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Basdmitbr 
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.BAB ILE· 
;!_ua'yi terkrar Habe$lilerin eline dü$irmemek ifin 
lirka~ de(a Habe§ ve Ita.lyanlarm eline ~;~en ve Italyanlar • dn tarihi bir §eref -ve 
.lllnus sembulü olan Adua•y1 tekrar kaybetmemek i~in Muss ·-~ok §iddetli tedbirle-

al1nmas1n1 emretßii1tir. Mussolininin bizzat bu tarihi mev tayyare ile gidib al1-
' tak tedbirleri yak1ndan tetkik edecektir. Bu11a mukabil ( 150,000) ki§ilik yard1mc1 
t Habe1 ordusu Adua'ya do2ru ilerlemektedir. 

TA K AV IYA _____ N ....... --
"ABE~LILERIN ERiTREYE GIRMELERININ MANA VE E 

~ Habe1 
' 7 ( A.A ) - Deyli 

'4;'1 di1or ki : 
• haret zaman1n1 re-

lc i~in lher ,arael e 
.:;-•ktad1r. Ejer ulua

'91 •teai sßratle •e te
r tekilde harekde 

ftraae1ae anapa aul
~ l>'-dan IODra artak 

?..,.;_·• .,..., ••••. 
tatetHI de 1ualan 

r· 

~ l„yeteoik kHHJi 
~•lln palcti bozduiuna 

---••„„oooc„.„„ __ _ 
• lmparatoru "Henüz umumi taarruz emr1n1 

Kronik1I gazetesinia Adis -
Abahadan öirenildigine göre 
Ras Seymun kuv•etlerinden 

I lar1n ü~te biri patlama1111§- 1 

1 
br. 

Cenevre 7 (A.A) -

Bay Aloi2i kabul edilen 
usul hakkmda kayt itiraz1 
dermeyan etmi~ ve raporu 

kabul etmedigini ve lüzu
munda ba~ka bir toplantada 

mülähazat•m bildirmek hak
k1n1 muhaf. za eyledigini 
beyan ederi n. demi§tir. 

Adis Ababa 7 (A.A) -
Aduamn italyanlar hu·afm-

dap i~gali hal<k1oda ~u taf
silät verilmek edir: 

H 1be~ler ital)'anlarm tank
la„mdan mürekkep kol lJa~

lan ~ehre gidikten sonra 

yan ve geriden sald1r1~lar:hr. 
Bundan sonra ~ehri bir ka~ 
defa beiden e e ge~mi§tir. 

vermedi '' 
mu§lard1r. 

Adis-Ababa 7 ( A.A ) -
Ogadeni• güneyinde italyan· 

diyor! 
:< t•muslard1r. 

Atina 7 (A.A) - Ke•l
nistler Birinci Jorj müzeai•e 

Vehib pa§amn bir i111ilic 
gazetecisine Habe1 ord11A

t'1 karar •erebileceä'i 
~ ''llnbleaia «;ar1am ba 
~t•Plantt11a1 d• bekli
~: Bu usul makbul ol
S~lir, aacak bir ihtilita 
~._1 Yermemek i~ia laer 
·~d •1iee heHp et•~k 
\tt~1 ar: Mamafi bu zeui 

Ancak dün ak11a n italyanlar 
~ehri kati 0Jc1rak i~gal edmi1· 
lerdir. Bu sabah barb tc:krar 
ba,lam1§br. Netice henüz 
belli degildir. Her iki tara
fm da zay1 ah ag1rd1r. Adig-

~~BitiUlll~li~Ji · nun son zafori kazaaaeajl 

lc•rta tesirli ol•amas1 
~ .~eiildir. Habet bar
~' ' 1 

ayet verdirmek •• 
~ 1l Y•phia müthit ba-
~ ~hrak yola retirmek 
t-,_ t.""'Qn(ilt cek her wasa
~ltttJe t~ik etmek üyii mem

rta •azifeaidir. 

lnrilterenin Sömürge i'lerinde daima aslan kesildiklerini 
temsil eden bir heykel 

bir k1sm1 Aduamn bata ku- Jer komitesinin rapor.1 ka· 
zeyindeki Marebden ltalyaa bul edihni§tir. ltalya menfi 
hatlanm ge~erek Eritreyi rey vermi~tir. Konsey alb-
istila i~in ilerlemege ba~la- lar komitesinin raporunu 

ittifakla 1 abul etmi§tir. 

li,be 1·1 
f 1 erin yaphklan duzakJarla avlad1klan son sistem 

~ li tanklar bir gei;id resminde 
l !t-J~ 'f eJgraf diyor ki: m11tar. 150 bin ki,ilik bir 
136 t•r Adua zaferi ile yardun kuvvet Adua böige-

rat bölgesinde ftalyanlar bir 
~ok hücumlarda bulunmu~

larsa da henüz kati bir neti
ce alamam11lardir. italyanlar 
bu 1ebirden iki kilometre 
ilerideki mevz:ilerde tutun-

Ordularma hcntb ileri 
emiini vermiyen 

HABE~ iMPARATORU 

Jar tayyarelerin y411mile 
Pole ile Y et aras da büyük 
bir ~faaliyet göst-.nektedir 

ler. Gamala 1 rmagmm solu 
boyu~ca ve civar t~elerde 
Habe§ler k•tvveWi mewdlet" 

ve merkcz:den bareket HH 
DM1ntazam ordular111 döt„• 
la henüz temasa geJ•Hi;i 
hakkmda izahat verirkea ... 

ü~ bomba atmt§lardar. Mtl
him zararlar olmu1tur. Ba 
geneloy dolay1sile komt111ist-

{ Sonu 4 üncüde ] 

1.-Ju y1I ulusal bir yok
lama 1apaeagl7. 

Genei nüfus 
say1m1 

Süheyp Derbil 
Ankara Huhuk fakilltesi 

profeaürü 

Eskiden kar1tbrd1g1m y1l
hklarda, ba§ka uluslann türll 
flftrlü halleri, okurlara, doi••
lar1, gidenleri, gelenleri, hay
vanlar1 hatta tavuklar1 bak
kmde a~ak, düzgün rakaalar 
yazah oldugu halde bizi• 
ad1m1z bile ge~mezdi. 

<;ocuklugumda bunun 1e-
- Sonu 2 incide -

· ·relef fHI 
Fasistler yapbklar1 bir nümayi§de lngiltere iie JGponyanm Habe1 i1inin ne kadar futf1li olarak 

~ 11Ununun ac1sm1 sine gitmektedir. 
'ialc,ti' oldular, artak o Adis-Ababa (A.A) - ltal 
lo;dr Unutabilirler. • yanlar Gorahai tehri üzerine 

1 7 (A.A) - Dcyli ( 300 ) bomba atm11lar, bun mßdahale etmek istediklerini gösteren timsali karikatörleri degneklere asarak gezdirmqlerdir 
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San fe 2 

Okyanuslari 
IIk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llan durduran 

müthi1 maceralar1 --16 -

Petrol yerine Yunan gen1isinifT nladei 
yaglan kullan1ld1 

Evet.. Bir ~ok nakbye se
finelerinden mürekkeb bir 
nakliye filosunun ortasmda 
idi. 

Ak,am karanhg1 gemilerin 
bizi görmesine mani oluyor
du. 

Bu vaziyette bizde teh
Jikede addolunabilirdik, ~ün
kü heran sefinelerden biri 
si ile musademe mümküddu. 

Vaziyetten istifade müm
ktin degildir. <;ünkü bukadar 
yaymdan bizim torbil veya 
top kullumlmasma imkin 
yokeur. 

Fakat ne §ayan hayret, 
vaziyet idi bu ! 

Kumandan, bizim itiyath 
bir hareketle geriliyemez, ve 
1eriden faaliyete karar ver
di. 

Yava' yava~ gerileken, 
aakliye f1losunun ortasmda 
iki büyük muavin kruvazör
de gördük. Bunun~ün daha 
ihtiyath bareket mecburiye
tini hissttik. 

En ihtiyath hareket, bu 
filoyu yak1ndan takib etmek 
Te sabahleyin gün dogarken 
bir kapn1 Okyanular1n dibi
ne indirmek idi. 

Fakat sabahleyin etrafta 
hi~bir fCY görmedik. Bunlar 
yeni ve seri nakliye. sefine
leri idiler. Ve gece, epey 
yol alarak bizden ~ok uzak
latmaia muvaff ak olmuf
lard1 .. 

Uzakta tek bir duman sü
tunu vard1. Bu da sefinelerin 
sonuncusu olsa gerekti. 

Mesafe o kadar uzakb ki, 
arbk yeti~mek imkan1 yoktu. 

a ~ reJ a 
~1k Gey 

Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yapilan elbiselerin 

zerafeti sizi ~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 

Dogrusu, ~ok güzel bir 
f1rsat av ka~1rm1§ idik. 

Yine av aramak üzere 
ilerlemege ba1lam1§ idik. 

Öyleye dogru ufukta yeni 
bir duman sütunu gördük, 
pir örumcek gibi sindik, 
av1m1z1n ba1lamas1m bek
lenik. 

Bu sefine ~ok yava§ yü
rüyordu. Ve yakla§1g1 vakit, 
ilk top ate~inde teslim i~a-
reti verdi. ·· 

Bu sefine, ~ok eski idi. 
Yolu da saatta 3-5 mili ge~
miyorciu. Yunan ticaret bah
riye filosunun en eski gemi
lerinden ve 000 tonluk bir 
1ilep idi. 

Kaptam Temistokli ismin
de, k1rauta ve ho§ me~reb 
bir Yunanh idi. 

Vapurda Amerikadan ahn 
mtf bir nevi madeni yag 
vardir. 

Birden akhma bir 1ey gel
di. bu yag1 petr .ll yerine 
kuHanamazn1 idik?. 

Eger bu yag makineleri-
mizde petrolun farkm• gö
rürse bu sefineyi babrmamak 
ve beraberimizde gezdirmek 
liz1md1r. 

Bu suretle Afrika sahille-
rinden Nevyork limanma ka
dar serbest surette dola,mak 
mak lbizim i~in kabil oluyor. 
S1k, s1k petrol aramak ve 
petrol sarunda ibtiyath dav
mak mecburiyetinden kortul 
duk. 

Hemek iki varil maneni 
yag ald1m. l,Iemekte olan 
tek motorun petrol hazine
sine bo§altim. 

- Arkas1 Var -

a a a re2 

Yeni Adam 
92 nci say1s1 ~1kb. l~in

dekiler: K1sa tetkik ve ten-

kitler. Nüos, paray1 kim boz 
mah. Virgül, Ahmed Rasim, 

l. H. hasta tipler. ismail 
Hakk1, Kültür Bakanmm 

dü~ünceleri. Cami, siyasa. 
Kültür tetkikleri Narcel Bell. 

Elektron Rerim Sadi, Kant, 
V. Gültekin Ni~in yazayorum? 
A1km metafizligi, ismail 
Hakk1, Gen~lik i~in büyük 
tehlikeler, Ashtan igrenen 
adam, zahir S1tk1 karikatür
leri. 

izmir - Nafia Müdürlügünden 
952 lira 46 kuru§ ke~if bedelli tire - torbah yolunun 

S.7-200 kilometrosunda suba!l• ve yeni ~iftlik mevkiinde 
yapbrilacak olan iki metroluk iki menfez 25 gün mü..adetle 
a ~1k eksiltmeye konuldugundan isteldileria 10 birinci tetrin 
935 Per§embe günü saat 11 de llbayhk!encümenine gelme

( HaJ km Sea1 1 

Bu y1l uluasal bir yoklama 
Yapacag1z 

Bir Gencimizin 
1 
1 Muvaff akiyeti 

•• 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
~---------~---~oooo~~------------~ 

Bastaraf 1 l inci vüz<le 
~ J 

bebini bilmez, i~erlerdim. 
(Bu kadar deyimsiz, bu kadar 

kötümüyüz ki bizim ad1m1z1 
bile anm1yorlar?) Diye ya
nard1m. 

Sonralari ögrendim ki bi
zim sözümüzün ge~memesi, 

sadece bizim istatistikleri
miz!n yap1lm11 olmasmdan 
ileri geliyormu§. 

( " u istatistik nedir ki 
her ulus yap1yor, yapabili· 
yor da a biz yapm1yoruz ? ) 
Diye merak ettim. Liseyi bi
tirince istatistigin ne oldu
gunu ogremege, anlamaga 
koyuldum. Türk~e ve Fran
s1zca ne buldumsa okudum. 
Üniversisede tstatistik ders
Jerini can kulag1 ile dinle
dim. Anlad1m ki bu yapb
g1m1z §ey, yap1lmiyacak bir 
if olmaktan ~ok uzakbr. 

insan tan1mad1gm1 nasal 
sever? Biz kendimizi tamta
miyorduk. Ba§ka uluslarm 
Türkleri sevmemesinde bir 
~ok sebepler vard1. kendi
m1z1 tamtmamamaz da bu 
sebeplerden biri idi. t, bu
nunla da kalm1yordu. lstatis
tiklerimizin olmad1g1 i~in bizi 
~ok geri, bilimsiz bir ulus 
saniyor lard1. 

istatistiklerimiz bana kapi 
tüläsyon!ar kadar ag1r geli
yordu. Bu yüzden kendi ken
dimizi d.! tamyorduk, bilmi
yorduk. Koyu bir biiimsiz!ik . 
is:inde yüzüyorduk.I 

Üniversiteyi bitirince bu 
yoklugumuzu gidermek i~in 

ugra§maga karar vermittim. 
On iki yil önce istatistik 

direktörlügüne ge~ince he
men i1e koyuldum. istatistik 
üzerine yeni ne ~1km11, ne 
~1k1yor ara~brd1m. Y1pra· 
mrcas1Da ~ah1bk. Birlikte 
~ah1bg1m dört arkada§lm 
geceleri yemek vakti gelince 
adeta s1k1larak izin alup 
gidiyorlard1. Ge~ vakitlere 
kadar süren bu ~ah~malar
dan bir ka~ sonu~ elde ettik. 

BrüksJde ars1ulusJ) bir 
tecim istatistik bülteni ~1ka
r1yordu. Eskileri gibi bunda
da Türkiyenin adt bile yok
tu. T oplad1g1m1z istatistikler
den bir ka~m1 gönderdim. 
Bunlarm nas1z topland1gm1 
bir mektupla anlatbm. Ver· 
digimiz rakamlar bültene gir
di. Bültenden ayraca bir de 
te1ekkür mektubu geldi. 

<;ok üzüliyordum. 12 agus
tos 1340 da bir bekte yaz
d1m. [1) Bu yaz1mda ~ok 
ileri gitmi§tim. Devlet illyar
larm1a yara1m1yacak bir öz
gürlükle o zamaki te§kilib
m1z1 tenkit ediynrdum. 

Genei harpten sonra he
men bütün dt!vletler yiniden 
birer nüfus say1m1 yaphlar. 
Bir taburda bile yokla'lla 
yap1hr bizde de büyle bir 
ulasal yoklamaga §iddetle 
ihtiya~ var.„ [Diyordu. 

Daha önce bakanhga bir 
rapor vermi§tim. Buraporum
da: 

(Tahriri nüfüsun 1341 
(1925 senesinde icras1 1~m 
1340 senesinden tahriri nü
fus memurlarmm -her 60-80 
haneye bir memur isabet et
mek üzere- tayini ve h er on 
tahriri nüfus memurunun bir 
müfetti1le mürakebesi, i~ra 

ettirilecek tahariri nüfustan 
ne mali, ne askeri ne adli 
hi~ bir c aksat takip edilme
diginin vaktile efkäri umu-
miyeye iblig1 ve kezalik l 
tahriri nüfustan läakal bir 
ka~ ay mukattem mukattem 
Türkiyede mevcut bilumum 1 
hanelere numara vaz'1 ... Muk
teziyah umur lmeyamndadir. I 
[2] Diyordym. 

Raporumdan hir s~s ~1k- 1 
!Dam1~h. Sabirs1zlamyordum. 
l§i a~1ga vurmu§tum. S1k1l
m1ya ba~lauustim. 3t kadar 
ileri gitmek bir d '.et i1-
yar1na yara§mazd1. Böyle bir 
yaz1 ~1kard1g1m i~in direk
törlükten ~ekilmiye ~ag1nla
cag1mdan korkumuyordum; 
(bu yara11r m1 ) diye sora
caklarmdan korkuyordum; 
s1k1hyordum. 

Korktugum ba§ima gel-
medi. Tehlikeyi atlatbm. 

0 gün.lerdeo nekadar uzak 
tsy1z. 1927 de birinci nüfüs 
say1mm1 yapmit bulunuyoruz 
istatistik genel dire ktörlügü 
ozaman tasarladagmdan daba 
tükel bir ~ekilde kuruldu. 
K1van~ durulacak bir tükel
likle i,liyor. Bu günedek 60 
kadar izer ~1kard1. 

lleri uluslarm ~ogu her bei; 
y1l<la bir nüfus say1n11 yapar 
lar sonu 0 ve 5 ile biten y1l
lar say1m y1la olnu~tur. Öbtir 
uluslar gibi biz bu y1l nüfus 
say1m1 yapacag1z. Bu ikinci 
say1m1m1zde, b rinci sinden 
daka tükel olacak. 

Tecim odas1 idare me~lisi 
üyesinden eczac1 bay Süley
man Feridin oglu Nejat Fe
rit, ~ikago üniversitesinde 
kimya tahsil t!derek, üniver
sitenin en iyi derecesi olan 
"Suma Kumlavta„ d~recesini 
kazanarak birincilikle üniver
siteyi bitirmii;tir. Mejat bun
dan önce Aamanyada Hay
delbarg üniversitesini birinci 
derece ile bitirmifti. 

Erkek ve diti seks hor
uonlarm1 läboratuvarda ihzar 
eden me~hur älim Ruz1tska, 
Amerika hükumeti Nejat 
Feridi kendisine asistan ola
rak vermif, Nejat Ferid bu 
büyük bir muvaffak1yetile 
ba~arm1~br. 

~ikagodaki Amerika kon
solosumuzdan Nejadm lzmir 
deki ailesine geien bir mek
tupta Nejat Feridin Ameri
kadaki muvaffakiyeti takdir 
ve tebrik edilmii;tir. 

gimli 1eyler ögrenecegiz. 
Nüfusumuzun artbgma i;üp
he yok. Ancak nereferde ne 
kadar artb ? En ~ok hangi 
yerlerimizde artt1? Ni~in ba1 
ka yerlerimizde bu kadar 
artmad1? <;ok artan yerde 
ne var ki ötede yok? Olm1-
yan yerlerde bunu yaratama 
y1z m1? Nas1l yaratabiliriz? 

l1te bir sürü sorum ki ancan 
yeni yapacag1m1z 1ay1mla hal 
edebileceiiz. Daha pek ~ok 

sürülerle, y1g10Jarla sorum
lar ki bu say1minlgereii gibi 
yap1lmas1na bak1yor. 

( Dogru söyliyeni doukz 
köyden kovarlar) derler. Dok
san dokuz köyden kovulsa 
kendini bilen, kendisini sa
yan bir insan yine dogru 
söylemekten ~ekinmemelidir. 

Bu say1m i§ind ! dogru 
söyleyen i~in hir zarar yok. 
Say1m1 yapanlar ögrendikle 
rini gizli tutmaya bo~ludur
lar. 801 bogazhk eden olur-
sa ag1r cezas1 vardar. • 

Nüfüs say1m1 bi~ kimsenin 
gizli tutmak istedigi ve iste
yecegi halleri ögretmez Böy
le bir it dü,ünülmez; zaten 
böyle bir i~le ba§a ~tkilmaz. 
Sayam, yalmz genel durum
lan ortaya ~11.armak i~indir. 

Say1mm ne süal, ne finan
sal, ne özel hi~ bir noktas1 
yoktur. Dogru söylerenlerin 
bu yüzden en ufak bir za
rara ugramasma imkän yok
t ur. Dogru söy1eyenler, dog
ruyu gizliyenler, hallerini 
egri bildirenler oh rsa dev
lete, ilme cok büyük kötüMeger, bir~ey bildirmedi

gimiz li~in bizim sözümüzü lük etmi!} olurlar. 

etmiyorla m11. · Ancak bu i§ ~ok geni,, Bunun böyle oldugunu 
* ~ok kapsal bir i1tir. Her kü~ük büyük herkese anlat-

istatistik di;ektörlügünde birimizin üzerimize dfü~en mak aydmlar i~in ulusal bir 
amac1ma ulatmaktan uzakta yükümü son derece özenle bor~tur. 
idim. lstatistigin temeli nüfus yapmamiza baghdar. Dogru lstatistik kurumumuz eo 
istatistigi idi. Bu temel abl- sonu~lar alabilmek i~in bu ileri uluslarm kurumlarile 
mamtfb. Yapbg1m1z istatis- i1te gücümüz yettigi kadar omuz öpü,ecek bir tükellik-
tiklerin bath ba~ma büyük ~ahtmah ve ugra~mahytz. tedir. Bu tükel kurumumuza 
bir degeri yoktu Ülkemize Ger~eklige göz yumacak dü,en en büyük i§in geregi 

leri bildirilir. 
bu kadar mal girmif, 'u ka- göz yummak istiyecek kadar gibi görülebilmesi i~in her 

(3l02) dar mal ~1karm1~z, limanla- ku!} be inli kimseler pek birimiz bu ülssal borcumuzu 
r1m1za bu kadar gemi gelmi§, kalmamt§hr. samram. Ger- yerine getirmege canla ve 

I• • N ,. M••d•• 1•• \.1 •• d gitmi§. . . ~eklik yürür, etkilerini yapar batla ~ah§mahyiz. zm1r 8 18 U Ur ll2UD eD Bütün bunlar, biz ka~ ki- biz göz yumsak da yumma- Süheyp Derbil 
2174 lira 48 kurut ketif bedelli Bergama - Soma yolu- 'iyiz, ka~1m1z ~ocuk, ka~1m1z sakda yapar. Akh baa~nda 

nun 20 00 28000 kilo1netreleri arasmda mevcud kirma ta- ergen, ka~1m1z evli, kapmaz bir insan, ger~ekligi görme- · [ „] Ticaret vekileti mec-
flD (iöienip silindiraj1 20 gün müddetle a~1k eksiltmiye ko okur, ka~imiz?eker„.? Bunlar ge, anlam1ya, kavram1ya ~a- mua,1 sene 1340, No 1 sa-
nuldugundan isteklilerin 2490 say1h yasaya göre haz1rhya- bilinmedik~e pek j~e yara- b11r, hareketleri ger~eklik- hife 35 
caklan teminatlarile birlikte 21 birinci te~rin 935 pazartesi mazd1. Bu dertlerimiz bilgi- lere uydurmanm yollarm1 [2] lkttsat yekäleti mecmu-

8 Birinci 

Frans1z 
Gazeteleri 
italvaya hücün1 „ w 

edivorlar 
Pa;is ( Özel ) - 80-

tün Frans1z gazeteleri ~ 
yük harflerle ltalyanlar1n tl• 
be~istan topraklarm gittilr 
ferini haber vermektedirlet• 
Komünist ve sosyalist gase" 
teleri bu münasebetle Mu_... 
lini ile ltalyaya kar§• 1iddet 
le hücum ediyorlar. . 

Le Petit Parisien gazetetl 
italyanm son hareketile tJ~ 
beistan meselesinin häd bi' 
safhaya girdigini kaydeder~ 
diyor ki: 

"Mossolini eski Roma illl. 
paratorlugunu yeniden k_.. 
mak istiyor. Du~enin bu t•• 
sasvvuru Fransay1 enditef 
dü§ürecek mahiyettedir. . • 

Cebelüttarik bogazm10 11~ 
diye kadadar ingilternin eJi1 
de olmasina ragmen f raos' 
Akdenizde kendi evinde bi5' 

sediyordu. .• 
Mussol~nin kt_Jrmak isted~ 

büyük Roma lmparatorlllJ
yeniden ihya edilecek olurt' 
Fransanm Akdenizdeki d~ 
rumu ba§tan ba§a degite'e 
Frans1z menfaatleri tehlike1' 
dü,ecektir. Bi! itibarla fr'; 
s1z, Akdenizde logiltare 
beraber yürümelidir. 

Sosyalistlerin önderi L;:; 
Blum da Populaire gal 
sinde 1unlar1 yaz1yor: ,t 

"MussoJini, sahmm1 611 Al 
den haz1rhyan bir sald•rJ~ 
(mütecaviz) dir. Buoun "61: 
oluf u, uluslar sosyete 
onu te§kil eden uluslar 
lerini ögretmelidir. As~ 
olsun, konsev olsun b ttfi 
yenideu toplanmah ve b• 
sal cezr! tedbirler tatbi1' 
melidirler.~ 

Madem ki, h„rbm 
ge~ilmemi§tir, hi~ degifse 
nu kabii oldugu kadar 
1ürdürmege bakmahd1r. 
sad, Avrupamn bar1§1111 

günün bar1~101, yarm1n 
fIDI esirgemektir.„ -·-

Amerika 
italva'va jhracat1f1 
111~n~decek n1i~ 

Belgrnd - ( Nevyor~ 
harbm ba,Iamasa Ameril' 
heyecan uyandirm11t1r• 
~ok Amerika fabrikal~rli 
dan istifade ~are~etl41 

§Ünmektedir. Fakat A li 
hükiimeti barbm k11a 
mesi fikrile Amerik~ 
yaya yap1lacak her 
racab menedecegi zall 
mektedir. 

Almanya 
Hissealm• 
Kalm1yaca~ 

Belg. ad - Bur• 
Jeri Bay Hitlerin II 

esas tutarak Abo• b' 
Umumi harbde k•1 
müs~emlekeleri ilk tf 
geri almak ~arelerille 
sül edecegini yazlll 

l lar. 
~0000000000~_,..,.,_ 

11 NATAS 
j RUS AS({I 

Ahce 

ü saat 11 de ilbayhk encümeninen gelmeleri bildirilir. lerden bir ~ey ~1karman10 arar. muas1 sene 1340 Na. 3 sahi-
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~enin' bas~ 'mahsulü 
~ {HILTISIL1:StI „ 

ff a~lBabk Yaii 
· · U Geldi 

. ltzzetli l<uvvet'idir. l§t 1'ay1 2rhnr 

ECZACI BA$1 

SÜLEYMAN FERIT 
• 0 S T A H Z A R A T ve 1 T R 1 Y A T F A B R I K A S 1 

~di. kar1t1k, g1da kudreti az yag almamak i~i n 

~ §ifa Bahkyagi 
Ye etiketlisini $1F A eczanesinden alm1z. Hususi 

•urette getirilmi,tir ba,ka bir yerde sahlmaz 

Aterkez: ~ifa Eczanesi - ---·~----------

Güzel Hisar 
Mefrupt magazas1 
ME~MET KAVUK<;U 
~ I~mir Yolbed~steni No 19 
~~ , keten. file perdelerin enYa1, perdelik file, Mil 
' • Ye karyola tlilleri, krem yetil, estor Ye bas1r per
~ ' Perdelik Ye kanapelik kadife krehm, more ve fan
""-•-•tla.r. Perde aa~aklan ve baglar1, masa örtüleri Ye 
~kualan, kar„la örtüleri, pa•uk ve yün battaniyelar 

._ lt ! kaaape, eo~ mllf&mbalar1n1a enva1. Bronz ve ce
~~~tz.ler vargel mtor aga~lar1, yolluklar Ye paspasJann 
~ t,eylar1. $alon1 aandalye bezleri, kanepecilige aid 'llae Ye mefru„ta müteallilc •'1• rekabet kabul etmez 
~m1zc:la satil•aktadtr. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

rler ar•uht1111z ~1k, ten1iz, }ü~ 

C\' ~\1~sn.11 \nll";uia ~ulaltilirsiniz. 
~. 

~r·~def.a 1iva ret 
edini1. 

hkeciler 

No. 26 
1ZM1 R 

ISKANDAL 
Galy Marlay ile Henri Rellan'1n 

tenasiJ ettikleri bu filmi kadm erkek, genc ihtiyar 
herkes mutlaka görmelidirler 

Ahenkl 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünfü~ü 
Gen~ ve kudretli san'atkarlar1m1zdan Bay Süleyman Suad 

tarafmdan icat edilen bu yeni 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 ~1ktig1m gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapmr~ olmakla beraber vücude 
geiirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe sir madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

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

($cmsi Hakikat) m U 1 k S • • d 
Konak kar§Ismdaki cuz u erg1s1n e 
görcbiJirJer .. 

~·• SI kd -< sEANs sAATLARI >- ~ 41 o Ar a a1lar1 • 

eden j m- , r 

2222! 52 -

MESERRET OTELi 
izmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kart1s1nda 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yapamrf 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mah tedarik •aerek tetrif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istiralaatlar1n1 te
min ve tam manasile bir aile ocaga ol•u~ter. 

Civar il~e ve ilbaylardan relecek kenuklar1m1za ü•itli11 
haricinde kolaybklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah iiretecek-
tir. Ak~amlar1 temiz hava alaak i~'u t~ll"a~a!ar11111z mi1te
rilerimize a~1kbr. 
A~lama sular1m1z sular11n1z mevccanen~ir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

---~._._.._.. ...... ...._ ____ „ _ _.iiliiiiiiil'iimZF .... _......-1 111millilrr....,xA1rrlilliio' ...-.-; 

Türkuaz Bar1 : 
izmirin yegane lüks 

e<Y]ence )'eri<lir ö 

Me~rubat ucuzdur muaz
zam varyete herak~am nu
malar göstcrmektedir. Pek 
yakmda istanbuldan kuvvetli 
v _ yeni bir varyetc gelecek
tir tedansan ve numarala
r1m1z görülmege §&yestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 

Tepecikte A~lanlar soka
g1nda Hilal mevkiinde ha
mam ittisalindeki 28 numa-
rah fmn kiralahkbr. Halk1n 

T 
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R 
z 

M 
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K 
1 
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Kemeralb 
Hftkumet 

Kart1s1nd 

Di~ Dok toru 

H. Tahsin Ta 

GARY COOPER - CAROL LOMBARD ve bq 
ya~mda büyük artist SHIRLEY TEMPLE 

tarafmdan emsalsiz bir surette yarablan 

HERSEY SENIN ICIN 
Frans1zca aözlü Paramunt filmi 

iPEK FiLM tarafmdan seali olarak filme ~ekilen 
BALKAN ATLETIZM MUSABAKALARI 

PARA~tUNT JURNAL'da 
Habe,istan ve Uluslar Kurumu bavadisleri ve 

eon dünya halterleri 
Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ ti LOREL HARDI II> 
~•artesi 13 - 15 17 seauslarinda T ALEBEYE ~ t1 tekmil izmir senemacihk rekorunu kmyor • SEANS SAATLARI 

\enzdtth bilet vcrilir. ~ 1 !!. Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Paaar 11,38 - 13 te ilave seanslar var~1r. !J 

1 
S E A N S LA R )- ~ Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

fl Cumartesi - Pazar: 11 - 14 - 17,20 """ Pazar: 13te ba~lar. 
Siae•aclan senra her semte ote~üs, .~ ~ Pazartesi - Per~embe - Cuma: 14 - 17 - 20 • Ak1amlar1 [sineaadan soara her tarafa otebtis 

Kartiyaltaya vapur vardir. ~ Sah : 17 - 20 lt tra•vay vard1r. 

1 .• '11'11'" ~•'1 •1'fli•••lfi"1"'11111'1••• ... ~.~~.~~::w;.~-~.-~~=~~ie:m~~c:cgc:~ 



Sahife · 4 ( Haßoo Seai ) 

Mühim radyo haberleri 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

§ ltalyanlan ve Habe1lileri bin türlü tarigi hahralarla 
baihyan Adua mevkii bir ka~ defalar sira ile ltalyanlar ve 
Habe1lilerin ellerine ge~mittir. 

Allah Biziml• 
Beraberdir 

HABE$LILER DEV AM ED~ 
- - - • YAGMURl.ARI NE suRI·-. . b M k 1 LE TEFSiR EDIYQRl;A~~ 1J b l r 0 Adibbaba - - HabetiitP 

§ ltalyanlar Aduan1n önünde binlerce ölü ve yarah Yer
tliler. 

§ Adaan1n tekrar Habe1liler eline ie~memesi 
tilrlü l:edbirlerin ahma11 hususunda Musaolini 
emirler vermi1tir. Mussolininin bizzat tayyare He 
&'idecegi söyleniyor. 

i~in her 
§iddetli 
Aduaya 

n a e1 e ClSl ay a da ya;murlar hll• d•1 
1 ediyor. Bu mevsimde, bu &•. ___________ ,_.,,,....,,_.. „oo•+ görülmü ~ey degildir. Gert 

Bir yunan gazetecisine ne dedi? -8ay Marko bu yagmurlar, ekin i~1° ,o 
§ Amerika Ajanstnm Adis·Ababa aytarmm bir telgrafma 

Adua önünde olan kanh iarpi§maian devam ettigini ve 
Aduamn kat'i surette hangi taraf1n mali olacaim1 kestir-

zararhysa da sßel harekl~ 
ya göre nihat zafer Habetlerindir! r•ciktirdiii~d•n• .11~;- b:h 

Atina ( Özel ) - Habe1 : zaptetmek degil, atälar1m1z- : Habe§istandaki baz1 . mf7vki- falihay aclclediyor v~ A!~ 0~ mcnin kolay olmad1t101 bildirmektedir. 
§ Habc1liler yaphklari derin ~nkurlu duzaklarla dört da-

1 ne ag1r ltalyan tankm1 ele ge~irmiye muvaffak olmu§lard1r. 
(Bu usul A napa askeri muhafilinde hi~ §übhc yokturki 

mühim dedikedular yapacakhr.) (Halkm Sesi) 

diblomatlanndan Bay Mar- dan kalan ana vatamn mu- j Ierin en mükemme_l silihlarla Habe,lerle beraberdir" day O 
Her gazetecinin gönlOO 

konun ( Büyük Britanya ) kaddes tupraklarim kurumak bile vücuda getirilemiyecegi alacak uygun sözler söyle-
oteline indigini öirenen Yu- ve buradan düsmanlaran aya baz1 tabii istikämlara malik b dip-

l-1 k kt bulunmas1d1r. mes~1 becere~ . H~ et t u nan gazetecileri abe1 el- i1m 1r1p atl!1a ir. Jömab beyanahm ne1re e[I 
§ lngiltere ile Fransa aras1oda degi~dirilen notalara .göre 

'herbanfi bir harp vukuunda Fransan1n fngiltere, ve Ingil
, terenia Fransaya yard1m etmek üz.ere mü1terek kararlar 

~isinin etrafm1 kuiatmi§lar Muharririn, ltalyanlarm ma- Bunun i~in v~ tlaha bau {lmerisiyos Kiriks) gaz' e.B 
ve ondan ba§hyan Italfan ':.. lik olduklan harp vas1tala- sebeölerden. d.olay1 bu liarb mdhabirine de Yunanhbti1. 
Habe1 savafl hakklilda fikir rmm ~okluiunu h~t1rlalmai1 pzatala bilir. Fakat nihai za- Habe§istamn son terak~ 
ve mütaleas\m sormuflardir: üze,r~nc biy Marko demi§- ferin bizim tarafa kalacagu~a itlerinde yapd1klan yard11J1 

a YerdikJeri anJa11Jmaktad1r. 
Dünkft (Halkin Sesi) ndo 

kolay yalmz b1rakam1yacagan1 
1 ph1mi1bk. ) 

Fransanm lngiltereyi kolay 
bat makalemizde anlatmaya 

- Emperyatist ltalyanla- tir ki: ' hi~ 'lilbhe etmiyoruz. Bunun- lara, gösterdikJeri yarabk)atl 
rm futuhat maksadile bixe - Evet iki tarafm kuv- la beraber insaniyetl namma gayet nazikine cümlelerl:-
kar~t a~bklari hu harbe biz vu1leri arasmda fark1 eütün bu kanh fac1anm faz sürme- and1ktan sonra ltalyan - t1 
,imdilik bir müdafaa sava11 llem bilir, fakat b::tün mesini istemek her linsanhk bef sava11 hakkmda ayrtd 

§ Alman istihbarat bürosunun son dakikada verdiii bir 
babere göre dün saat on dörtte Habet kuyvetleri Aduay1 
tekrar ele ge~irmi1lerdir. 

ile mukahele edecegiz. <;ün- ilemin ihtimal bilemedigi a§1kmm bir vazifesi olsa re- sorulan sua1e de fU ce'Yabl 
ki bizim maksad1m1z yer bir 4ey vard1r ki o da rektir vermi§tir. 

( Bu baberi biz saniyesi saniyesine ahp ikinci tab1 olarak 
ekurlarm1za birlirmek 'eref ve muvaffak1yetini elde etmi§-
1ik. - Halktn Se.si ) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~„~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Yunan muhaliflerinin beya•t : Yunanistan 
namesi ve kralc1lar1n cevab1 1 Ve Zecri 1 Deyli Kranild'in Adis-Abaadan ald1i1 bir telgrafa göre 

Habefistanm en me1aur ve namdar kumandanlarmdan Ras
aeyom idareaindeki Halte1 kunetleri Eritreye ie~erek ilari 
hareketlerine devam etmektedirler. 

150,000 kitilik bir Habe§ yard1me1 kovveti de barcket 
ederek ileriliyor. 

[ Bir~ok askeri yaz1e1lar ltalyanlar1n bu taraftan da Ha
IMtlilere §afirhc1 bir baskm hazirlamakta olduklar1m evvel
ee yazm11 olmalar1n nazaraa Habe1lilerin bu itte daha atik 
danand1klan anlu1hyor. Bu muvaffakiyetli taarruz Habe1-
Jilerin bu semtte panik halinde bulunduklarma dair baz1 
kanaklar tarafmdan verilen baberlerin doiru olmad1j-m1 gös 
tektedir. - Halkm Sesi ] 

~ B E 

'f rp kurultayr 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Dün Ba1bakan1n bir söyle-
visile a~1ld1 

Ankara 7 (A.A) - Cumur Ba1kan1 Atatürkün yük.sek 
kimayesinde Ye Ba1bakaa ls•et inöniinün ornursal ba1kan
hi1nda Ye saihk Ye sesyal yard1m bakaaa doktor Refik 
Saydam1n ba1kanhi1ndaki albnc1 11lusal Türk Tip kurultay1 
builln eaat 11 de HalkeYinde lsmet lnönü•ün bir söylevi 
ile a~1lm11hr. Kurultaya be1ylise yak1n murahhaa ittirak 
etmektedir. 

Yar1n saat 17 de saihk YC '101yal yartl1m bakanhi1 tara
findan Halkevi salenuda kurultay üyelarine bir ~ay verile
••k YC kurultay <;ar1amba iÜDll saat 17 de kapanacakbr. 

Kamutayda müzakere edilen 
yeni konun liyihalar1 

Atioa (Özel) - Yunan : beyannamede Yunan halk1-
muhalefet ba1kanlanndan ve na gözünü a~masm1 ve kendi 
cumhuriyet~ilerin 1eflerinden eli ile kendisini esaret bo

yondruguna sekacak reyi 
vermemesi tavs1ye etmekte
dir. 

Bu beyannameye cevap 
veren kralc1 gazeteler diyor 
lar ki: 

Bir yda yakrn mtidd ... ttenberi 
Yunan ulusunu bi.·birine ka
tan vc dah1 gc\'enl rdc Se
linikte karde§lere karde{l 
kana döktüren bu po!itika
calar yino milletin lt'o;siyati 
ile oynama(a ba,Iad l 1 ,fakat 
rünler ge~tik~e Yunan ulu
su bunlarm nastl maksad· 
larla ~nhtbklan ve en yük
sek kelimeleri en bayag1 

Cumhuriyet~i liderlerinden omelleri i~in kul'ad1i lar1111 
M. Sofulis anlamaga ba1lam1§hr ve bu 

den Sofulis, Papaeastasyo hakikah yakmda reylerini 
Kafandaris ve Papandreyo vermek suretile anlad1klarin1 
mü1terken ne1rettikleri bir isbat edeceklerdir.„ diyorlar. 

8 8 8 E C•l C•l C*l :~! 

Spor kurultay1 150,000 Habe§ 
bas anl1g1na ilerliyor 
BÜYÖKLERiMiZDEN GE- <Ba§taraf1 1 incide) 

LEN TE~EKKÜR lerin bir tedhi11 hareketi te-
TELGRAFLARI lekki edilmektedir. 

AT ATÜRKÜN TE~EK- Adis - Ababa, 7 (A.A) -
KÜRLERI Habe§ d1~ i~leri balfam ulus 

Ankara 7 (A.A) - Nuri Conkerin ba~kanhgmda bugün lar sosyetesi genel sekreteri 
1 K t t l t d t 1 d. k t'fl · Reisicumur Atatürke re-yap1 an amu ay op an 1s10 a ar1m <re 1 oopera 1 er1 "' bay Avenola 20 tayyare ta-

kilen tel yaz1smdan ötürü 
kurulmas1 hakkmdaki kanunun görü,ülmesine devam cdil- tc§ekkürlerini bildiririm. rafmdan takvive edilmi§ olan 
mif ve en~ümene verilen bir maddesi müstesna olm. k üze- ltalyan k1taatlarmm dün 

Umumi Katip Hasan re bütün diger maddeleri kabul edilmittir. Yine bu toplan- Aduayt hiraz sonra da Ad1g 
. Riza Aksooy l kl hda bütce encümeninin telebi üzerine Kamutay gündeligin- ISMET lNÖNÜNÜN rah i~ga et i~ oldu · arm1 

de bulunan Finans bakanhgv 1 tcfkilih ve vaz1feleriue ait bildirmi~tir. 
TEC:EKKÜLÜ H b k t 1 Ad kanun läyihas1 geri verilmi§tir. Kamuta <;ar1amba „ „ ~ a e§ 1 a ara uanm 

gunu Spor Kurultaymm hak- dt§mda bulunmaktadular ve 
toplanacakbr. k1mdaki duygularma te~ek- harp mmtakas1 dt§ma ~eki-
~~~~~:~~~~~S kür eder, ~ahtmasmda ba- leceklerdir. 

Elh T 1 IJ §ar1lar dilerim. ~- - , --~ ........- -amra 25
e73. I~ Ba~vekil lsmet 1nönü duyguya te,ekkür eder, bü-

BA y RECBI „ tün sporcu arkda§larm göz-
N TE~ERRU lerinden öptügümün hildiril-

idaresinde Milli Kütüphane smemas1 Eazil Güle~ mesini diler, size de sevgi 
•• • • • ~ fzmir fJbay1 ve saygtlar sunar1m. \W U N J R N U R J T T 1 N ~ Spor bölgesinin kongresi lC. H. P. Sekreteri 

\Te Arkada~la n ~ dola1yisile gösterdigi i~in RECEB 
Tanburi REFIK, Kemen~e FAHRIYE REFIK, il'J ?~~~~„„ •• „„-„„ •• „~~~~"i 

Kanuni ART AKI. ~ ~ N e b i r e k s i k n e b i r f a z 1 a . . ~ 
10 Birincitctrin Perfembe ve IJ ~ Devlet ve ulus yurtta1lar1n say1sm1 bilmek hitiyor„ ~ 
12 „ Cumartesi ak,amlari ~ ~ • • ~ 

'.ll,5 de musikili sincma müsameresi 1 ~ 20 JLKTE~RJN • PAZAR 1 
FIA TLAR: Biriaci; 110, Salon; 75 ve ~ i f 

Balkea 50 Kuruttur. 1 t gene) nÜfUS 5ay1m1 i 
IKKAT: MONfR NURtTTlN ve arkada,lar1 lZ- i i 1 
DI ELHAMRADAM batka hif bir yerde konse.- ~ t B A ~ V E K A L E T 

miyceektir. rg ! „tistik Umum Mtidürlügü 
~~-~~~m kt::i&~~~„„„„„„„„„„„„~~kt:a:a.:t:a 

Tedbirler •• 
Atina (Özel) - Hükumet 

taraftar1 gazeteler Yunanista
nm Akdeniz durumile yakm 
dan aläkadar oldugunu kay
dederek, italyaya kar§I zecri 
tedbirler ahd1g1 takdirde 
Yunanistanan bu tedbirle if· 
tirak edece~'ini yazmaktad1r-

• lar. 
Halkm Sesi - (Elef tero1 

Antrepos) gazetesi Yunani1-
tamn cografi duru:nu dola
y1sile italya ve ingiltere ta
rafmdan bir tazyike ugrarsa 
Yun n bükumcti ve -nilleti 
ne yapacaktir? Mealinde bir 
anket a~ml§ eski ve ~yeni 
bau ricalin fikir ve mütale
alarma ortaya döktügü ma
lumdur. Bu anketlerden ah
nan neticeye göre böyle bir 
bir vaziyet kar~1smda Yunan
hlann bitarafhk meselesi ~ok 
nezik bir safhaya g-irmit ola
cakm11! 

--~w----

Habe§lilerin 
Silahlar1 · 

Habe§istandan ahnan ha· 
berlere göre Hahell ordusu
nun elinde 300,000 tüfek 
vard1r. Bu tüfek ler arasmda 
dünya tüfek fabrikalar1 a~1l
d a~1lali yap1lan eski yeni 
bütün modelleri bulursunuz. 
Bu bak1mda Habe11 ortusu 
bir tüfek kileksonudur. Ha
be§ imparatoru 500,000 veya 
iddia edildigi gibi 750,000 
hatta bir milyon asker ~1ka
r1rsa, bunun ancak 300,000 
neferi siläh bulacak demek
tir. Fakat ingilizlerin elatm
dan Habe§lilere tüfek vere· 
ceklerine, hetta verdiklerine 
§Üphe yoktur. 

Hene§ ordusuondaki hafif 
ve ag1r makinali tüfekler 
200 ve toplar da 100 kadar 
tahmin ediliyor. Tabii bu 
silahlär da ~e§id ~e,iddir. 
Hahe§lilerin elinde 2 milyon 
fifek bulundugu söyleniyor
sada bu rakkam pek azd1r. 
Herhalde Habe§lilerin daha 
fazla cepanesi slsa gerektir. 
Habellistanda silah ve capane 
fabrikas1 yoktur. Bundan 
sonrasa i~in Neca§inin blittin 
fünitleri, lngilialeria vere••ii 
cepaneye kahyor. 

Habetlilar 
KUVVELER1SNI KÄMILE~ 
SEVKETMEK t<;IN uzlJ 

ZAMANA MUHTA<;TJI{ 
Uzull müddet Habe1ista•· 

da oturan ve askeri i,Ieri~• 
de mlinasibeti bulunan btf 
ecnebi mü,ahidin tahminio• 
göre Habefistan tüfckli oJ~
rak 500,000 a1ker ~1karab•
lecektir. Bundan ?OO,O~f al ;
ker asri ve son s1stem tu e 
lerle mUsellah olacakbr. 

Harb teblikesi meydall• 
~1kahdanberi Ha~e1istan b•· 
kOmeti aleni olarak me.J~ 
kete 100,000 tüfek itbal • 
mi,tir. Gi:di elarak meaJ•
kete sokulan eslihan1n ID~ 
tara malüm deiilse de kuJÜ" 
yctli olacaia zanooluDuyor· 

Habe§ kuvvetlerinio en ti6 
yade tahtid edildiii „~ 
'imali Habe1istand1r. ~·~
burada 1aha ~·k reo11 
mad1imdan müteha11icl k•f" 
vetlerin bütün mevcuduo"" 
istifade olunam1yacakbr. <?!' 
dende ve diier hudutl..-
kuvvetli ianizonlar b1rakdl~ 
icabedecektir. Arazi yo~~ 
ve anzah buluncluäun . . .-
uzak ycrlerdeki rüesa k11 

vetlerini bududl „ra ietiri" ,. 
ceye kadar haftalar ie~ 
cektir.„ 

(Deyli Telgraf) 

Tarih~ilerimiC 
Yozgat, Bogazköy yt 

J(ayseridc incelmefef 
ya pacaklar 1' 

Ankara ( Özel ) - ror 
1 

Tarih Kurulu üyclcriodf~ 
Kültür Bakam 8. Saf 1'i 
Ar1kan, Bayan Afet e• 
kültür bakam Hikmet B•~ 
ve 8. F aik Retid, B. H••' 
F ehmi daha bir~ok tan111~ 
kimselerden te~ekkül ed:1 
bir salkur Y ozgad, Bogaz1' el" 
ve Kayseri'ye tarihi in'.,„ 
meler yapmak i~in gitdl~,i 

b ei• lerdir. Salkurun u g 
ü~ dört gün sürecektir. " 

Zayi ""' 
1929 senesinde izrnir ,1" 

rataf orta mektebindeD .,,i 
m1§ oldugum tehadetnalll~, 
kaybettim yenisini ~1ka:,,
g1mdan eski zikr ol _.k' 
$ehadetnamenin la01un11 y-

tur. t•~ 
Retadiyede Halirnai• ~ 
lnmda 45 say1da lb1;'9f 


