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ITALYA ADiS A A ADA 
Cenevre 29 (A.A) - Habe§ imp 
~i sef erberligi ilin ettij'ini res e 

r s en Cenevreye bildirdi 
CA V 1 MAGA KARAR VERMi~TiR 

sosyetesine gönderdigi bir telgrafta ge-
r. 

t aris (Radyo) - Romadan aln a 
.~lllesi üzerine Italya 

Habe§istan1n 
~ag rmaga k r r 

umumi seferber ik ilan 
vermi§tir. 

~!•tistik vefl ft!E:~a~r~b~p:~a~t~~~~~ 
~~~Em--r:as3&il'i=a!ill~SB'rl--

Ufus say1m1 
t• ~tc·,..._ - ---

1 IP b• „ ~LI KO<;OKAGA 
r ... „IZLI SAYLAVI 
d• . Ct.. . 
~ tar1yet deYri yurdda 
~tl tik kuru•uau yayd1. 

t ~, ~ itl•riaia i1iae •almak 
~ il•ari ltir tlevl•t ••· 

._ •tr.f1•tla tleira bir 
" ••r•ak ipa •utlaka 

'1 tite lhu• •ard1r, 
__ , lr.eau„ •••••k ve 

1t"~~k1a4Aa ltir karar 
.,.. 6•e• l.ir takllll 

ria •rtada ••lu•••11 
S ~ · l1te bu ltil1il•r i.ta 

ilrileridi.r. la••• i9i• 
. '1.r i1tati1tik llakk1a-

! ~ fiilri 4aha Myade ••
tr !_~ l•itleterek 4emif„ 
,, •1: 
\lt'-r . 
• • 1•bk 9evletia ta kea-
, .. ) Bllauala tieYlet ida-

1 • • 
'~,~ •1tati1tiii• ne kadar 
~ 1J•tli •• llcuml• el
i.t~ '' ••l•mak iatemiyea-

t~. 
~~- ~-11 •1maalarda dtia
~l ~)6 6Y6k denimler yapaa 
\' · Yk laareketleri ~eri
'-1-t~~~blar ~ok ilgilede olsa 
>tt „ it k1yet ve ehcmmi
\ tl'ftt' 
ijt J„ 1'lerdir. Mesell me~ 

~ 'ltt . 
~ti unperatoru ( Dara) 
~~ ) toplarnak i~· n kadas

l'-1 'Pt1r lll§i t. 

'-~,~:r~tor Ügilst Romada 
~, r1 o- ·1 . . J'k „_ tt)" k 6 em1 er1, zeng1n 1 
~~ ~r a.ynaklar1oi her za
~.._ r!d".•rd1, Fakat htatis 

l lt b4n:u~ •zamanlara nis-".1 • ll) ,,.( \ 11, il etmiyecek dere-
J' ~ trlea1esi 19 neu as1r-

~1td, •1•Yarak ya§ad1k1m1z 
~i)tli ~ll ehemmiyetli bir 

: b' 'itd ll~ •lnu~br. 
1 ~d~~: istatistik bürosu ku-
' "\~1 ., d ._ ßsJ d ic1._d sonra 1r Ki y.ut 

il ~ 'är~ a. lemelli bilgilere 
JiJ 

11 
~ ~~ll't\I l•d~bildik. lstatistik 

d' ..i t~''J> „"d•n önce bitde her 
· ,,. ~,. ~all ·1 1 J y tt)d 1 e yap1hrd1. Hi~ 

Jct11 ~ ~~~dd•' ltan bir bilgi yoktu. 
tJ!· 1 )'~-• btlli YUt~~,l~rtn say1s1 
1' 0 ~~"'•at clegdd1. llk nüfus 
,t ' 1dd'tl nicrnleketimitde 

'l L ran 8 - -'ld Q•k ay1s1m ogren-
ti, lfbtndan birinci ad1m 

,~di, b '')•lb u yd yeniden nü · 
1
' Yurdun her kö~e
(Sonu 4 üncl\de) 

•• zere 
- ---------- -- - ~00 

Habe§ genel seferber 0

"' i e ldi. italyan 
vam ediyor hükiimeti de a&ke y n 

Rom• 29 (A.A) - Habe
~istanda e el !'eferberlik 
illa dildiii hakk111di resmi 
aalterler süel hareketlerin 

Amerikaa birle§ik devJetle
rinin menfeaatleri ve dü~Ün · 
celerile uluslrr sosyetesi 
asamblesinin finansal ve e ko-

edecegi hakkmdnki ümid ve 
t emennilerini bildirmt~tir, 

Adis-Ababn 29(A.A) -Mas
kal bayramt dün büyük gös-

Bay Laval, Fransanm son noktai nazarm1 haz1rlarken 
ba§la1111c;n1 daha ziyada yak-: nomik tavsiyeleri arasmdaki ' terilerle ve güzen güne~li bir 
la§hrm1~ elmaktad1. Bu ha- benzealigin, dünyanm i ~inde hava altmda kutlulaum1~hr. 

berler o kadar heyecanla 
karf1lanmam1~hr, ~ünkü bu 

bir kac gündür bekleniyordu. 

Cenevre 29 (A.A) - Ha · 
be~ imparatorunun genel se
ferberlik hakkmdaki beynn-

11amesinde bunun arhk gecik
tirilmiyecek bir zaruret ve 

bir vazife halini ald1gm1 bil
dirme k cdir. 

Cenevre 29 (A.A) - lJJu5-
lar sosyete!i asnmblesi b?. ~

kani, Amerikan 01~ b ka1 
bay Hullun diyevine mekupla 
cevap vermi~tir. 

Ba§kan bu mektubunda 
'i"mm••QmJl!:ti:::::tm~ 

~ Bütün Darül ~ 
~1rfa 1 a , sa~ 
~ym halk1m1zad 
~ Mektebiniz yediden yap1l- ~ 
~ d1. Kap1larm1 size 30/9/935 n 
i'( pazarte!i günü saat 1;],30 ~ 
~ da a~acak ve aplma tö . n 
~ reni yak1lacaktir. Mektep ~ 
~ hcpinizi bu törene ~ag1- ~ 
n nyor. ~ 

~ YUSUF RiZA OKULU U 
: DlREKTÖRLÜGÜ : 
~~kt.::::::l &:::t..:il„~~ 

Habe§liler yediden yetmi~e kadar haz1rlamyorlar 

Mussolini gen~leri isabetli ab§lara ah§tmyor 

bocalag1 bugünkü zorluklari Avrupahlar eski merkez olan 
dilzeltebilecek bir i§ birligi Gorbi de kabul edilmi§lerdir. 
vücuda gelmesine yard1m 8000 ki§iye yiyecek dag1tal-

B a y f;aldaris 
Kati olarak Kralc1lik 
lehinde hulunn1u~tur 

B. ~ALDARIS 
Atina, 29 (A.A) - Hai' ~· 

Partisinin yeni binasm1 acan 
Ba§bakan Bay (;al~aris kati 
olarak kralc1hk lehinde bu
lunmu§ ve bunun Yunanis
tanda sukunun ve istikrarm 
kurulmas1 i~in elzem oldugu-
nu söylemi~tir. · 
~0000000000~0000000000~ 

Leyleiregaib 1 
Leylei regaibin önümüz

deki per~embe günü ak!Ja· 
m1 yani cuma gecesi ola
cagm1 saym u)usa biJdi-
rir1m. 8 

lzmir Müftüsü 8 
8 RAHMETULLAH 8 
000000000000000000000000000 

mi§hr. Rabipler a~1k havada 
mukaddes danslar yapmi§lar 

ve Habe§li athler ~ok muvaf
fakiyetli ve hünerli gösteriler 
yapmt§lardir. 

Roma 29 (A.A) - Dün 
Napoliden hareket eden ve 
dogu Afrikasma 10 bin ki§i· 

iik bir ltalyan kuvveti götü- 1 

1 en gemilerle bir~ok yabanc1 
ejans ve basm mümessileri 
de 1talyan müstemlikelerine 
haraket etmirlerdi. 

Roma 29 (A.At- ltalyan 
eski sava~~1lara ve„barp ma
Julleri Fransaz eski sava§~l
lanna bir mektub. göndere
rek güttükleri:davamn dog
ruluguna kani olarak tekrar 
siliht ele ald1klara01 bildir-
mi~lerdir. 

~h~,-.:.lb~e::::;t~v'~:;::e~~.:.:A~s1~ büyük elbise fabrikas1 EsKI BIT~~~~~~ N~~::A 15-1 ' 

'tlik •1-.,ise, palto ve pardestinihü mutlaka Ahm~d ve As1ma yaptmmz. Yerli mah her ~e§id ~ulakiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

Gömb··, 
Göring 
Gürü~n1cJeri 
Hakk1nda ----

GÖMRÖ~ 
Frans1z Gazeteleri General 

Gömbö§ - Göäing görütme
leri hakkmda uzun uzaa1ya 
tefsirler yapmakta ise de Al
man matbuab bu hususta 
büyük bir ketün iyet muna
faza etmektedir. 

Bazi Frans1z gazeteleri 
Avrupada (Yeni Ü~ler iti-

GÜRING 
fak1) ba~hg1 altmda Alman
yanm bir emri vaki haz1rla
d1g1 ve son günlerdeki sillh
lanma hazarlanmasmm da bi
hakkin ~üpheler uyand1rd1i1n1 
ileri sürmektedir. 

Günün en mühim telgraf
larmm huläsalar1 dördüncü 
sayfam1zdad1r. 

Telefon 

No. 
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Okyanuslari 
IIk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1Uar1 durduran 

müthi1 maceralar1 
~~~~--~------~.~~~~ 

-9-

Üstüste kazan1lan iki n1ühin1 n1uvaff al<iyet !.. 
Mümkün olao süratle dal

d1k ve uzakla~maga ~ah1bk. 
c;111kU o kü~ük sefine bir 
torpil f~dasma hi~ te dei
•eidi. 

* • • 
Bir saat sonra. gene deaiz 

yüz.ünde idik. Deniz sakindi. 
En kü~ük bir dalra bile 
yoktu. 

Havada hi~bir ~ey rörön
meyordu. 

Ne bir nakliye, ne de bir 
harp sefinesi yoktu. Fakat 
birdenbire ufukta kara bir 
aokta gördük. bu bir tayyare 
idi. 

Biraz sonra tek nokta alb 
eldu. Hi~~übhesiz bu alb 
tayyareJik dü~man filosu bizi 
anyordu. Biz yine dald1k. 

Esasan tayyareler ufakb, 
elsa olsa ikioer bomba ta~1-
yabilirlerdi. 

Tayyare)erin bizi görmedigi 
1üphesiz bir ka~ devir yap
f1lrtan 1onra tayyare uzak
latti; gözden kayboldu. 

Kimhilir ·nereler gitti? 
Biz deniz üzerine ~1k1nca 

lcar,1dan zay1f bir dumall 
aütunu gördUk. KuvvetJi dftr 
bünlermizle baktik. 

tki t,acah btiyilk bir nak
liye Yapuru. 

Aradaki mesafe uzakb. 
flü bacah, anla1dan tayya

relerin tefti1inden haberdar 
itliki zikzak yapmadan, emin 
bir 1ekilde ilerliyordu. 

Biraz sonra vapur bize 
adamakdh yakla1b. 

Avm bu kadar güzeline 
az tesadüf olunurdu. Bunua 
i1i• lcumandama sesi duyul
tlu: 

-Ate1! dedi. 
Kuvvetli bir patlay111 de

aizia üzerinde köpüklü bir 

yol yaparak ilerliycn torpil, 
daha büyUk ve kuvvetli bir 
patlay11. 

Büyük nakliye vapuru tor
piJlenmi~ti. Biz usukn dald1k. 

Bir müddet sonra priskop
la bakbk. 

Nakliyc vapurunun yanm
da iki büyük nakliyc daha 
vard1. Bunlar, yarah vapuru 
avaryeye alm11lard1. Vapurun 
bölm tertibabna malik oldu
gu · anla~1hyordu. 

Uzaktan uzaga bir muh
muhrip de daire ~izerek ge
liyordu. 

Yine dald1k. F akat biraz 
sonra hakiki vaziyeti anla
mak i~in1i1' priskopla bakbk. 

iki nakliyeden ba1ka ya
rali geminin etrafmda he, 
harb_sefine si ne peyda ol
muotu. 

Vaziyet ~ok „,a111lacak halde 
idi. Bu bei harp sefinesi, 
bu iki nakliye vapuru:nere
~1km11Jard1 ? F akat bu vazi
yetin en iyisi bizim i~indi. 
Harp ,„ sefineleri tahtelbahir 
veya 1üpheli bir1ey aramak
tan ziyade, nakliye_vapurunu 
kurtarmaia ~ah11yorlard1. 
bu av, cidden nefis, bem de 
evvelkinden ~ok güzeldi. 

Kumandan . su emri verdi. 
- Sag yar1m ~ok ~abuk! 
Bu kumanda sür'atla i~ra 

edildi. 
Kumandan: 
- 1 numarah kovana 

atef... 2 numarab koTana 
ate~! c;abuk!! 

Bom. Bomt Bu iki torpil 
biraz sonra iki dü§man sefi
nesinin sirtmda daha kuvvetli 
iki infilik yapb. Muvaffaki
yet tamdir! "Hura„ diye ba
i1rd1k. · 

( Arkas1 var) 

• 
Izmir Muhasebei Hususiye 

müdürlügünden: 
Bedeli ke,fi 

Lira K. Mevkii Cinsi 

173 60 ~adtrvaa alhnda Lonca kahvehanesi 

idarei Hususiye akaratmdan olup yukar1da gösterilen ke

'if mucibince Loncada käin kahvehane 12 gün ~üddetle 
ye a~1k eksillme ile tamir ~dile~ektir. lbale müddeti 22-9-
935 tarihinden itibaren 7-10-935 tarihioe kadar 15 gündür 

dairede mevcut ke~ifnameyi görmek ve feraiti ögrenmek 

istiyenlerin her gün M. H. müdüriyetine ve eksiltmeye i,ti

rak edeceklerin de ihale günü ölan 7-10-935 Przar günü 9 
dan 12 ye kadar depozito veya mektubu ile encümeni vilä 

yete müracaatlrr1 ilän olunur. 3109 

• 
lzmir Muhasebei Hususiye 

müdürlüiünden : 
Numaras1 Cinsi Mevkii 

24 ev Kar11ya Alay bey lktisat sokag1 
26 " " 28 " " 85/87 " " 
Yukar1da ynr ve cinsleri iÖsterilen akar kiraya verilmek 

Ozere 2119/935 taribinden itibaren a~1k arhrmaya ~1karil-

• m1,ttr. Talip olanlar1n 1eraiti ögrenmek üzere her gün mu

basebei ,hu1niye müdilrüyetine ve pey sürmek istiyenlerin 

de encümenin topland1g1 her Pazartesi ve Per§ebe günleri 
aaat 9 dan 12 ye kadar depozite veya bank mektubu ile 

l9i te •lracaaatlan illa oluaur. 3080 

Bir medyumun hatirati 
r-·. •t• 2 • -i SEN FIKRALAll 

fnidlterede ruhlarla ";;uhaberesi bÜyÜk bir . rr:;;I ;~a ed '„ 
h 1 A k d t lkinci Mahmud de•~ eyecan ve a a a uyan 1rm11 1r · baik• batk• un „ •. ,, rietl' 

- 5 - dea ik:i ki1i vard1 ki )>jtiJ' .4 
Ba11m1n üstünden geien 

bir kuvvet beni ayakta tu
tuyordu. Agz1m a~dd1 ve tlu
daklar1mdan garib bir ~1ghk 
döküldü. Ne oluyordu. Bil
miyorum yalmz reisin elim
den tutarak: 

11 S1kilma, birazdan istedi
j'ini söyliyebileccksin„ dedi
iini habrhyorum. 

Reis hana degil ruha hi
tab ediyordu. F akat bana 
söylüyor zaqnetmi§tim. Reis 
elini ~ekince elektrik tanyiki 
nihayet buldu. Tekrar ken
dime geJdim. Süratle yerime 
oturdum. Ve lüzumsuz gülün~ 
bir mevkide kald1g1ma k1z
d1m. 

Biraz sonra sag1mda bulu
nan gen~ ayni suretle titre
meie ba§lad1. görüyordum ki 
o da benim ge~irdigim huh
ram ge~irmege ba§lam1~b. 

Biraz !onra o da ayaia kalkti. 
Manzaras1 degi~ti. Adi ~eh
resinde rubani bir güzellik 
belirdi. Onu adeta tammak 
mükül oluyordu. 

ALDIGIMIZ HABERLER 
Sonra agzmdan yüksek ve 

ahenktar bir ses ~1kb. Bu 
ses, onun tabii sesinden gayri 
bir ~eydi. Bu adam garib 
bir leh~e ile bir~eyler söyli
yordu. 
Gen~ hana hitaben söyli

yor, fakat ben onun söyle
diklerini anlam1yordum. l~i
mizden hirisi bunun Hind~e 
oldugunu söyledi, gen~ söy
lerken, tabii hareketlerine 
benzem1yen, garib hareket
ler yap1yordu. 

Ondan sonra onun yan1n-
daki .IJi§man kadm ayni tec
rübeyi ge~irdi. Kadm hepi
mixe ayr1 ayn 1eyler söyledi. 
l~timada bulunan ruhlarm 
isimlerini sayd1. Sonra-=-bana 
döndü: 

- Sizin ruhi kuvvetiniz 
~ok büyüktür, dedi. Siz bu 
sahada ~ok i1 yapabilirsiniz. 
F akat siz bn vazifeyi sizi 
idare eden ruhun gösteadigi 
1ekilde yapamazsm1z. Sizin 
yapacag101z i' §Udur. Yarm 
bir mektub alacaks1mz. Bu 
mektubda büyük bir feläket 
haheri vard1r. Oodan sonra 
mü,kül ve buhranh bir za
mao ge~ecektir. Fakat sonra 
s1z, sizden beklenen fCyi ya
pabilirseniz, kurtulacaks1mz. 
Bu mektup size uzak bir me 
safeden geliyor. 
RUHUN VERDiGi HABER 

DOGRU 
Ben, ani bir feläkete ma

ruz kalacag1m haberine inan
mak istemedim. Bu sebeple 
kadmm verdigi haber beni 
hi~ aläkadar etmedi. 

lrtesi sabah uyand1g1m za
m<m geien mektuplar1 oku
dum. ilk a~bg1m mektup 
kocamdand1. Gayri muntaz1r 
hadisabn tesirile i§inden ~1-

kar'tld1g1n1 bildiriyordu. Ha
yabm1z altüst oldu. Kocam 
bu feliketin tesirile s1hhatm1 
kayhetti. Sesi k1sild1. Bir 
müddet .sefalet i~inde ya§a
maga mahkum kald1. 

Nihayet eski arkada§lanm 
Florans ve Nellinin ikamet 
ettigi mahalleye ta,md1lc. 
Arkada1lar1m1 itulunca tekrar 

spirtizma tecrübeleri yapma- :lgittigim zaman arkade1imi11 Cenib efendi, ötekine de lfl' 
ga ba§lad1k. Bir müddet son · hem~iresi orada idi. Otur- let efendi derlerdi. 
ra Florans bizden ayr1ld1. mu§ ~ay i~iyor ve öteden Hai et efendi nekadar .~ 
Fakat onun yerine yeni ar- beriden bahsediyorduk. ikide k1,1kb, gösteritli ve se'1r' 
kada§1m1z (Agnez) admda bir bu kiza bir §eyler söy- idi is, Canib efendi de * 
bir ~i:z ald!. Jemek ihtiyacm1 duyar, fakat dar sakil, bed~chrc ve " 
BENI T AKIB EDEN RUH ne söyliyecegimi bilemezdim. juk bi.l'. adamd1. 

Feläketlerin teysirile ü~ Ona aid bir feyi i~idib i§it- Birgün ikinci Ma 
sene spirtizme masasma etur- medigimi :araidu·dim. Fakat Fatih camisine bayram jJ 
mam1~ttm. Ü~ arkada§ gece- yap1yord\L O.vak1tki~te bir1ey hahrlayad1m. „„. 
lerle ictimalara devam~ettik. ta göre, devlet ricali ar•-:;_ 
Arttk eski ~evkimi kaybedi- (Arkast var) da bütün ileri gelenlel', ~ 
yordum. Hatta hir gece arhk E± ''< ;as:: bu alaya i~tirak edcrler~ 
ruhlarla ugra§mamaga: karar Karata~ Bi~ki Yurdu Ganib ve Halet elead~ 
vermek üzere idim. o:ak§am boya i~Jeri niualHn1i de bu su;retle t,birer ata bW 
yorgun ve bezgin bir surette B N ' mit olduklan h . lde, 
UZUn bir sandaJyaya oturmU§ ay e§ et alaya kablmtflar, uka al 

dü§ünilyordum. Oldugum Karata§lBi~ki :Yurdu binain ya hük!r1 {takib ediyorl 
yerde gözlerim kapanmi§h. Ei~inde: bir kadm terzihanesi \ Tam Divanyolundan B• 
Orada uyuyordum. Uyand1- a~mi~br. Bu terzihaneye gü-' ~·1 • ..Ja denecek kötede, ••1111' 
gtm zaman henüz birka~ zel bir isim bulana : bedava i•~ darald1g1 bir nokta.a.. 
dakika uyumu§ gibi j idim. bir rup · dikecektir. Yal01z diJe~ cinin biri, Halet efe 
Agzez ve Nilli iki taraf1mda a~ilan terzihane ~o" :iarif ve ye el \..1zatar.ak: . . 
ellerimi tutuyorJard1. ikisi de güüel elbiseler dikecegi icin Allah ~e~1 . pad11aha 
müteheyyi~tiler. Elektrigi bulunacak isimde 0 nisbette göstersin! o;y111ce, Halet Jtl 
yakhklar1 zaman görlerinde güzel olmasi ~atbr. Bulaca- di gü]ümsr.verek: -~ 
Ya• go''rdu''m w .. 1 . tb - Sen ... duay1 arka....-

'lf • gm1z 1s1m er1 ma aam1za v D h f'6 
- Ne oldu? LDedim. gönderiniz. Bir hafta sonra a:eien efendiy~ ·~· a • 

-Feda geldi dediler, ve yapilacak se~imde begcnile- r1nde olur!. Ded1. 
bize akrabalanm1z hakkmda cek isim reklämle :-beraber ..._..~ 
malumat verdi. Ben Fedamn gazetemizde ilän edilecektir. NuhUD 
geldigw in den hir baberdar K d'kt' k ·· 

~ axanan rupu • •rme uze Gemi· 
51

• nd~ 
degildim. Biraz senra yoriun- re terzihaneye müracaat ede ~ 
lugum zail oldu. Kendime bilir. 
geldim. F edanm benim va Bu terzihanede elbiseler 
s1tamia haber vermege ba~- gelinlikler dikiJmekle silfa 
lam11 olmasma sevindim. ve boya tfosfor ve kadife 

TEDA Vl EDiLEN RUH kabart~d~~l k-;..y0 1;-talu.;:-
Feda son zamanlarda be· 

lar1 ve sun'i ~i~ekler de ya-
ni yeni bir ruhla : tam,hrdt. pimaktadir. 

Bu ruh :Amerikanm k1rm1z1 -----------
derili insanlarmdan biri idi. 
lsmi ~imal yild1z1 idi. F eda 
bu ruhun haber vermedigini, 
yaln1z hastahklan tedavi et
tigini bildirdi. 

~imal y1ld1.z1 katiyen söz 

Kiral1k f1r1n 
T epecikte A~lanlar soka

gmda Hiläl mevkiinde ha
mam ittisalindeki 28~numa
rah f1r1n kiralahkbr. Halk1a 

söylemez. Fakat cllcrim kol- Sesi a-azetesine • müracaat 
lar1m vas1tasile \ edavi edile olunur. 
cek kimseye bir elen.rik ce 1-15 
re y am nakleder ve hastay1 •msxtm!!"l!!~---emllJl!•..,...-!!B!!!& iiiiilior.äiiii 

tedavCederdi. Bazan garib 
hadiseler de olurdu. 

Mestlä birgün~Misis ( Van 
fins ) isminde bir arkade§im 
evine ~aya ~ag1rm1~ ve kiz 
karde§ini tanmm1,b. Ben eve 

Dis Doktoru . 
H. Tahsin Tan 

2 ioci Beyler S. Hamaru 
kar~1smda 37 numaraya ie~
mi~tir. Telefon 3774 

izmir Muhasebei 
Müdürlüiünden: 

Hususiye 

Bedeli sab1k1 Mevkii Cinsi Numrosu 
Lira 

160 Kemer caddesi Dükkän 317 
55 AlipaJa meydam „ 20 

idarei hususiye akarabndan olup yukarida yer ve cinsleri 
yaz1h akar 21/9/935 tarihinden itibaren 21/10/935 tarihine 
kadar bir ay i~inde pazarhk suretiJe ve ü~ sene müddetle 
kiraya verilecektir. Talip o)anlarm §Craiti ögrenmek üzere 
her gün hususi muhasehe müdüriyetine ve pazarhga girmek 
istiyenler n de encümcnin tupland1gi her Pazartesi ve Per
§embe gü ... leri saat 9 dan 12 ye kadar encümeni veläyete 
müracaatlan ilän olunur. 3106 

izmir Muhasebei 
Müdürlügünden : 
Bedeli muhammeni Cinsi 

Lira 

Hususiye 

Mevkii 

350 Binek otomobili $evrule garajmda 
Bedeli pe§in veril.nek üzere ve a~1k arhrma ile villyet 

eski makam otomobili sablacaktir. ihale ruüddeti 22/9/935 
tarihinden itibaren 7/10/935 tarihine kadar 15 ~ gündür. Ta
lip olanlann ~eraiti ögrel'\mek üzere her gün Hususi Muha
sebe müdüriyetine ve pey. sürmekr.istiyenlerin de ihale günü 
olan 7/10/935 Pazartesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito 
veya bank mektubu encümeni vilayete müra«aatlar1 ilin 
olunur. 3108 

Türk~e... ft 
Evliya <;elebi hlcri tel 

de Outürucaya ritmi,tir. O•· 
türumca kalesinin üatb~ 
bir kitabe:vardir. Cüya 1 
de burasm1 MuhammeclU,t 
alacakhr diye iki türlft yasl 
yauhdir. Rumca ya11 r.stt" 
Tfirk~esi „ alJttadir. -Olisfirulll" 
ca adm1; ~1k111 d . buad•'" 
dir. 

Evliya <;elebi buradaa fj" 

k1rcl1y1 Türk,eye 1etir• 
der ki: 

Hakikatülbal. \,u a'hdi k 
ter K111mdaa, [detti \k1p~~ 
tan, heybat 1ahra1mda• ~ 
i1stan padi1ah1na ~ ~derk~ 
Kuhi elbrüz (*) ete~ 
de 1rak1°dadyan .._derler, b 
1ehriviran var, hAli i~~ 
de kavmi Lezsri ve ka\' 
Lekzi ve kavmi LLitahal f~ 
kavmi Kaynak veJ !k•f:'{ 
Mogul ve kavmi „ßofrul „ 
Komuk ve kavmi Kay1k t' 
kavmi Kalm1k. Kühi:Elbef' 
yaylasmdan inib bu harabil' 
tan olan lrakm :l dadya; 
1marlarmda sakin olurlar "' 
bu viranistan1n mezari1t,.., 
Jarm1n Türki lisanile tarjbl-' 
yaz1lm1§br ki ya Hazreti f ~ 
tah gibi ve Hazreti Ü1C1''", 

gibi ve Hazreti YusuCsribl 
tarihler1dir. kim ol as1rl;.d' 
Türki hatlar ve Türki li•-'; 
l~r varm1~. onuo i~in b 1 
Üstürumca kalesi kap1s1 0'1 Ir 
lskenderi Yunan zaman1 fOt 
~e f hatlar yazm11ttr. ~ 

Hakikatülhal türk~, leb'' 
[ Sonu 4 üncüde ] _,,,,,,tll 

A~1k 
Muhabere 
Ödemi,in Beydag1 l'at' 

karyesinden HOseytn o)l
0 

$evkete: 
1
, 

Sizi cok yak1ndan alt~~ 
dar eden bir mesele .. ~ 
konu1mak ftzere ida,.._,.., 
mize müracaat ediaiz. 

6azete direkt6r 



czacrba1r 
Süleyman "l l 

F ri.d 

Kolonya ve 
esanslar1. 

' .Her tasavvurun ü1tüadc 
litif ve sabittirlet 

ff~futr 
Altu! dan1lc-is1 
Yase1~1in 
U nutn1a beni 
s~nin i<;in 
Ful 

l)ah·a 
.1 

ManuJya 
isimlerile yapt•r. 

T aklitlcriai a•amak i~ia 

F •d isia vc etikcen tine dikkat 
e4li11iz. 

Ahenk 

Ar,.cn~in mucidi 
Süi..E.YMAN :suAD 

(Ahenk) in ön ve- atikadan 
görünü~ü 

Gr;n~ 've kudretli san'atkirlaram1zda11 Bar Süleym,an Suad 
\'ir.efn1-h.n icat edilen bu yeni mu1ik aleti mevcut ~ali1lar1n 
~D :alutakliei ve en ~ok duygu vc ihtizaz ya1·atanad1r . 

. '& tatb ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~n yapdan 

1 mm"iki aletlerinden ~1kbgm1 gözönünde blDlunduran gen~ 
i u.atkär ( Ahenk) i aja~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
· 11.itil'digi yeniliklcr ve hu~JUsiyetler sayesinde bu zarif alete 
~ dir de ~ok müersir madeni ses katmaga muwffak olmo~tur. 
Ä izmirdc de taammüm etmege ba~hynn (Ahenk) i görmek 
1 -ve almak istiyeftler, bir sanat Jaarikast olan musiki aletit1i 

M D [ p 0 t(~emsi Hakikat) 1n U } k S • • -1. 
• :Konak kar,unndaki CUZ U er~gtSID(te 

~ öre bilirler .. 

2 \~ ::;o komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

AmbDla j ve komprimeteri n 

ü _rinde halisli~in timsali 

olan EB markasint aray1n1z. 

j.11•~~~··· ... ···········„~~-=7~--~~ l~~~;l!:;~ß'.Jl'.DlliiBmll~„„„„11!91Eiiiii!:!l~~:.?:;l:a:; 

( 1' senedc 4:0„ den f azJa terzi yetii~tir7melde ~ = ==:::r::..:....;..;;--= e-::-

KaraV.i§ B~~~i\~:;dn R.iihsar j Jzmirlilere 
Hüsnü Müess~sesi ~ 

l
a ~ Bir senede ten.ilik diplomas1 vtten dddiyetile ta•m- ~ 

~· m1~ bir müessesedir. Bir bayan bir sene sonunde keadi ~ 

1
. .zevkine gl>re karyola tak1mlar1na varmcaya kadar bem : 

Lokantas1nda .;~...iamu 1i •• „1iyaeak v• h.„ d• t•;nilik •an'•bn• .öirr•n- ~ 
'"laaitirsiaiz Bu leka11ta •• iyi ve t••iz Y•••kleri ft :DJf telacaktir. 

t.i: uea li tJ . ) i t ·1 . t kd. t ... k auvuf • Dünya durdukJa ya~a}'l~ak olan bu san'at bilezijini n 
'-~iy,c ~ da ,~r • • 'terJ ertae a 

1
• e - : 11ol1*aD'a takmakta bir an teretldüd etaeyiaiz. ~ 

Adre8C Barut Haa1 Sekajl Kioesiatle '.f-a}ebe kayd1na ba~1ar~tru~br. ~ 
••I e K&Ma•I~ Ir. l n 

•twl~~~~„„~M~„ ....... ~~~2~~ 
KUSEYIN Ki YIN GüzelHisar 

Mohilye Evi . 
Her ara~1t1•1z ~tk, temiz, lül. \ 

Mefru~a.t magazas1 
ME~ME~f KAVUKCU 

lzmit .... '\roJbedesteni No 1 H 
cv ~ya t 1 9tu·atla llula~ili'r:siniz. 

"'" •~a ~yar t 
•~1niz 

~keciler 
~o. 26 

Eta•i•, keten„ lilc perdelerin enva1, pcrdelik file, tül 
cibinlik, ve karp,Ja tülleri, krem yc~il, estor ve has1r par
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan

: tazi ku•a~ku. Perde sa~aklan ve baglan, masa örtülcri ve 
· l soira tak11iiJai1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
·~ Tabam, kaaape, sofra m~mhalarmm enva1. lkonz ve ce-
l 

viz kon.Dler varrel vister aia~an, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boy lar1. $ezlong saadalye bezleri, kanepeciligc aid 
111alzeme ve mefru~ata möteallik e~ya rekabet kabul etmez 
fiatl•la ••iazam1zda cablmaktadir. 
:/Mc~~~~ ~~1..t1c~:td...tt~~~„ „ 

D „ TOR „ 
'(·· 

8
•
11 

A. Kemal Tonay 
~te ~-k~l Kabaday1 1. ~- Haktieriyolog ve bula~1k, ·salg1n 
~' butün bmir ve mülaakatin1a seve seve ·~1p tloya'-- h astahklar mütehass1~1 

tak1lar bunlardir. . . . 
t> „ l\ftlllID...~~~~~~· ~UQl i Basmahane 11tasyonu kar,1smdak1 D1bek sokak ba11n-*M• .~ ~~~~~~~ 

l' " " r1„ " " T 1 f I> ~ da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
J\ YY ARE Sinem&Sl 3ts1 • I" ak§am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. 

. ..: Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 
M . . Bv U G ~ ~ . . . ci „* +l tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )1 

l evz1mm en guzel 2 büyuk filmi bir en 11• 41( lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
- JOSEPINE BAKER ile jEAN GA )1M'in ~ i sindc muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 i 

~aheser filimleri !i zouzou ~~~~~~~~~ 
2 lamamen Frans1Zca säzlü ve ~ark1b m 1 DR AR TA H L 1 L 1 

'büllyaca sevilen güze Macar y1ld1z1 iRENE DE m Kimyager Ab. düsselam Ak-
ZILA:YHY'mn büyük komedisi ~ 

En Cilgm Gecesi iiJ günlü Laboratuv8r1 
l:>ik • Almanca sözlü ve ~a~k1~1 ~ Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

J.ill,\la~at: Fiyatlar ucuzlam1~br. B1r1nc1 30, Balkon 40 ~ Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
~O kuru~tur. fu Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rcde TedkikatJ 

) fu kimyeviyede bulunan PASTÖR ~nstitüsünde fdrar ve kan 
14

1
4
5 
-~(8 Bu haftamn seans Saatlari -- ~ tahnlleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlillcri üze-

16 l() - - 21,2u de Zouzou ~ rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
t~ - 19,45 te En <;1lgm gecesi ~ si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 

"-:•rtesi vc Pazar günleri 13,20 de En <;1lgan Ge- üzennelhususi ara~brmalar da yapmaktad1r. 
~Jt t batlar. Laboratuvar hergün sabah yediden 

~a Pa~amount düava havadisle i filmi 

• 
Ve lzmire gelenlere mü~e 

izmirin cenneti ve yegänc aile bah~esi Babribaia Park 
Gazinosu saym balk1m1z1n zevkini ve ne~esini bir 1-t ~alaa 
arhrmak i~in büyük, bir fedakarhg1 daba göze al•1ti1r : 

Me,hur radyo okuyucusu Bayan Fahirc'yi ve •••r~e 
Süheylä gili müstesna ses krali~eleri11i ye bütün Türltiyece 
taninm1~ yüksek saz heyet'ini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~c Anastas, piyaiiist Aajel, 
klarnet Hasan, banju ~evkct, hanendc ar.taki 

Okuvucu ba,·a nla r .,. . 
Fahirc, Bedriye Süheylä, Faide, Beflcts, Bedia Sei•• 

Hergün varyete numanlar1 Gardinar a r\.istlcriaia 

Me§hur Wli§eller 
ve ne'e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan küi;ük SemiRa1un 

Bminesini görünüz ve dinleyiniz. 

ikt1sad1n 1 

caresi bulundu 
istanbuldan geien müte

hassuum1z 150 rengi nerctk. 
buldu ve bulduiu bu rcnk
lerle güne§in ve havan111 s1-

T 
E 

M 
E 

H 

R 
z 

z 
cagile terden, tozdan harap 
olan ~eyleri yeni ~ekline re
tirmek i~ia bütün dü~ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu itte eski
ciligin yenicilikten farkm1 

E 
K 

1 
M 
E 
T 

~ünkü harap olmu~ bir elbise, Kemeralb 
~apka, yün, ipek, ipJik ku- Hükiimct 
ma§lann ablmas1 dü~ünülür- Kar„1s1a.&a 

~,...,..„ ........ 
ken yeni hale getiren, siyaha numarada Istanbul lsti• „.-
bile beyaz yapan bir mucidin yahanesinde buluamast ilda-
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 sadm biricik yarduncumlir. 

00~*~*~~**~~~~.1~~-

E l h am r a is13 
ldaresinde Milli rKütüphane sinemas1 

GONÜL ACISI 
~uh ve ~ok güzel bir k1zm i~ g1c1kla}'l~1 a~k1, haya

bn1 insanhga, hizmete vakfetmi~ bir gen~ dektera 
vazifesini unutturabilir mi ? 

Ba§ Roller«le 
CLARK GABLE - MYRNA LOY 

ELIZARETH ALLAN 
Paramount Jurnal da 

HABE~ IMP ARA TORU sulha cfoa ediyor. Bel~ika 
krali~esinin cenaze merasimi ve son aabcrler 

SEANS SAATLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe :matinesi. 
Pazar: 13 te ba§lar .. 
Ak~amlan sinemadan sonra her tarafa 



Sahif e 4 

Beraber Okuyal1m 
« Yüce Tann halk1 Türklerle korudu ve hakk1 

onlarla saglamlad1. " 

( Nalktn Sai I 

- -•• 
« l~ürklcrin dilini ögrenin, onlann sonu gel

miyen devletleri var." 
•• •• • B Iskan i§leri l 

- . 
Butun yahudi er j; Saghk bakam, Müste-

Tilrk dili ara~brmalarinm beraber - olanlari yuca ktld1, 
•• önemli kaynaklar1ndan bunJar1 onlarm sayesinde her 
biri "Divan Lügatittürk„ dür. dilegine eri§tirirdi ve ayak 

$öyJe höyle dokuz as1r tak1mlarm10) kepazeliklerin-
önce yazalan bu eser uzun den korudu. Arbk her akh 
aeyahatlar1n ince ara~brma- ba~mdaJ kimsenin .... Türklere 
Iarm, yorucu incelemerin ve s1s1k1 sar1Jmas1, fve onlarin 
her §eyden önce en co~kun ok saganaklanndan korunma 
Ye fUurlu bir dil ve ulus sev- s1~gerekti, !Türklere":.yakla§· 
~i1inia verimidir. Bu bilgi manm en„güzel yolu: dillerile 
an1ta01n bir "Ön sözü„ var- konu~mak, onlann gönüJle-
ki okuduk~a co~ar1m. Bu:ön rini anlamakbr. Türkler 
söz, "Divan„ sahibioin bilgi- Türk diline (saralan1 kendile-

----------------------00~------------~--~-

Alman demiryollar1ndan 
~1kar1l1yorlar 

Berlin 29 (A.A) - Alman demiryollar1 idaresi eski savaf
~ilardaa veya barpte ~ocuklarm1 kaybetmif olanlardan da 
olsa hennz hizm~tte bulunmamt§ bütün Yahudilerin i1ten 
~tkardmasm1 fUbe feflerine emretmiftir. 

Cumuriyetin 12 inci y1I donü-
mü bayram1 i~in haz1rl1klar 

sini ve duygusunu anlabr rinden ~ sayarlar, onu korku-: Ankara 29 (A.A) - Cumuriyetin on ikinci y1ldönümü 
kutlulama program1 hazulamak üzere C. H. P. ilyönkurul 
ha,kan1 ordu ve uray mümessillerile Halkevi mümessili, kül
tür direktörü ve diger ilgili bakanhklar mümessillerinden 
mürekkeb heyet bugün ilbay Nevzad1n ba§kanhg1nda ilk 
toplanbs1m yapm1f ve hazirhklara ba§lanmtfhr. 

ve dokuz: a.s1r önce ya~1yan dan · korurlar. Türke her s1-
Türklerin ulusal uyan1kbgm1, g1nana~~ba§kalari•da s1g1n1r 
belirtir. ve onlar~da kurtulur. 

Divan sahibi öz Türk ol- Buharan1n din uluslar1ndan 
duju halde bu arap~a ya.z1s1 birile„Nisaburun yine bir din 
ile en yüksek Araö ni~irle- ulusu Hazreti Peya-amberin 
riai k1skand1racak bir edebi k1yamet alimetlerinde, son 
•u•affakiyet kazanm1~tar. zaman fitnelerinden, Oguz 

Dil bayramtni kutlulad1g1- Türklerin ~1k1fmdan 4l, bahse· 
m1z bu ünlü günde dokuz derken 11Türklerin dilini ög-
astr öuce Türk liigatm1 ya- : renin onlar1n sonu gelmiyen 
zarak o zamamn medeniyet devletleri vardirl 11 Dedigini 
aeununa "Türk~e ögrenf„ di- senetle : naklettiler. 1 Hädise 
yea KA1garh Mahmudun bu dogru iae Türk~eyi ögretmek 
ön slSzünü türk~eye ~eviriyor vacip olur „degilse ak1l:bunu 
biltUn okuyucular1m1zla bir- i•reklettirir. Ben de onun 
likte okumakum istiyarum. i~in-zbu kitab1 yazd1m.„ 

DiYan sahibi Ki1garh Mah- Bir kitab1n ön söaündea 
mad diyor ki: fa1la mermer bir sgtuna h.Ak 

"Gördüm ki: Yuca Tanri kolunup tarihin gögsüne di-
elevlet aüne,ini Tlirklerin kilecek bir._an1t icin haz1r-

[•l [•] 8 ~;~ 2 

istatisti), ve 
say1m1 Nüfus 

(Ba,taraf1 1 incide) 

ainde yap1lacakbr. 

Nuhun 
Gem·sinde 

hor~larmda 1,1Jdabr, oolarm Janm11a benzeyen bu •ku•a 
mü.9kü ile döDüp yuvarlanao -ya11, bi;-1ahcser say1Jsa y~:-
küreleri evirip ~evirdi, onla- ridir 

Yurda~lann aay1s1ntn ae 
kadar oldugunu bilmek, bu 
günkü yurd i~lerinin i~inde 
birinci meseleyi te~kil eder. 
Ancak bunu hakikate en ya 
km olarak bildikten sonra 
d1r ki yurdun yüksek poli
tikasm1n "'~evrilmcsi '"Ve ulua 
sorgusunu üstüne alan inaan 
Jar i~in en .zaruri bir,eydir. 
Bununla beraber her yurda-

- Ba~taraf1 2 incidc 

kadimdir. Hatta Türk, Türk
men semtleri haueti risalet 
penahm bir mektuby dürer
barlarm kavmi eträk ve kav
mi dag1stan ve kavmi lezgi 
ve balada beyan olunan ka
vimlar, cümle hazretin mek
tubile isläm1 kabul ettiler. 
Kim nice yüz y1l evvel Türk· 
~e kelimat ederlerdi ve (eiern 
gulibetirrum) ayeti §erifinin 
tefsirinde müfessirin öyle tah 
rir etmi§ler kim hazreti Nuh 
Neci aleyhisseläm ile gemiye ra „Türk„ nam1nl verdi ve Kisgarh Mahmudun do-

tlevleti onlara bag.,Jad1, oa- kuz aair önceden ~ütün me-
lan ara1n padi~ahlar1 yapb deaiyet acununa "Türk~e 
ve bütiln zaman halk1ma öj'ren!„ diye bag1ran seai, 
tlizginlerini ellerine koydu. bugüd herkeaten fazla bize 
Halln onlarla kordu ve hak- "Öz dilinizi ögrenm ve can-
lu onlarla sailamlad1. land111n!" diyos. 

Oalara yanaoanlar1, onlarla Ömer Riza Dogr1!1 

ESEEES~E 
•• 

Günün ~ Onemli Telgraflar1 
--- „„ -----
On ö~ler komitesinin tekliflerinin Be~lar kom1tesinin tek

liflerinden daha hz müsaid olacag1 haberi italyanlarm fena 
halda can1n1 s1km1§hr. 

§ Mussolini Frans1z gazetecilerioe: " Her§eyi dü§ündüm, 
her~eyi hesabettim, her~eyi haz11lad1m, Dogu Afrikasma 
riden ikiyüz bin italyan ulusal ~ereflerini korumakv i~in her 

feyi yapmaga, icabmda canlann1 vermege haz1rd1r.„ Deme
sini ve hergün. 'J hersaat~artan masraflan hesabedenler Ce
nevreden ümidi ke§mi§lerdir. 

§ Maltada bir italyan denizaltm1n görünmesi, fskenderiye 
de bir ltalyan zabitinin tevkifi, ingilizlerin tedbirlerini ~o
galtmaga sebep olacaktir. 

§ Taymise görelHabe~istaa 1ilk" bamlede bir milyon sek
sen ü~ bin„muharib · ~1karabilecektir. 

Ayni gazeteye nazaran Habesistanda yagmurlarm kesilme
sioden sonra ~amurlarm „ kurumas101 beklcmeden harekete 
ge~mek milmkün degildir. 

§ Jngiliz-ltalyan gazetelerinin: kalem düellosu devam edi
yor. lngiJiz matbuab~uluslar:cemiyetinin ltalyaya karti tat
bir almaga karar;vermesioi~memnuniyetle kaydediyor. 

§ Fransantn lngilterenin kucag1na atllmas1 ltalyay1 pek 
rilcendirmi~tir. ltelyan matbuab ve radyo ne~riyab bunu 
gialiyememektedir. 

§ Yunanistan: etrahnda dola1an--fngilix ve 
1emilerinin durumuna bakarak baz1 tetbirler 
vermi~tir. 

ltalyan harb 
almaj'a karar 

§ ltalya-Macaristan, Bolonya-konu~malar1na ~ek ehemmi
yet veriyor. Bu ·görü~meler erkAn1 harb heyetlerinin i~tirak 
etmeleri ve baZJ~müzakerelerin~gizli tutulmas1 bu ehemmi
yeti .ve yap1Jan dedikodular1 arbrmaktad1. 

§ ~Bir lngiliz gazetesi: " ltalya tek: bafina kaJd1, bakahm, 
§imdi ne yapacak?„ diyor. 

~1n bu yüksek lyurd dava-~ 
smda bütün varhg1 ile hü
kumete yard1m etmesi kuv
vetli bir ödevdir. Benim ka-

naabma göre harb zamamn
da yurda§, yurdun korunmas1 
ve ulusun istikläli i~in ~ar· 
pt§maga ve r~ah~maga ken
disi i~in nas1l aziz bir ödev 
say1yorsa, bu meselede yurd 
bak1m1 mefaatmdan okadar 
esash ve o kadar kuvvetli 
bir iftir. 

Genei nüfus say1mm1 i§te 
bu bak1mdan görmeli ve in
celemelidir. Bu i~e kan§ma
mak, kay1s1z durmak veya
but da yanh§ saghk vekmek 

yurda kar§1 yapilm1~ su~larm 
en büyügüdür. Yanh~ ve 
eksik bilgi hi~ bilmemekten 
daha korkun~ ve daha ~ir-

giren hu~enk ~ab ve .. cümle, 
ke§ti i~re lisan türki kelimat 
ettiklerinde M1s1r kavminden 
köhne Kaleman ve Mahra
yam nam kimseler: 

"Ya Noh, bu ne Iisand1r?" 
deu sual cttiklerinde 11 bu 
l!son sahibi onlard1r kim edi 
mi arz1 onlar cümle kabzai 
teshire alacarbr„ deyu i§a
ret buyurmu§lardir. 

imdi maläm oldu kim Nuh 
necide geni i~re lisam Tür- 1 

ki kelimat olundugundan 
sonra, fskender Yunaniyan 
asrmda evlä bittarik lisan1 
Türki ile Üstürumca kalcsi 
kap1s1 üzre lisanitürki rumca 
kelimat rümüzlarmm yazil
mas1 muhakkakttr. 

kin sunu~lar yaratabilir. Bu· (•) Kafkas s1ra daglarmm 
nun zarar1 dogrudan dogruya en yüzksek yeri. 
yurda olur. l§te bunun i~in- -- "" • •~ 
dir ki genel nüfus say1mma DünkÜ 
kar~1 yap1lan bir su~ dogruca 
yurda yap11m1~ olarak say1hr. Ekzersiz 
Yurda ka§• su~ i~liyecek A tak1m1 B talnn11n1 
yurdda§ her halde ~ok az 
bulunur Ben Türk yurdda- 1-IS ile maglC1p etti 
''m böyle ag1r bir su~tan 23 Te§rjnievvelde ~anm1-
uzak tutanm. .$u halde hü- za gelecek olan dost Sov-

1 kumetin bizi ödeve ~ag1rd1g1 yet futbslculan burada ya-
günü bekleyelim ve b" ze ve- pacaklan ma~lara haz1rhk 
rilecek ödevi yüksek bir olmak üzere Dün futboJ fe-
heyecan ve istekle ve büyük derasyonu tarafmdan gön-
bir dogrulukla ablahm. Bu derilen antrenörün nezare-
i1 yurdun bize yüklettigi tinde bir ekzersiz yap1lm1§-
bor~lar1n ba~mda gelir. Bunu br. N ticed\:: A tak1m1 1-5 
bir dakika unutmayahm. ile 8 tak1m1m magliib et-

N. A. KÜ<;ÜKAGA mi§tir. ga•m-.. ... m~-m~„„„ .... „„„ •• ~~~~~ 

~ 20 iLKTE~RiN - Pazar : 
1 qenel nüfus sayninnda i 
n y erli, yabanc1 herkes 0 gün bulundugu yerde kendi- ~ 

~ar ve H1f z1ss1hlia 
Gene] Direktörü 

Geli:yorlar 
Ankaka - lskän i§lerinin 

saghk bakanhgma devri hak
kmdaki habar teeyyüd et· 
mektedir. 

Saghk bakam Refik, Müs
te1ar Hüsameddin ve H1fz1s
s1hha genel direktörü As1m 
lstl?nbula hareket ettiler. 

Trakyaya kiderek ikinci 
genel Müfetti§ Käz1m Diri· 
gin i~tirakiJe bir toplanma 
yapacaklard1r. 

Bu toplanhda iskäo i~leri 
ve gö~menlerin saghgi hak
kunda tedbirler ahnacakbr. 

Kömür madeni 
/ Bahkesir yak1n1nda iki 
1 dan1ar hulundu 

Bahke1ir, - Burada Bay 
Ah111ed Hamdi isminde bir 
zat uzun ara§hrmalardaa 
sonra iki kömür daman bul
mu§tur. Memleketin kömftr 
ihtiyac101 göz önüne alan 
Bay Hamdi, bundan bir bu
~uk sene evvel kükumetin 
ruhsatile Duraunbey Kavac1k 
nahiyesine bagh Umurlu, 
Ham1ac1k, Odaköy s1mrla11 
dahilindc maden aratbrma
lan yapmt§ ve nihayet iyi 
iyi bir netice almaga muvaf
fak olmu§tur. Hamzac1k kö· 
yünde ~1kan kömürün kaloriai 
6600 dür. Diger damarm 
kuvvetli olmas1 ihtimali meY
cuttur. Kömfir iki metrc de· 
rinlikten ~1kar1lmaktad1r. 

---+-•• • --
Aleyhimizde 
Yaz1Ian kitab 
Filme ~ekilmiyecek .. 

FiJmi ~ekmege haz1rlanan 
Ermeni rejisörü 

ROPEN MAMULIY AN 

Bun~an ~ok zaman evvel 
bir Alman Yahudisi taraf1n
dan yaztlan " Musa dag1nda 
40 gün „ adh kitabm bir 
Ermeni rejisörü tarafmdan 
filme ~ekilmek üzere bulun
dugunu bize t haber veren 
Amerika aytar1m1z Bayan 
lsmet Sirr1 · Sanhnm buna 
kar~1 bir tedbir ahnmrs1 lä
z1m gelecegini hatirlahg1 
malumdur. 

. Hükiimetimizin ald1g1 ted
birler ve ipek~i karde~lerin 
yapbg1 muhabereler netice
sinde bu eserin filme ~ekil
mesinden vazge~ildigi son 
ahnan telgraf haberinden 
anla~1lm1fhr. 

Halk 
Sahas1nda 

30 !YL~ 

M1ntakaspo 
Kongresi ~ 
Dün sabah saat 10,30 ~ ()~!' 

Hlkevinde mmtaka spor 
gresi yap1lm1tbr. Konfrf 
valimiz bav F azh Güle~ 
yaset etmiftir. Raporlar 0 

duktan sonra intihabat 
mifbr. Se~im neticesiad 
gidaki zevat teknik heye 
re se~ilmi~lerdir. 

MERKEZ HEYETLER: 
Bay Avni Doj'an [Alt' 

doktor Mitat [Altay] 
[Göztepe) Kemal 'f e 
[K. S. _ K.] Hur§id [lzmirs~ ~Gfu 

FUTBOL HEY, ~•n 
Suad ( K. S. K. ) Me• f, 

( A. Ordu ) Kemal ( AJtl• iri, 
Adnan ( 1. Spor ) Mu•t bir 
( Göztepe ) 

A TLETiZM HEY 
Sadi Aaih (K.S.K) S 

(Altay) Müzaffer (lzmir• 
Hüseyin (Albnordu) f• . l,I 
(Göztepe). ~'>t 

DENiZCILIK HEY , liltr 
Refi'.t (K.S.K) Tahir (IV ~c 

K) Vedad (Altay) Mürl' 'iak 
{Göztepe) Sad1k (Tiirk•P'' 6~~ 

GÜRE~ HEYi C1 d 
Doktor Hüseyia tl~ dt 

(Altay) Nuri (Türk1per) II_, Yad 
zaffer ( Göztepe) 0•111 ~ 
(Türk1por) R1za (K.S.K)· dt 

BI SIKLET H!Y tati 
Alleddin (G6ztepe) r.f~ ll1 

med Ali (fzmirapor) '/)1: 
(K.S.K) Beh~et (Alba•''' b 
Baha Konuralp (Altay). rü• (l 

Y eni Heyetlere ••••P" ) 
k1yetler dilerii. ( 't _ ..... _„,_ ~t 

Bergama 
Harabeleri 
Herkesin ziyarct 
edebilmesi i~in 

lt 

tedbi1· ahn1:yor t•i 
Bergamadan 100 ytlla1" d 

meydana ~1kardm11, o~ bu 
asar1atika. bu il~enin •• ~~, 'i 
dar tarihsel ve önemli ~ f._ 
yer oldugunu gösterm•k!'' 
dir. Bergama, taribsel d•~ ' 
li eserl ! r itibarile Efes, i'Ji- ~ 
dim ve Milet harabelerind• 'i 
de üstülügü kazaamitbr. ~ )\ 
nun arkeologlar böylece 1'~ 
bul etmektedirler. Bilb•5 1 

Esküläpyon denilen dner•; . ~ 
n1n ilk hastanesi ve tif• f, ~ 
du görülecek bir saheser 1 

Türk tarihi ara~hrma 1'~ lt! 
rumunun Bergamada yapt• , b~; 
tetkiklerde bu eserlerin °', ij 
gerler. takdir edilmi~ ve b1', 
larm bütün türklerle b•"fl 
her bütün dünya seyy•~'., 
tarafmdan görülmesi l", 
tedbirler ahnmas1 kararl•~ 
tinlm1~tir. ~ehrimiz lt!'ir 
klübü, bunun i~in bast1rcl1 

bir ~ok eserleri bütilll dii•~ 
seyyah acentelelerin• 16~ 
derecektir. 

lzmitte 
Bulunan eski izerJef t 

fzmit 29 (A.A) - J(lf,, 
fabrikas1n1n albnda ve Y' t'( 
mnda ya p1lan kaz1lard•~ ,, ~-
ki Roma imparatorlui" ~i 
ait olduiu san1lan türlU '~•'' 
eserler ~1km11br. BunI~r ,, 
ti, ~anak, kupa, kudal, {10 
z1h ve yaz1s1z ufakh btl~~e' 
mermer sütun ba,lar1, ~ ~' 
meli ta~lar ve kül~• bahl' § lngilterein yeni harp gemileri yaphrmak i~in göze ald1g1 

masraflar, ak11Jar1 durdaracak bir raddeye helmi~tir. 

§ l1alyanlar Kalimnos adas10a deniz u~aklan, harp gemi
leri ve müteaddid • torpidolar göndermi,tir. Oniki adalara 
asku sevkiyaii deYam etmektedir. 

~ 1ini yazd1racakbr. 1 
W BA~VEKALET 
~ btatistik Umum MüdürJügü 

Yap1lan ma~lar 
Dün Halk sahasmda yap1-

Jau ma~larda 9 Eylül Hilili 
4-1, Kahramanlar HilAli 4-2, 

maJeni par~alardir. { 
1·~ ...... 41, 
1 Türkmen Dimiryolunu ,j 

Türkyurpu T epeeij'i 4-~ -
a:tl!Skta~ktlllffffff„„„„„„ •• „ •• kt:a~WW lub etmittir. 
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yanuslari 
II Iman U. 17 tahtel

ak1 1 r1 durduran 
i§ maceralar1 

·-------
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ingiliz z1rhltlar1 telsizi Aln1an tahtelbahirle-
rine ne ö~retti?. 

117 S. M. U. iki endahb bizi özüyordu. Bereket ki 
ütc: kip suya dahnca epey- bugün uzaktan Lir nakliye 

ce bir üddet su altmda sefinesi gördük. 
kayd1, gitti. Bu sefine ile aram1zda 16 

Bir müddet sonr, su üze- milden fazlaca bir mesafe 
rine ~1khk, ingiliz z1rhhlari vard1. 
tel izle etrafa malüm t ve- Nakliye sefinesi bizi görü-
1 iyorlnrd1: yordu. 

" Dikkat. Tahtelbahir var„ Kaybedecek vakbm1z yok 
. Sonra, yüksek makama bir tu. Sür'atle üzerine dogru 
Ingiliz harb sefinesi ~u tel~ ilerlemege ba§lad1k. Nakliye 
izi veriyordu. sefinesi de hemen bütün sür-

" Alman tahtelbahir veya atile ileriliyordu. 
ta1'.telbabirleri Cebelittarik- Aradaki mesafe azaltrken 
tan Akdenize gt:~mi~tir. ia- nakliye sefinesi uzak bir is-
pa ya sahilJerinc yakm bir ti amete 'top atmaga ba§-
yerde 17,50 tonluk Kalga- Jadi. 
rian muavin kruvazörll tor- ingilizler, heman bütün nak 
pillendi. Mürettcbat kurta- liye sefinelerine tahtelbahir-

lerle mücadele edebilmeleri ril 1~hr.„ 
Bntird1gim1z sefincnin bu i~in top koymu§lard1. 

kadar büyük oldugunu hi~ Ufuklan ara§brd1k. <;ok 
farket emi§tik. uzakta bir yelkenli gördük. 

Muvak1yetimh:ia büyük ol- iogiliz nakliyesi, bu yel-
du - u a ikärdi, telsizler batar- kenliyl. me§hur kahraman, 

1g1m1z diger sefioelerden hi~ bir kont Lükner [*) in 
bahsetmediler. Fakat iki se- tarihi sefinesi sanmi§b. 
fine babrdignmz muhak- Halbuki yelken sefinesi, 
kakdi. fngiliz idi. Biraz sonra bizi 

de farkeden yeken sefines1 

Asil ak8ad1m1z, Akdcniz~ 
b 1 l'legildi. Bix, Amerika

d n Avrupaya asker ve mli-
i mat na1dini gü~le~tirmek 

vaz.if esile denizc i;1km1~ idik. 
Bunlln i~in, Akdenizde 

aostertigi iz f aahyeti kafi 
1ördük. Esasen ingili1Jeri 
~ utmak husususda käfi de
n ede muyaffak addoluna
bilir1 rdi. 

Ceb lüttarikten yeniden 
At • denizine ge~tik, Ka

rya ad Iarma kadar hi~bir 
~·Y gpr eden ilcrledik. 

GöniimUzän bo§ e~me!i 
ltizi fitee s·„ ediyordu. Hal
ltuki ikinci flÜD de böylc 
t"e~ti. 

O~umcz günün de böyle 
i§ iz, &Ysaz gei;mek ihtimali 

zm 
müdür ee V ee 

bize de ate§ etti. 
Biz, büyük tep)ar1m1zla 

endahta ba§lad1k. Sefineyi 
obus ile babrm1ya karar ve· 
rerek torpilimi1i kolayca fe
daya muktedir dcgitdik. 

Bir müddet top ate~i de-
vam etti. 

Bir isabet yaptak. Fakat 
batirakak bir rahne a~ama
d1k. <;ünkü vapur ve hem 
ilerliyor, hem de ate~ edi
yordu. 

Nakliye, istese ka~abilirdi. 
<;ünkü iki Dizel motorumuz-
dan birisi ar1zaya ugram1~ 
bulunuyordu. Fakat nakliye-
dekilerin bundan haberleri 
yoktu. 

( Arkas1 var ) -------(*) Lüknerin maceralar101 
gazetemizde yazml§hki 

Hususiye 
g 

Cinsi Dönlimü Mevkii Bedeli sab1k1 
5 Tarla 15 Dönüm Emrezde 

Zeytin gac1 48 Altm dagda 
„ „ 171 Kar§l yaka souk kuyuda 
" " 8 Emrezde 

TarJa v bllh~e 20 Dönüm Narh dere a§ag1 mahall 
Yukar1da ycr ve cinsleri gösterilen zeytin aga~Jarmmm 

m hsul6 ile tarla ü~ sene müddetle kirnya verilecektir. fha-
1 müddeti 25 191935 tnrihinden itibaren 10/10/935 tarihine 
k dar 15 gündür isteklilcrin §Craiti ögrenmek üzere her gün 

utrnsi muhasebe müdüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin 
d ihal günü olan 10/10/935 Per§enbe günü 9 dan 12 ye 
k dar depozito vey baok: mektubu ile encümeni viläyete 

„örac atl ra iJän olunur. 3145 

•• u ·· lü '-' ünde • • 
3764 lira 9 kuru~ ke~if bedelli bulunan Karnburun - Gül 

b h~e yolu aras1ndaki köprü ve menfezlerin onar1lma i~i 15 
ün müddetle n~1k eksiltmeye konuldugundan isteklilerin 

artbrma vc eksilt.ne vc ihale yasasma göre haz1rhyacaklar1 
t minatJar1 ile birlikte ü~ Birinci Te§rin 935 Per~embe giinü 
s t 11 de ill>ayhk daimi encümenine gelmeleri bildirilir. 

(3019) 

·eünde • • 
Nafia dairesinin bir yilhk ihtiyac1 olan 1200 teneke ben

zin ahn ahnagmdan 20 müddetJe a~1k eksiltmeye konul
mu~tur. 1s~ kliler arhrma vc eksiltme ve ihale yasasma gö· 

re h zirhyac kl r1 temi•atlar1 ile birJikte isteklilerin 10 bi
rinci T ~rin 935 Per§embe günü saat 11 de ilbayh encüme-
ai11e relmeleri bildirilir. 3020 

Bir me 
ine· e ede u 

heyec n 
Ü~ümüz birbirimizden lä

akel iki~er metre mesafede 
oturuyorduk. Cen~ k1zan o
turdugu sandalye azkahkh 
salmcak sandalyelerden biri 
idi. 

K1z hem konu§uyor, hem 
salamyordu. Sandalya birden 
bire sür'at kesbetti ve ~atir 
dad1. K1zm rengi sapsar1 ol
mu§tu. SJnra birdenb!re bir 
devir yapb. K1z yere ba§l 
üzerine yuvarland1. Ben k1za 
dogru ko~tum. Daha ne ol
dugunu anlamaga vakit kal
madan k1rm1z1 derilinin rubu
nun geld g.ini hissettim. 

Kizmm alnmda' elma kadar 
bir §i§ has1J olmu§tu. Ruh 
elimi k1zm ba§tna koydu. Bir 
ilci dakikade ~i§ten eser kal
mad1. 

Sonra k1z birka~ günden· 
beri rahats1zbk hissettigini 
ve o gün sabahtanberi kal
binden karktugunu söyledi 
benim elim ba§tna degdigi 
dakikadan itibaren bütün 
rahats1zhg1nm ~ekildigini te
min etti. 

Birka~ dakikn sonra Fada 
2'eldi ve bana arhk bir med
yum s1fatile i§e ba~lamakh
kJmm zamam geldigini baber 
verdi. Bu haberini bir ka~ 
gün birbiri arkasa sirp teyit 
ve tekit etti. 1913 senesinde 
bu taleb israr §ekline girdi. 
Her haberin sonunda F ed 
~un söyJiyordu: 

"Dünyaya büyük ve müd
hi~ bir felaket gcliyor, senin 
vas1tanla bir~ak kimseleri 
feläketten kurtaracagu„ 

Bu 1srar üzerine münt zam 
surette i~ görmek üzere bir 
idarehane ai;tam ve her gün 
sparizme ictimalan yaphg1m1 
ilan ettim. 

llk ak§am, bana ynbanc1 
olarak ü~ ki~i geldi. Zanne
derim bu ü~ ki§i biribirlerini
de amm1yorlard1. Günden 
güne gclenlerin miktari nrti. 
Tecrübeler muvaffpk1yetle 
devam ediyor, celselere i~ti
rak edenler memnun ayr1h
yorJard1. 

1914 senesiede bir gün 
celselere i§tirak etmek üzere 

iral , 1 1 
Tepecikte A~lanlar soka· 

gmda Hiläl mevkiinde ha
mam ittisalindcki 28 numa
ralt fmn kiralahktir. Halkm 
Sesi gazetesine müracaat 
olunur. 

1-15 

J)i~ })ok toru 
• 

• s 
2 inci Beyler S. Hamaru 

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

e 
Ödemi in Beydag1 Küre 

karyesind n Hüseyin oglu 
Sevkete: 

Sizi cok ynkmdan alaka
dar eden bir mescle i~in 
koDU§mak üzere idarehane
miie mUracaa.t ediniz. 

Gazdc dir ktat·Ingü 

1 ' 

hatirati 
larla mu 
ve alaka 

aberesi büyük bir 
uyand1rm1§t1r 

-6-
bir yabanc1 geldi. i~timadan 
sonra beni evine bir ~aya 

davet etti. Bu ev eski, fakat 
büyükce bir yerdi. <;ay i~ti
gimiz oda oldukira geni$ti. 
Odada bir de kadm vard1. 
Ü~ kadm kö§e)erimize O· 

turmu§, ~alan gramafonu din 
liyorduk. Birdenbire · odanm 
ortasmda kur§uni bir sis gör 
düm. GözJerimi ovdum, a~
tim kapad1m. Sis orada idi. 
0 yabanc1 kadm da ( sis ) 
in bulundugu noktaya bak1-
yordu. T onra tedricen bu za 
y1f bulutun ortasmda • bir 
adam §ekli göründü.Bu adam 
asker k1yafetinde idi. Yüzü 
sar1 idi. Elinde yuvarlak bir 
§eyler tutuyordu. Arkada§1· 
ma hafif sesle: 

- Oda ortasmda bir~ey 
görmiyor musunuz. Derhc.l 
cevab verdi: 

delirme dere~esine gelenler 
bu sayede kurtular. 

Ölen koca veya evlätlarl
mn ha§ka bir äl~mde ya§a
d1gm1 bilmekle müteselli 
oldular. 

1926 da oglu Fransada tay-
yareden "dü~erek ölen bir 
kadm geldi. Bir ictimada 

oglu ona §U sözleri sövledi: 
"Anne tabii sana mevcudi
yetimden inkäri lkabil olm1-
yan bir haber beklersin. „ 

"Annesi cevab verdi: Evet 
bunu bana isbat edebiJseydin 
yalmz beni degil, bir~ak kim
seleri daha kurtarm1~ olur
dun.,, 

Oglu §U cevab1 verdi: 0 
halde anne, mektebte arka • 
da§Im olan bir ~ocuk verd1. 
Ona kfi~ük Vilii diye isim 
takm1§bk. 

- Elbette hahrlar1m. Fa-- Görüyorum. S1rb askeri 
k1yafetinde bir adam görü- kat bir zamandanberi onu 
rum. Bu adam biraz evvel iÖrmiyorum. 
öldlirülen S1rb krah Alesan- - 0 da bugün öldü anne 
d1rd1. Ruh, benim kendisini o da bugün tayyare iJe u~ar 
tamd1g1m1 hissetti. Bana dön ken öldürüldü. Maamafih bu 
dü ve dikkatle bakmaga ba~- dakikada henüz kimse onun 
lad1, elindeki yovarlak ~ey öldügünden haberdar degil-
kanla örtülü bir top mermisi dir. Bu haberi, herkesden 
id!. evvel ben size veriyorum. 

Ruh bir~eyler mirddanda. Bu kadm i~timadan sonra 
Fakat söyledigi kelimeler barbiye dairesine gitti. Fa-
anhyamad1m. Birkaf defa sö- kat bu ~ocugun henüz her 
zünü tekrar etti. Fakat yal- hayt oJdugunu söylediler.Bir 
mz ( Memleket ) kelimesini ka~ gün sonra gencin kay-
anhyabHdim. boldugu bildirrildi. Bir sene 

Sonra bu hayali gördügü- sonra da ölüsü bulundu. 0-
müzde alh hafta sonra harp vak1t gencin filhakika ruhun 
ba§lad1. Harbm ilk matemli haber verdigi gün tayyare-
aylar1ada bir~ok matemzede den dü~erek öldügü ögre-
anneler, teselli i~in spirtiz- nildi. 
maya sar1Id1lar. Kederden (Arkas1 var) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

T YYAREYE SALDIRAN AKBABA __ .....__ ______ ..... -~-

öde kanatlar1 3 metreyi 
an bir U§ ya aland1 -------------.------0000--_,_ ____________ _ 

l(u~ kondugu kün1esle heraber kac;n11~ 
ve sonra tekrar vakalann11~t1r „ 

Bir hafta evve Y e~ilköyde : 
acay1p bir ku~ yakalanm1~br. 
Kanatlarmm geni§ligi ü~ met
reyi bulan bu ku~un ag1rhg1 
yiri be~ kilodan fazlad1r. Mü
tehass1slar avc1lar bu hayva
m Votur denilen akbaba ku
§Una benzetmi§lerdir. 

Bunun üzerina bcmen san-
dallar haz1rlanm1§, su üzerin
de ~irpman Im§ ele ge~iril
mi~tir. Yorgunluktan bitap 
oldugu anla§1)an -hayvan, Ye
§ilköy poiis komiserliginin 
bah~esine getirilerck bir ta· 
vuk kümesine·kapablm1§, ip
lerle baglanarak o gice ora
da b1rak1lm1§hr. 

Ku~un ynkaland1g1 gönden 
beri mütemadiyen Ü§Üyerek 
titremesi s1cak muhitlerde 
ya§am1ya ah§kmligm1 göster
mektedir. 

Bu hayvana ilkönce Y e§il
köyde Istanbul caddesinde 
oturan Dorfoni görmü~tür. 
Bir sabah cvinin bah~esiu<le 
aga~larm arasmda büyük ve 
acayip bir mahlükun dola~-

Faknt ertesi sabah ku~a 
bakmak i~in bah~eye ~1kan
lar bütün ara§brmalanna 

ragmen ne ku~u, ne de kafesi 
bulamam1~lard1r. 

hgm1 farkedince Dorfoni 
heman lrnm~ularma haber 
vermi§tir. On ki§ilik bir ka
file ellerinde sopalar oldugu 
hnlde bah~eye girmi~ler, ku
§U yakalamak i~in büyük bir 
itina ile yamna yakla§maya 
ba~lam1§lard1. Yakalanacag1-
m anhyan . hayvan onlarm 
~ekingen duru§lar1m firsat 
bilerek ans1zm havalanm1~, 
denize dogru u~arak sahil
den dört he~ yüz metre ka
dar a~1kta suya dzomütti\r. 

Bagland1g1 kaf esle birlikte 
civardaki bostanlara ka~hg1 
an§ilan yirhc1 hayvan uzun 
bir zamandan sonra ikinci 
defa yakalanm1~, eski yerine 
getirilirken, kahn bir iple 
büyük bir agaca baglanm1~-
br. 
iki b~yük kanedmdan ba§· 

ka, bu kanatlarm altmda iki 
kü~ük kanad1 daha bulunan 
bu hayvan, günde fazla et 
yedigi halde bir haftadanberi 
a~hktau hayli zay1flam1,hr. 

Ayaklarmdae bagh olma
sma ragmen, yakla§anlara 
saldirmaktad1r. 

Tlirkiye turuna ~1kan tay-

Teraviyi 
Unuttu.. ~ 

Vaktiyle iki sahtekär,. 
kad1 k1yafetine, öte~1 el 
muhzir k1hgma girnuf 
köy köy dola§U lar, ~e ·Jli 
geldikleri köylülere 1h111 

den bir ka~ mesele sa\' Jf 
cevap vermiyen zavall 
falakaya yabrarak dökrll 
beraber paralar1m da ab 
ml§o 

Bnnlar köyün birinde 
lunduklar1 s1rada asil 
~1kagelmi!i. l§i haber a!•. 
ikisim de kar~1sma gettfl 

- Be~ vakit uamat111 

si ka~ rikät eder? 
Diye sorar. Herifler b 

cevabm1 verince, kad1 ~ 
dilerini yert: yatmp ta 
rma okadar da sopa "" 
rur. 

Sahtakärlar arbk 
diki§ tutturamazlar 
lar. 

Köyden biraz uzakl•f 
kad1 k1yafetindeki ar~' 
§1D8: 

- Aman arkada§! t• 
lanm s1zhyor„ ~urada '

11 

oturahm. der. 
Öteki: 
- Tamam diye cev•P 

rir. Oturacak s1ray1 buJd 
Allahtan kad1 traviyi un~ 
sormad1. Bir hahrhyac• 
lur da arkam1zdan ad•~ 
karirsa sen ozaman g 

1 
sün tabanlannm su:1a101• 

den: 
Kocas1 Ahmed taraf•~ 

a~1lan bo~anma dava•1 

rjne semti me-;hüle 
ikametgäh1 me~hul bulC 
Sökenin Savuca köyU' 
topal Mustafa k1zi Nesi 
tarihi iläaden itibaren '" 
i~inde !§bu bo~a•ma 
sma cevap vermesi "e 
hakeme günü olan 2411

1
, 

Per~embe günü saat 
Söke asliye hukuk JIS9

f 

mesine gelmesi veya 
1 

~1. göndermesi aksi sure~e 
yabmda muhakemeye 
edilecegi gibi i~bu iJiO 
karar1 makamma kai~j 
cagi ilän olunur. ....rJ""':'.. 

·~J · · d bat1l' yarec1 er1m1z en 
anlathklanna göre, bll., 
van Sivas tarafmda b• 
tayyareyi müthi~ bir ~ 
ve uzun müddet ko~ 
br. Dün görü~tügürnui. 
bir zat bize demi§tir 1'' 

k' ~ "- Ayaklarmda 1 ~-
lerden heni' z bir ya~•"~o 
bulunmad1g1 anla~1lan f 
~un daha ya~hlari A 
~sk defa tayyarelere oJ 
olurlar. , 

Hata me~hur tayY8 

bu yüzden ~ok def~ 
dü~mü~lerdir. Bu bS) 

tayyarelerin kenarlll ~ 
mce tellere sald1r1rJst 
pararak dü~mesint 

olurlar. ,~ 
Böyle bir ku§UP r 0 

d1gm1 duyan bir~ok "' 
sizlara avc1Jar, hergOtl 
köye giderek bay~•"1 

dan seyretmektedir· i 

Ku~ ~imdiki balde Ji' 
köy polis merkez!nde f 
kat zu iklimde yaf1 

cag1 anlas1lmaRtad1t· ~ 
nm Ankaradaki mii1' 

intimali vard1r. 



Sab.ife 4 

Nüfus s y1m1 
ve f aydalar1 

(Ba§t raf1 1 incide) 
ad1, 

B - Cinsi; 
C Ya§1; 
D - Evli olup olmad1~1; 
E - Ne it gördfigü; 
F - Dini; 
G - Dili ( ana dili ) ; · 
H - Okuyup ya:r; ak bi-

lip bilmemesi; 
i - Ulusu; 
j - Nerede dogdugu; 
K - Bulundugu yere ne 

i~in geldigi; 
L - Vücutta noksanbk

lari ( dilsizligi, körlügü, ab-
tleIJ1g1 ) ; ' 

M - Ncrede oturdugu; 
~imdi bu say1m ·ne i~in 

yap1hyor? 

Bir devletin ba§hca ödevi 
idare ettigi ulusa hizmet et
•ek, onun menfaatlerini ko
r umak, eksikliklerini dütün• 
r ~k dertlerine ~are ara
maktir. 

A~1khr ki devlct bu vazi
fesini yapabiJmek i~in her 
§cyden evvel ulusun ne 1rn
dar oldugunu, arbp artma
d12'1m, ilerleyip iJerlemedigini 
bilmek mecburiyetindedir. 
Bunu bilmiyen bir devlet 
karanhkta i§ görmü~ gibi 
elur; bir fabrika müdürüne 
ben:zer ki fabrikanm ne oldu
iunu bilmez; böyle bir du -
ru• da olan bir devletin bü
tün iyi neticelerine bakama
yarak hatalar yapmas1, yah§ 
ltareketlerde bulunmas1 pck 
•.rmal olur. 

lu suretle, ulus hakkmda 
•alftmat vercn say1m, devle
ti bu gibi hatalardan, yanhf 
laareketlerden korur ve ulusa 
kar11 ödevlerini yapabilmek 
yollanm gösterir. 

i~t• bunun i~lndir ki dev
letler ulus i~in degil, uluslar 
devlet i~indir. K.endisi hakim 
ikea devletlor say1ma önem 
vermezlerdi. Kaziyc tersine 
tilndügü zamandan beridir 
ki dev)etler say1m gibi 
alusa iyi hizmet yollar1m 
1l1teren vas1talara ba~ vur
maj'a ba§lad1lar. 

~imdi bakahm devlet sa
y1m saycsinde ulusa kar~1 
ic:levlerini nas1l iyi yapmak 
imkänm1 bJluyor. 

Farzediniz ki bir say1m 
laalkm say1smm ondan evvel
ki •say1mdaki miktarmdan 
• ha az oldugunu mcydana 
koyuyor. 

Bunu gören dcvlet adamt 
ilerhal ra§hrm1ya ba~lar, aca
ba azalma evleumelerin azal
l ltf oldugundan m1, ya ölü-

•tin dogumdan=~ok olmas1n
l an m1, veya g1danm kifayet 
etmediginden mi, veya mu-
1aciret v 1ki olduguddan m1? 
leri geliyor. 
Ara~hrmalarm sonunda bu 

ebeplerden her hangi birisi 
tendisini gösterirse devlet 
lerhal o sebebin izalesi ~a
elerine bakmaga ba§lar. 
Meselä farzedinizki ki ölöm 
ogumdan ~ok oldugu anla-

' 1l1yor. 0 halde devlet hem 
em s1hhi kurumlarmm ki-
1yetsizli~ine, veya g1damn 
zbgma hüküm verir. Ve 
erhal s1hhi kurumlarm iyi
'fmesi ve ~ogalmas1, ya g1-
an1n bolla~mas1 ve ucuzla~-

• aast i ~in tedbirler ahr. <;ün
" D biliyor ki almazsa gitgide 

11 1ebepler kuvvetleuir, hal-

\ Hailun .-:> eau 1 

Se fa pl$ma 
c ras1n anl1 ~ar-

var I§ • 3 ö ·· y r_„ ... .lia.-

istanbut 1 (Özel) - Selänikte kralc1larla cumuriye ~iler arasmda kanh arbedeler olmu§
tur. Bu arbedeler esnasmda ü~ ki§i ölmü§ ve bir~ok kimseler de ag1r surette yaralanmt§brl 
Hükiimet kuvvetleri arbedecileri tedib etmi§tir. 

Atina 30 (A.A) - Cumuriyet~i partilerin ba§kanlar1 basm verdikleri bir tebligde dün
kü Seläoik hadisel?rini protesto etmi§lerdir. 

K•l 8 ~ ~~ ~~ ~ [•] ·~ lti • 

Habe!?ist.an üstündegizli IR 0 rlar: 
! 

bir hin1aye hakln 
isten1i~ 

Sofyada ~tkan Zarya ga
zetesinin yazd1g1na göre ltal 
ya murahhas1 be§ler reisine 
cevab verirken ltalyanm Ha
be§ üstünde gizli bir himaye 
hakmm tamnmas1m istemi§
tir. Be§lcr ba§kam bunu u-

luslar kurultayma sunarak 
karar isteyecegini söylemi§ 
fakat alelacele italya bu tek 
lifin resmi olmad1gm1 ve res 
mi teklifte bulunmad1k~a ulus 
lar kurultayma"~ikmasma lü
zum görmedigini bildirerek 
teklifi keri ~ekmi§tir, 

kin azalma hadisesi büyür, 
soy:inkiraza dogru yol ahr ki 
devletin kendisinin de inki
raZl demektir. 

Keza, farzediniz ki iki sa
y1m arasmda okuyup yazan
larm say1smm azald1g1 veya 
durgunlugu anla§1hr; derhal 
devlet buna kar§I tedbirler 
alarak mektcplerin ~ogalma
sma bakar. 

Bu suretle ulusal hal ve 
durum hakkkmda say1m yo
lu ile ma'ümat alan devlet 
adamlari derhnl en ~ok faali
yetlerin en ~o ,., ve en önerli 
eksiklik üzerinde toplar ve 
ulasu tutulmu~ oldugu araza
dan kurtarmega ~ah§tr. 

e 
Ankara 30 (A.A) - Bu 

sabah §ehrimize gelmi~ olan 
Romeo süel u~ak\!ilan snat 
16 ve 16,30 da beraberle· 
rinde mihmandarlar1 oldugu 
halde genel kurmay ba§kam 
Mare§al Fevzi <;akmak ve 
st:. bakam General Käz1m 

~· 11~'11 i;v II 
~ 1!1~111 biu 'I lt~d 

Ba 

may 
a -

• 
1 • • 
Özalp tarafmdan kabul edi-
mi§lerdir. 

Ankara 30 (A.A) - Bu 
ak§am saat 20 de Anadolu 
zulübünde hava müste~arh

g1 tarafmdnn Romen u~ak-
{.1lan §Cr fine bir ~ölen ve
rilmi~tir. 

[•] 

--------------0000-----------------
ya ord y •• z e 

ge ~ ·rmi§tir 
Berlin 30 (A.A) - Alman !stihbarat bürosu bny Hitlerin 

~arki Prusya gezisini yazarken orada orduyu gözden ge~ir
digini ve manevralarda bulundugunu heber veriyor. 

c··z ir 
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az 

• • y 
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Ankara 30 (A.A) - Hava tehlikesine kar~1 Türk ulusu
nun giri§tigi sava§m 1 ilkte§rindeki verimini Türk Hnva 
Kurumu bütün yurdda§lara te§ekkür ve iftiharla ilan eder. 
Hava tehlikesini bilen iiye azas1 29,418 yüken tutar1 ] ,298,258 
lira yard1mc1 üye say1s1 198,058 lira yüken tütar1 616,185 
Jira, genel tutar1 1,913,443 liradtr. tf yarlarm her ay verdik
leri yüzde iki, bu hesabe kablmam1§hr. 
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Habe§istan silah bekliy~ 
--- .. ~-

- Ba~taraf1 1 inci yiizde -
ter ajans1 bildiriyor: . : ruz m~fhumu üzerinde d~ 
ingiltere hükfimetinin lngil- makta ve bunun FraP" . 

tere ile italyanm Afril<adaki dü§ündürecegini bildiraaekte 
menfeatlerini uygun k1lmak dir. 
icin iki memleketin el birligi Gazete diyor ki: 
ile ~ab~malarma dair f talyan A~1k~a söylemek Iäz1Dl I ~ 
kabinesinden dogrudan dog- lir ki Fransaya emniyet t• P 
ruya bir teklif alm1~br. etmek i~in ba§ka türlü c 1

• 

Böyle bir teklif alm1~ olsa läz1md1r. ii' 
bile ingilizlcr bunu ltalya ile Liberte gazetesi diyor .~ 
uluslar sosyetesinin üzerine lngilterenin cevab1 ac1 ~ 
ald1g1 meselenin dt~ma saya- inkisar1 hayal te~k il etoi• 
caklard1r. tedir. 

Poma 30 (A.A) - ital- Adis - Abeba 30 (A.A) "' 
yan k1taatmm Habe§ budu- imparatordan sonra Habe' 
duna dogru yüriidükleri hak ~istam en mübim adam1 ~ 
kmdald haber yalanlanmak- kassa 250 bin ki§ilik oll' 
tad1r. imal ordularma kumauda et· 

Adis - Ababa 30 (A.A)- mektedir. Raskassa ka~•~ 
Hükiimet italyan k1taabnm gäbt olan Bebratalor c•"~ 
Habe§ hududuna dogru yü- rmdn muhtelif yerlere erl 
rüdükleri hakkmdaki haber göndermek suretile iki . ~f 
yalanlanmaktad1r. sene sürecek bir sava~ 19' 

Roma 30 (A.A) - 1909, haz1rhklar yapm1~d1r. . . 
1910 ve 1912 srmfmm baz1 Röyter ajansmtn muhab.1~ 
ef rad1m silah altma ~agiran imparatorun §imal cepb••~ 
ü~ emirname ne~redilmi§tir. istedigi gibi idare eune~I 

Roma 30 (A.A) - Habe~ i~in Raskassaya tam sellbl' 
scferberligi burada bir taar- yet verdigini bildiriyor. Oi~' 
ruz mahiyetinde telaklci edil- dan 1 cephesile Dessiye••~ 
melctcdir. Tribuna gazetesi dogusundaki cephenin bizi' 
"her §CY Habe§istamn bir lmaarator tarafmdan mur~· 
tnarruzu oldugunu ispat et- kabe edilmesi mulite~eJdit· 
111ektedir„ diyor. Zira ~imdi Habe~liler lt lyao· 

1 
,. 

Paris 30 (A.A) - Ak§am larm Asmara ve talyan ! 

gazeteleri lngiliz cevabmm malisinden yapacaklan t aar· 
yalmz tahrik edilmeden vaki rus ile Asabden de taarr~s 
ölacak bir taarruzun, ingilte- edeceklerini zannctmekt edir'· 
renin uluslar sosyetesi azas1 Haftanm son günleri 1arf1•' 
s1fatile aktebigi vecibeleri da Adis-Ababa mmtakas111• 
hnkh östercbilacegini kay- yagan yagmurlar yüzünde• 
deden k1smm1 bilhassa kay- 14 ki~i bogulmu~tur. Bir~•1' 
dediyorlar. evler ve bir köprü y1lulrn1f 

Enlran§ijan gazetesi tahrik b r. Hayvan telefah mühidl' 
edilmeden vaki olacak taar- dir. 

l•t .t-
• 

V ya 
Büyük Britanyamn italyaya 

kar§t ald1g1 vaz1yettcn dola
y1 Romadaki hiddet ve asa
biyetin galeyan onktasma 
~1ktig1 bildirilmekte ve Ro-
mada Britanya hükfimetinin 
bi büyük devlet denemesine 
giri~mege ve Akdeniz ile öz 
Asyndaki hegcmonyas1m is
bat etm ~e karar verdigi ve 

italyaya kasten böyle bir 
gülün~ teldif ynptlarak ona 
bu teklifi reddettirdikten 
sonra Sanktion yolunu a~mak 
murad edildigi lrnnaati hü
küm sürmektedir. 

F•l ~ -" 

emelde 
Vaziyet 

Königsberg'de ~akan Pre~· 
ssische Zeitung gazete#' 
Memel i~in ~1kard1i1 bir hU' 
susi nushada "Memel iztir•• 
i~inde" ba~hia albnda Reit~ 
V. Neurath, Göring ve O· 
Gobbels'in Memel hakk111d• 
son :1.amanda söyledikleri no· 
tuklar1 ne§rediyor. Ve Li~" 
vaoyanm haks1z muamelert: 
nin "Uluslarm sulh i~indek• 
mü~terek mesat ve hayatl~ 
i~in fena neticeleri verecefl 
kaydedilmektedir 

Bay Nüshet 

Görüyorsunuz; nüfus say1-
mmm önem vc degcri bü
yüktür ve bilhassa ulus i~in 
büyüktür. Zaten böyle olma
sayda bütün medeni. uluslar 
bunce zahmetle:r ve paralar 
sarfederek say1m yaptmrlar 
m1 ? Öyle ölkeler vard1r ki 
her ü~ y1lda bir bu yolda 
büyük paralar1 sarfetmckte
dirler. Fakat o paralar kaip 
olmiyoa, yüzde bin faizla 
geri ahmyor. 

-Ba§h1raf1 biriqcide
rili fmd1klarm üzer lerinde 
uyumakta olan iki hammalt 
ald1. Bunlar kfü;lülc kurtar1l-

Karata1l Bi~ki Yurdu bina-
smda Of;1lan terzihanenin 
ismini koymak i~in geien 
isimler arasmda Hakimiyeti 
Milliya oklu ba§ ögretmeni 

bay ihsnn <;etinin ($ik gey) 
ismi hepsinden fazla bege-

. 8 ingiliz Zabiti 

Devlet Demiryollan!har~" 
ket direktörlügünden izDJlf 

yedinci i§letme espektörlli' 
güne atanan Bay Nüsbet 
yeni ödevine ba§lamak ns• 
re evelki gün özel salonla 8• 
ltkesir yolula Ankarad•8 

gelmi§th .: 

i§te bw gibi yerlerde halk 
saytmm faydalarm1 okadar 
iyi anlamt§ ve takdir eyle
mi§tir ki devletin bu alan
claki faaliyetini kolayla§t,r
mak i~in elinden geien yar
d1m1 esirge•1ez; halk kendi 
si bizzat say1m listelerini dol 
durur ve dogru ve · hakiki 
malfimat vermege dikkat 
eder. <;ünkü bu maliimathr 
ki devlete önderlik edecek
dir. A~1kbr ki ahnan malfJ
mata yalan veya yanh§ §CY
ler karJ§trsa - masraflar ve 
zahmetler badühava olur. 

Hi~ §Üphe yoktur ki Türk 
ulusu da bu önemli ve er
demli i§te devletin yard1mma 
ko§acak ve i~in muyaffak1-
yetle neticelenmesine her 
türlü himmet sarflodan geri 
durmiyacakbr. 

AHMET AGAOGLU 

d1. Zayiat ve hasarm hakiki 
miktar1 henüz tespit edile
medi. F1rhna §iddetle devam 
etmekte büyük dalgalar sa
gilleri §iddetle dövmcktedir. 

nilmi~tir. Bu isim esasen 
kanay1rdn reklftm cdilmi§ti. 
Fakat bay <;etinin mUsaba-

Bafra 30 (A.A) - Y eni 
ahnan malumata göre Alacak 
su baskmmdan 30 tiitün sa- kaya giri§i nazar1 itibara ah-
las1 15 samanhk vc bir kar- narak vadedilen kadm rubu 
gir degirmen binatin y1k1lm1§ bay <;etinin imzasile ( ~1k 
3 kadm iki erkek denize gey) terzibanesmc müracat 
sürüklenerek bogulmu~tur. cden bayana ~ok zarif bir 1 
Hayvan zayiah ~oktur. tarzda dikilecektir. 
ir~~~ ••o•~•o+•• o••o••••~J::'4-::t~~~ 

~ 20 · L iN ... P zar : 

1 Yerli, y~~c1 ~erkes !i!~~ul~:~·!1:. k~:. ~ 
i sini ya:z:d1racakhr. ~ 
ft BA~VEKALET ~ 
'1 istatistik Umum Mtidürlügü 1 
:a:::t:s~~~„ •• „ •• „ ....... „ •••• „~kta:~~ 

Atinaya l{aradan 
Geln1i~tir 

Sofya - . tinadan bildi
rildigine göre buraya tren)e 
sekiz i"giJiz büyük zabiti gel 
mi§tir. Bunlar Yunao sularm 
daki ingiliz filosunun idare
sine memvrdur. Bu heyet 
i~in Pirede de bir idareoone 
tesis edilmi§tir. ____ ..,. „, ____ _ 

Habe§ 
Süvarisi11i 
l{u vvetle~tiriyo1· .. 

Sofys - Adis - Ababadan 
bildirildiginc göre Habe~ hü
kumetinin süvari hayvanlarr 
sahn almas1 devam ediyor. 
Bugüne kadar hükgmet pe
~in pa.a ile 250,000 at al
mt§br. Y~lniz Kosa kabilesi 
nin askeri 70,000 dir. 

Y eni ödevlerin de mut111 

ba§ar1klar ·dileriz. 
~oooooooooooooooooooooao 

~ NATA~A 
1 RUS ASKJ 

1:.:: :.::g~:uloul 
Furuncular 

ivin ha1nur yugurn19 
n1akine~i 

Hisarönü yorganc1lard~ 
Mehmed Sabri ve Ahm~ 
Hamdi hamur yugurma nt•" 
k inalarma ait tafsilit ve k•" 
li~e yarmki gazetemiule ek0' 

yunuz. 

1 


