü harap olmu~ bir elbise, Kemeral•i. 

Basmahane ista~yonu kar~1smdaki Dibek sokak ba~m- f&pka, yün, ipek, iplik ku- Hükimet 
t( da 30 say1h ev 'J rnuayenehanesinde sabah nat 8 den ma~larm ahlmas1 dü~ünülür- ~-a...,1s~~~·. 
t( ak~am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. ken yeni hale getiren, siyah1 numarada istane•l ~ ltt111 ~-

• +( Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )+ bile beyaz yapan bir mucidin yahanesi11de buhs•mas1 ikh· 
~~S~~3~~~~~~~~ t( tablilät ·ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t -~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 lsadm biricik yare1aettnthr~ 

TA YY ARE SinemaSI Telefon -~ t( l~ra yaptlmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f. Sltt'-**-..*1c1c:tt._~1c*i1c.:lc)\::*:lc~~:JdcS 
.. 3151 • tC smde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 a ELHAMRA tdaresi~de Milli Kütlpu11• 

B U G U N • tC • _ __ S 1 n e m a s 1 n d a 
li!N'RY BAT AILLE'1n ~aheser romaa1ndan iktibas fi'J .C~)/:~)le~~:\(::f:)#:~!~lPl=:\CJJC::W::V:~~+~ 

edilen se.uin en büyük filmi ~ Yiil! l!11ft11J111Bi1!1~1Jlllll!11l1tii~!1!tlt1l~!Hl11=i11i111'1llllHl16ilt1lrlntlMlhia~ GARY COOPER - CAROL LOM!ARD ve be1 
~ t GÖRMEYENLER GÖRSÜN ! . . ~ ya§mda büyük artist SHIRLEY TEMPLE 

ISKANDAL ~ @ GÖRENLER SÖYLESiN ! . . ~ tarafmdan emsalsiz bir surelte yarablaa 

~ Ci Bugün 3 Birincite~rin Per~embeden itibaren l H E R s E Y S E N 1 N 1 C 1 N 
<J:aly ~1arlay iJe Henri Rcllan'1n i r,, T A N Sinemasinda • 

Frans1zca sözlü Paramunt filmi 

herkes mutlaka görmelidirler I • K E : 
DI iläveten cok gülün~lü "MIKi MAVEZ „ ~ 1 D 1 K E M A N i7 

iPEK F1LM tarafmdan seali olarak filme ~ekilea 
BALKAN ATLETIZM MUSABAKALARI 

KKAT: Fiyatlar tenzil edilmi~tir. 30 - 40 - 50 kuru~ m YANET MAKDONALD - RAMON NOVARRO = 
~. s ~ 

PARAi\1UN~r JURNAL'da 
Habe§istan ve Uluslar Kurumu havadisleri l'e 

son dünya haberleri sAATLARI >- ~ 1 ol Arkada§lar1 tt 
~ 0 E lt 

TALEBEYE 
~ L R L HARDI • 

~ tekmil izmir senemac1hk rekorunu k1nyor SEANS SAA TLARI : = !. Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
- S E A N S L A R )- ·~ Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matiaesi. 

i Cumartesi - Pazar: 11 - 14 - 17,20 Pazar: 13 te ba,Iar. 
Pazartesi - Per~embe - Cuma: 14 - 17 - 20 Ak1amlari sinemadan seara her tarafa eMltis ve 
Sah : 17 - 20 tra•vay vard1r. 

~ r•••••••••1'1fll'•••••• ... ••"'• lf:\1)1~~--..-~„~~~At~,_~~-...: 
iläve seanslar vard1r. 

vapur vard1r. 



\ Halkm 3e&1 > „ 
( -~ - $ 

Kömürün 
'f er alttnda i'az haline 

re.tirilm i 
lzv•t!f• da• 

Macl„ kimlrtklüa yer 
~ ~ l.line 1•tirilm•ti 
tparQ~ 5c:wyetl~r baliiin 
•• ~et :nf a~nlt&ri devam 
et.m..Wltltr. S.n ala ar i~ila 
4'e l:.u tewi1'el•r •ü.lbet 
Huflar Ytfmi~ ve yh ltin
lerce toa }r.amürün yw al
timn ve maClen damarlana
• ~v-ac-aana ~evrilmesi 
•kAttlari eltle ed1lm.ekte4ir. 

~'1~ de iagiliz mttlietli&
leriadeci Ramsey yer altnada 
klilllürü li.ava· gaz1aa ~evirme 
labriltuvar tecri:ibeleri yap
DH~\1. Ram1ey •raf•ch.• dü 
f8nCUen hw ikir _,imdi Sev
yet •mna•lan taraltadaa iu
ki,..af ettirilmi§tir. Bu yeni 
111ul, inileri r yer altlladal.i 
~fia ~ahomadan kmrtua.g1 
g-U>i baaüne kadar ai1betea 
i~led.ilmiyea damarl•1atia i1 
loQmesine imkln Y•••ektir. 
M.1e1l 8hrt$.Jaclaai Dam
bas ~mir havzas11t.1a. baz1 
h1'1J!Clcrinele ktsmür ibtiyab· 
Dl'll an~ak yüzde 60 1 ~1ka
r1kailD1ekte idi. Yu altiuda 
p'bt§hrm .i usulü ile i1e bu 
ti.W,yatta yhde SI - 90 in
aan isliMde eclile„t.tir. 

Y or ·1Jt11ula edi•ilea fK
bar ayularclan ~ehirlere beru 
vasitiiuiie ve1ilecek eld•iUG.-

d8'1l aün\oale kolayla1acak 
ve ltWler ce kiU Ye clu„aa· 
iea k.urt~atakbt. 

!MyJe ~ir k11y• evv-e}i 
9 mll1t14a ..,.lofkada ·~~l
Qlill·t"„· a. kwu P.de ~i•-~ 

ea 31910 •e•• aik'1n 
Yermekte 'f'• bnua 11000 
•OM-..,,din atlYelldtUma 
•• •.in'1 ~bUllin b-.uada 
~lita.ie edilmeitta:lir. 

Me.1$>v• hvar...ta tla bu 
..... ta~a ~irifil•it
tb. 

-----..'ill'Jl'J-___ __ 

A.frikada 

Mühim raClyo haberleri 
~------------------~„oo„~~--------~------

ingiltere kar~1dan seyir~i kalam1yacaklar-
m1f!- Habe~ ilbaylar1 Adisababadan ne gibi 
talimat ald~r?- ~taltada yapdan tevkifat!
Japonlar1n aläkas1 ingiliz ve An1erikan gaze
telerine cevaolar- italyanlar denizlerde ser
besti isten1iyorlar! 

(Zame.n) gazetesinin Avrupa 2azetelerinden aaklen "ya
laanc1 u~akJ.rm Anadolu üzerinde ve <;anakkalede teressut 
u~u1lanna.., dair yazd1klan haberlerin ash ve esas1 yoktur. 

§ Vehib Pa§amn idaresindeki Habet askerlerinin geri 
almaia muvaffak oldu, Bazt yerlerde Habe1ler pek ~ok 
bsrp malzomesi elde etmi§Jerdir. 

§ Hitlerill dün ak§am radyo vasatasile bütün dUayaya bi
taben söyledigi ve müstemlekesiz Almanyanm ya~ayam1ya
eai101 aydmlatan söylevi Fransada büyük bir beyecan ve 
galeyan ; uyand1rm1§hr. 

§ Aduanm zabta münasebeti ile Mossolini Amerikada ve 
Avrupada bulunan ltalyanlardan ~ok hararetli tebrik ve hay
ranhk telgraflari aJmi§br. 

§ Bir~ok Avrupa gazetelerinin askeri muharrirlerin Ha
be1lerin f talyanlar1 memleketin daba i~irisine ~ekmeden 
kini bir sava'a giri,emiyeceklerini hemen 111üttefiken yaz
ma k tadular.: 

§ italyan propaganda bakallhgi ne(tretti.ii askeri bir teb
ligde italyan ordusunun her en2'eli y1karak amacma ula§a
cag1n1 bildirilmektedir. 

1 Mussolini'nin Habe§lere kar~1 a~bg1 harb1a uzun sürmi
cegini söyliyen ingiliz gazeteleri, bu barb Mussolini'nin 
uz.atmasmda ltalya i~in pek ~ok zararlar ve tehlikelcr ~1ka
bilecegini iddia ediyorlar. 

§ Maltatada yeniden bir~ok italyan tabaasmm hareketini 
fÜpheli göründilgünden tevkif olunmu,Jard1r. Bunlar arasm
da büyük tüccarlar ve asil ailelere mensup zatlar da ~ardir. 

§ltalyan gazeteleri baz1 mecmua ve gazetelerioin ltalyan 
harb1 i~in kullambklan kötü tabirlerden dolaya bu mecm'Ua 
ve gazet;lere §iddetli bir hücum yapmaktadtrlar. ... 

§ Japoaya hükiimeti ltalyan-Habcf harbin1n son durumu 
üzerine kvkalade bir toplanb yaparak Japo• d1§ li kammn „ 
imhm1 dinledi. Kabinenin verecegi karar1 Japon umumi 
efkar1 laüyük bir sabirs1zhkla beklemektedir. 

1 Habefi1taada oturan yüz kadar ve orada mühim mev
ki 1ahibi müslt\man grubu aralarmäa ild delege se~crek 
Hallet imparator1111a 1öndermi1ler "Ye ayni müslümanlar1a1n 
Ha1'et erdasuna muntazamen ne surelle hizmet edebileeek 
leri balikinda lmparatordan talimat istemi,Ierdir. 

iD1parator, Y em„ müslilmanlar1n seferberlikten evel ve sonra 
Habe,lilere kar11 gösterdiklari teveccüh ve 1evgiye te~ek
kür etmi1tir. 

§ Pravdanm Lonra muhabiri gazetesine ~ektig"i bir tel
grafta ingilizlerin Hehcam~1 nazandikkata alarak ingiltere
nia de Llir haftaya kadar ltalyan-Habet sava§ina kar§idan 
1eyirci kalnuyabagm1 iddia etmektedir. 

§ Adie-Ababaya gizli talimat almak üzere sriden Habe' 
ilbaylar1 kapah zarflar derununda baza emirlf:r alarak be-

A •a• yerlerine dönmüflerdir. 

vrupa El :a 2il ~ C•l C•1 rc a 
Sümirgeciligt C'. n zn t 

Post „Ledwi·11 ••a naklee C ransa no asz. 
'P-asavv•r edll~n ltaiJra 

-.fowiai 111..- f&termek 
l\,Yn iil.a•a Baa.1m tiarafnidan 
N"tqa ablqa seltepler sca-
91ntla., ttalya Y arwadaauia 
Sli:~ 111ilyenlaraa iuana 
urt.M yer imlmak :uwwreti
n.&..a i,.i.e-..daiu•• firü
yoruz. 

f akat italyum1 ürnitlerinin 
saya dü,.1m.e1inden .korkula
bilir. Mesaltai aataiyali tak
tiben 900, 0"0 kfle111etre 
m*2i>1Nl1 ola Hnllle~tan 
Afrika simr~t-leriniiJ i~ral 
e~ alea talui1te11 yU.de 
48 laJ ~fkll Mkr. Af„an1n 
bir t•k k1s..unl.ar1 rtbi Hebe~
s11a._. da bazi ynlari, Av
r•~lllLa.• ya~aJar1na elve~ 
ri1li deiilAJ.r. göz k~Ju 
yaylalara 1...iu.ce, bunlari 
Afriltarun diger bölgel..tntlea 
daha mösait olmak ,ayle 
dursun beHei d.e yabarunlarm 
ya~amasma daha at: e},,..,. 
r~lidir. 

• 
lzmir 5 
J.laai.a 1 
ikir laraf ta ~ok gftzel ve 

canb oynad1lar. 

ltalyan gazetelerini 
k1zd1rd1 

• y1ne 

Bu gazeteler, Ffans1z un1un1i efkänn1n bu 
neta n1ealine i~tiräk etmiyecegini 

bag1rmaktad1rlr 
Bel1rat (Özel) - Pravaa I tir. Bu notamn maalinden 

gazetesinin Paristen ald1g1 bahseden ltalyan gazeteleri 
bir bilgrafia nazaran Frans1z güplele binerek Frans1z umu-
hükftmeti ingiltereden iste- mi ef.kärmm bu notaya i§ti-
aigi teminah almad1gmdan rak etmeyecegini yazmakta-
1ngiliz noktai !lazarm1 kabuJ dirlar. 
edemiyeceiini bildirmi~ ve 
bu Londrada iyi dir tesir ba 
sd etmemi~ti. Fakat Fransa 
umumi efklnm tatmin i~in 
lmlyaya bir aota göndererek 
ltalyamn Lokarno muhahesini 

kämilen ~ignedigi taktirde Fran· 
doaaamasm1n lngiliz donan
malar1 ile rnesai te~rikine 

mecbu.r elacagnM bildirmi~-

Turansoor 
Torbal1da 
Halkevi tak1mJar1m1zden 

Turanspor birinci tak1m1 dün 
T orbahda Y 1d1r1mspor birinci 
tak1m1 lle yaphg1 samimi L"-ir 
ma~ta 3-0 galih gelmi~ti r. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
müdürlügünden: 

Viläyet konagmm perdeleri 15 gün m iiddetle eksiltmiye 
konmuftur· lhale birinci Te~rin aymm 10 neu Per~embe . 
güntl saat 11 de viläyet encümeninde yapilacaktir. ~eraiti 
glSrmek istiyenlerin viläyet encümen kalemine 1 üracaat-
lan. (3179) 

ingiltere 
Neyapacak? 

(Ba!jtaraft 1 incide) 
den ba§ka bir§ey degildir. 

Fakat unutmamak IAz1m
d1r ki Fransa, günden güne 
böyüyen, aylar ge~tik~e si
lählanan ve nihayet act bir 
maglubiyetin zeha-li babrala-
rint silmek i~in <..line re~e
~ek bir firsab kaybetmiye
cck olan Almanyay1 ve ica
bmda ona kar§I ahnacak ted 
birl~·i dö~ünmek mecbu11iye
tindedir. Sonra harbm ve 
sulbun bir~ocuk oyuncaga 
olmamas1m temine ~ali§an 
Ulusla.1 cemiyetinin de yine 
bir ~ocuk oyuncag1 haline 
dü1mamesini her devletten 
fazla Fransa dü§Ünmek mevki 
ve mecburiyetindedir. 

Bunun i~indir ki Fransa 
muahedelerin baglaahklari 
bagla1 ve mecburiyetler ka
dar istikbali i~in de ingilte
reyi böyle bir zamanda yal-
niz b1rakmamak 1srarmdad1r. 

fngiltere ne yapacak? Bu
nu birka~ gündür makalele-
rimizden ve diJlerimizden 
dii§ürmüyoruz ki! V e umumi 
siyasa hak1nnda bir fikir 
yürütmek mevkiinde bulunn
lar bu muam • ay1 halletme
den hi~bir mütalaay1 ortaya 
atamazlar. 

Yalmz ~imdiden §UDU söy
leyebiliriz td ingilterenin yap· 
mc>k ' istedigini birän evvel 
yakmas101 kolayla§brmak isr 
temiyorlarsa, italyanlar biraz 
daha sukiioet ve itidal ile 
hareket etmek yulunu lnd
mag1 ihmal etm~mehdirler. 

Türkiyenin bu günkü va
.ziyeti gc::-ek fngi:tere ve 
gerekse ltalya hakkmda dü
,unce bir ve menfaat o!dugu 
i~in bu hususta §U veya bu 
taraf hakh veya menfaat 
göstereeek mütalaa yürüt
mek zerre kadar akhm1zdan 
ge~mez. fakat fbütün düaya
mn harp affahm her kö§e 
ve bucaga bula~hrmak iste
medigine göre italyamn in
giliz gemilerinin havuzlar1n1 
muayene etmek istemek ve 
ya buna benzer baz1 hke
ketlerle ingilizleri k1zd1rma
•1D dogru olmadtgm1 söyle-
mek he kesin hakkt olabilir. 

Bunuola beraber italyamn 
bu i§de fazla 1srar etmeme
si de gösteriyor ki italyan 
diplomasisi, baz1 demegog 
gazeteciler gibi abp tutmanm 
faydas1 olm1yacagim, batta 
btmun zararlar bile getirece 
gini anlam1~ bnlunmaktadir. 

italyan diplomatl ri baz1 
Frans1.z ga.zetelerinin kendi 

,lehlerinde yazd•klan yaz1lara 
da güvenerek Fransanm in
giltereyi kolay koiay yalmz 
b1rakam1yacag1m da anlama
malar1 läz1md•r. 

SIRRI SANLI 

Kendi tüfe
gi11in kur§unu 

ile öldü 
izmit (Özel) - izmit civa

rmdaki üzüm bagm1 bekle
mekte olan Aziz dolu olan 
av tüfegi kucugmda yatmak 
ta iken her nas1lsa tüfek 
patlamt§ ve Azizi öldür· 
mÜ§tür. Tüfegin namlusundan 
~1kan dolu pa~avralan Azi
zin yargan1111 tutu§turmu~ 
böylece zavalh delikanh ken
di tüfegine kurban gittikten 
ba„ka alevler i~inde de yan
m11br. 

~ 
7 Birinci Tei~ Si 

0000 ~t 
3 ki§i yeni ·degan bir ~ocu„„ 

•• •• 1 ...... d. ' gommus-"?r 1r • • • •. 
Sanycrtie Bah~..Ic&,tinde J Derhal ~ocuiu alm1tl•r •' 

garip bir vak:a elmuf, yen köydeki mezarbgm bir ke! •. 
k .. ...,[l'.I"" dogan bir ~ocuk me$ra r101 kazara oraya goaP 

gömülmü§tür. lerdir. , 
Bu köyde Hasan i9Ul1*e Hasaa, Hatice ve Hakve~. 

biri Hatice ad1nd.a bir l.a- di arasmda örtülüp gidecd
1 

dmla sevi§mif, beraber y:qa- tahin cdilen ve gizli tutul•11 

mi§lar ve bu beraberltkleri hAd. te . günü blitn11 
• 1 ,..._ . • • a 11e er s1 , 

arasmda da mKtWan 1~m k" 1··1 · • ~ z a du" crnii~ f oy u er1n. ag m -s I , 
hazirhga ba~lam1§lard~r. Jandarma a ihbaratta bU 11 

Janelarmamn yapbg1 tah· Y 
k"k t b „ k"" ..i.-...... nanlar olmu~tur. ,,; 

t 

la 

1 a m uguu u ......-umuna „ l ktaiv 
göre H8ticenin ba la1rhk <;ocuk dun mezar l ' Q. 
arasmda Hasandan bir ~o- ~ukurdan ~1kar1lmu1 ~org 6 ' 
cugu olmu~ fakat kom§ulara kaldmlmi§hr. <;ocuk olii ,~, lr 

' d "d d ·· "ldü yo•' kar~1 mah~up bir vaziyetto og u a goD1u ' i ~' 
d. · d' · · „ "ld'" Y al•' l kalacaklar101 dü§üaerek ~o- 1r1, ir1 m1 gomu u. rl 

cugu ortadun kaldumaga ka- ltw nol.da karanbkh~. M~11• ~ 
rar vermi§lerdir. Wasau bu bugün raporunu venrse 

91 
s1rr1 yalmz pek e11ki dostu disenin IDu karanhk 11oktll 
olan ve Bah~e köyüode aü· da ayd111lanacaktir. .

11 
ezzinlik yapan Hakverdiye Hasan, Hatice, müet 
a~m1§ ve bir plan kurmtJf- &kverdi yakalanmi§la.1' 1

' ' 

lard1r. Tahkikata devam ediliyor· 

~~~E~E~~ 

Habe§istana Tepeköy . 
Evvelce giden yü.:t Ehli hayvan sergi~t ~ 

zabit hakk1nda ac;tld1 ~a 
Beigrat - Habe§ Hüku- Tepeköy ehli hayvan set

1
' fl)j 

metine arz1 hilEmet eden ym b h ilb f ai 1 

Japon zabiti meselesi bir,.ek gisi dün sa a ay I· 
siyasaJ dedikudularm mahsu- Gäle~ tarafmdan törenle a~t ~q 
lü oldugu i~in kendilerine •n~tir · . ~1~ ~a 
bir vazife gösterilmemi~tir. Sergi ak~ama kadar 8 

Dün ak§am Habe§ hlikü~ kalm1~ ve pek ~ok kimsel'' 
met merkezinden alman bir seriiyi gezmi§tir. 
telgraf haberine göre impa- Bu sergiye ittirak ed~ 
ratorun ba~kanhg1 allhula yüzelli hayvan arasmda tO • 
yapdan toplantida bu abit- sabai.. yapilmi§ iyi yetif~1' 
lere vazife vermage karar 

1 
.
1 

·~t1r· 
verilmi~ ve Japonyaclan cel- rilmi~ hay•a• ar se~1 rDl . , 

bedilecek silah Ye mühim- Bu hayvanlan11 sahipler10, 
mat meselesi de görü§lilqit 2700 lira ikramiye daj1til• ~ 
tür. cakhr. __,,) \> 

~--------------------~--- f 

• 

Ce§me Muhase\Jei Hususiye 
Müdürlügunden: . ,t 

<;e§me lh~esi Muhasebei Hüsusuyeaine ait Cumhur•Y 
1 

meyautnda ve yeni oomi maaaKesinde kain elup sattbi' 
~1kar1lan emläkiain ~izelie1idir. t 

Sira No. Emläin No. Cinsi •kayyet Muhammen izab• 
K1ymeti K1ymeti 

Lira K. Lira K. 
19/20 Kahvehaae 

21 Baklml dükkim 
22 Kasap „ 
23 Bahkbane: 

1 24 Kabveaane 
25 Kasap diikkäm 

26 " " 
27 " " 
28 " " 
29 lf " 

30 Bakkal „ 
4860-2500 Kärgair Ye nhtm kenarinde olup bir ~ab atmdadif· 

40 Kunduraci dilkkäm 
2 ~ T~~ " 

43 Misafirbane 
360-75 Kärgir olup iki kath ve bir ~ati altmdadir. „ 
Yukar1da eins ve mevkileriJ.e mukayyet ve muharnrlle 0, 

k1ymetleri vaz1h emläkm mülkiyeti dört senede ve dö;t ~, 
savi taksitte ödenmek üzere 15 gün müddetle sabhga ~ 
karilmi§hr. de 

SatI~ ~artlarm1 ögre:amek iltiye11Ier ta ip olanlarm o/0 , e 
7 ,5 depozito ka~alarile <;etme kazasa muhasebei husu5JY 
memurluguna mlracaat etmeleri ilän olunur. 3180 "-
Ji"....,,.....,,.";""~„„„„„ ••• „ •• „....,,.~ 1 
! 20 ILKTE~RIN - PAZAR 1 
~ genel nüfus say1m1 1 
~ Say1m günü, say1m i§inin · bittigi ilä edilineiye kadar f 
: ~ocuklarm1zt sokaga birakmay1n1z. S. 

i 1'ü~ük ~ocuklaran sokaia ~kmalar1ndan ana ve ba' j 
: balar1 mes'nl tutulacakbr. 

: BA~VEKALET ! btatistik Umum Müdürl~gii ~ a.t:::illkt:aa;t;;iilkt;;;l„„„„ •• „ .... „ •••• „~kta~ 


