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SiLAHLANDIRAN INGIL TERE 

clesinde inglJiz ( intelicens 
servis ) casus te§kilatmtn da 
parmag1 oldugu iddia oluna
cakbr. 

Belgrad, [Özel] - Habe§· 

hakkinda .ne 
elde ettigimiz silählar siläb~a 
olan noksanlar1m1z1 tamam
Jam1~hr. Eski ve küflü siläh
lar1 depolara konmak üzere 
Adisababaya gönderiyeruz. 

Paris (Radyo) - Uluslar 
sosyetesin italya alcyhinde 
alacag1 tedbirJer mevzuu 
babs oldugu s1rada Süveys 
kanalmm kapablmas1 varid 
olamiyacag1 söyleniyor. 

Süvey§ kanah i§lehne ~ir

keti bir toplanh yaparak me 
seleyi incelemi§tir. T oplanh
dan sonra gazetecilere be
yanatda bulunan ~irketin ge 
nel sekreteri bay Mifel Omnl 
§Unlan söyJemi~tir: 

maga davet etmesi meselesi 
Sovyet Rusyada büyük bir 
deh§et ve ehemmiyetle takib 
edilmektedir. 

Sovyet matbuatma göre 
Almanyay1 böyle bir karar 
almaga sevketmek i~in ingil
terenin Almanyaya muhak
kak bir §eyler vadetmesi lä
z1md1r. Bu vadedilecek men
faatJerin Rusya aleyhinde ol-

__ ......,tJr.s---

ingiliz kral1 
Ba~kanhg111da topJa
nan kra liYct tncclisi 

.... 

DE 

söyl)! 
mas1 ihtimaJi Sovyet Rusya 
siyasi mahafilinde büyük bir 
heyecan ve asabiyet uyan-

1 

k ? 
• • • 

yorlar. 
f talyan mahafilinden veri

len haberlerde Aksum ve 

Süvey§ kanah meselesi i~in 
yap1lan toplanbda hi~ bir 
suretle Kanahn kapahlama
mas1 kararJa§bnlmi§hr. 1888 
de ishmb.>l anla~mas1 abkä
mma uyularak Kanal harb 
halinde olan devletlere de 
8\:Ik bulundurulacakhr. 

italyanlar Habe§leri 
d1rmaktad1r. 

püskürtecek tedbirJer almaktad1rlar 

~ 
lll~ilt 

l' 8a1bakan1 
'k O~EF 
'._ B 

1 
~tl rogre gaze-

~i1 f ~ad muhabirin
t ~il lt telgrafa göre 

~\'eL'{' 
~ilt1 tt1 1nin gaze e-
~ltl:t•nda "Bulgaris

t11 "nan hükumet dar-
t.:i.. r u vd1 R0 slavyanm ha-
~~a "d~ernesinden Yu
~ltJ 1Plornat1ar1 ~ok 
~ ilr. z· 
„ti b„ 1ra Bu komi-
\J Uy·· k 
~all f u leri olan Vel-

' o T ~ dcf~t 0 dorof, Bel-
~ttlcrd la kar~1la~1b 

ilhn e bulunmu§lar-
" 1~t~A· I<rali~enin Ka-

i( "ll1n ' , ~•t1n1 lll 40 zabHin 
Orada vermif-

Habes hücumlarmda pek~ok 
yararbklari görülen cengä 

ver bir Habe§ kadm1 

lerin ellerinde son model si
lählar görülmesi üzerine ital
yanlar1 telä§ almt§ ve bu si-
Jählarm ingiltcre tarafmdan 
verildigi iddia olunmu§ idi. 
Halbuki (Obzir) Hirvat ga
zetesi Adisababa aytarrndan 
ald1g1 bir telgrafata Habe§ 
ku andam Vehib Pa§anm 
§U sözlerini yaz1yor : 

"ftalyanlardan geri alman 
yerlerimizde ve baskm Y" P
bg1m1z italyan mevkilerinde 

Paris (Radyo) ingiltere-
nin Almanyaya da italyaya 
kar§• ekonomik tedbirler al--·-

Romada 
1'tiihim bir askeri 

toplantI 
Sofya - Zarya gazetesi 

italyan harb plämnm ademi 
isabetine emebni sava§l yeni 
bir safhaya sokmak i~in ital 
yanlar bay Musolini ba~hgm 
da bir askeri §Uras1 kurma
ga mecbur olduklarm1 yaz1-
yor.I 

INGlLiZ KRALi CORC 
Atina (Özel) - ingiltere 

krabnm ba§kanhg1 altmda 
toplanan kraliyet meclisinin 
verdigi kararlarm fngiliz ha
rici siyasetinde büyük degi
§iklik yapacag1 kuvvetle söy 
leniyor. 

Paris (Radyo} - Cebelüt
tarikden verilen bir habere 
göre ingiltereden gelmi§ olan 
4 ingiliz denizalb gemisi li
manda demirlemi§tir. 

Paris, (Radyo) - Adisa
babadan alman haberlere 
göre, Habe§ ordular1 ü~ muh
telif cephede italyan ordu
larma kar§t muvaffak1yetle 
harb etmege devam edi-

Genei Nüfus 
Say1m1 

R. NECDET 
ERDEMIR 

Giresun Kültür 
Direktörü 

Sosyal i~lerde denemeler; 
bizi üzerinde ~ok dü§ündü
rücü rakamlarla kar§1la§tmr. 
Ger~ege dayanan ve dayan
mas1 ~ok gerek olan bu ra
kamlar; sebep ile sonu~ ara
stndaki yolun, 1rakhg1 gös
termek bak1mmdan önemli
dir. Soysai olgular1n anla§1l
masmda rakamm oynad1g1 
rol, hemen hemen ba§ rol
dur. 

Hindistanda iki sübayin ve yüz kadar neferin ölümü ile neticelenen k1yam10 bastmld1g1 Bu; bir ulusun her alanda-
Londradan bildirilmektedir. - Sonu 2 incide -

~~ ... ~t A b.. ..k tb• f b .k ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
'lt ,

1 
. ve s1m uyu . e 1se a r1 as1 TELEFON 2042 
~19•, palte ve par41ulalbü •u\laka A„•~d ve As1•a yaphr1a1z. Yuli ••h her te~id ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmeJ 

diki' 12 liradan 18 hraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. Ll!VHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

Adigratm almd1g1 bildiriyor
[ Sonu 4 üncüde ] 

Atinada 
~1ühin1 karadar 

verilecck 

„ 

KRAL YORGt 

• 

Selänik - Loprogre gaze
tesi Yunan milletinin tered-
düd i~inde ya§ad1gm1 bugün 
Atinada verilecek olan kara-
rm bu tereddüdü bertaraf 
edecegini yzarken diyor ki: 

" Bugün ekseriyetin krali
yet krar1m verecegi anla§1h
yor. Bu karar da krahn av
deti de zikrolunacakhr. " 

Telefon 

No. 

~882 



„ 
„Sahife 2 

Okyanuslari 
ilk 8§8D Alman U. 117 tahtel
bahirinin akdl8r1 durdur8n 

müthi1 maceralar1 
---------

- 18 -
18 bin tonluk muazzarn bir sefine iki torpille 

berhava cdildi 
$ilpbemizde ~ok bakh idik. 
Bir hastane gemisi, Akde 

nizde, Manf denizinde, Bal
bklarda bulunabilirdi. Fakat 
Okyanuslarm ortasmda ... Bu
na imkin yoktu. 

Bunda bi~ f Üphesiz bir 
bile vard1. Bu hileye kanmak 
Ja büyOk bir av ka~1rm11 ela 
caktik. 

Fakat .. Bu salibahmet i1a
retini baiz, haataae gemisi 
ni babrmak ile devletlerin 
eline mitthit bir propaganda 
imkim wenaif olacaktik. 

Bun• ~ miicburi olarak 
slrilmaedik Te bu av1 barak-

... 
Bundan az zaman sonra 

uzaktan ~uhtqem bir •efine 
rördilk. 

Buna, büyük bir z1rbb 
1and1k. 

Fakat biraz yaklatinca bu
DUll birka~ topu olmakla 
beraber, Amerikan1n 1800) 
tonluk bir Transatlantik Ta
puru olduguna ve 5000 A
merikaJ1 askeri Avrupa harp 
aahnesine götürmekte oldu
pnu anlad1k. 

~imdiye kadar böyle bü
ytik bir av gCSrmemittik. 

Heyecan i~inde kald1k. 
Ku111andanan •esi duyuldu: 

- Evet sayib torpil ko
Yanlar1m baz1rlay1n1z. 

Kovanlar süratle baz1rJan
d1. 

Aradan ge~en birka~ da
kikabk milddetten tonra,ku
maodan emretti; 

- Evet uy1b kovanlara 
ate1 .. 

Ve... lki hafif~e infilik 
birbirini müteakip duyuldu. 

Sonra süküt. 
Tam 28 saniyelik bir sil

kut ! 
Fakat bizim i~in as1rlar 

bu 26 saniyelik sükiitten 
•onra iki mllthi1 infiläk duy
duk. 

Torpillerimiz hedefini bul-

muftu. 
Munta:aam sefine bir anda 

iki atef, duman ve su sü
tunlan aras1nda kald1 ve 
bakmaga ba~lad1. 

Biz hemen 30 metra de-• rinlige dald1k. biraz sonra 
11 metreye ~1kbk. 

Tahminimize göre N evyork 
istikametinde ve Amerikaya 
käfi derecede yaklatm•t idik 

Büyük bizim i~in aY yolu 
olmakla beraber ~ok tehli
keli 1eli. 

Deniz albnda duydgumuz 
infiliklar, Alman tayyareleri
nin ve harb sefinelerinin 
mevcudiyetimizi ögrendij'ini 
anlad1k. Derinlere dald1k. 
Bombard1man devam ediyor
du. Vaziyeti anlamak i~in 
deniz yüzüne yak1n yük•el
memize imkän bulduk. 

Buna raj'men, bembard1-
man ~ok 1iddetli bir 1ekil 
alm11 ve dü1man yerimizi 
adamak1lb tesbit etmi1 idi. 

Bereket versin ki bulun
dugumuz yer derindi. He
man 7S metre derinlige dal

Bu derinlikte en bilyiik 
bomba ve mermi bile bize 
zarar Yeremezdi. 

( Arkas1 Yar) 

Türkuaz Ban 
izmirin yegäne lüks 

eglence yeridir 
Me1rubat ucuzdur muaz

aam varyete berak1am nu
malar g~stermektedir. Pek 
yak1nda lstanbuldan kuvvetli 
v _ yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
r1m1z görülmege 1ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir def a 
geliniz. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamaru 

kar,1smda 37 numaraya ge~-
miftir. Telefon 3m 

lzmir Nafia Müdiirlügünden: 
936 lira 20 kuru' ke,if bedeli <;atal - Baz1nd1r yolunun 

0·1-000 - 4-1-300 kiJometrolan arasinda yapbr1lacak olan 
2 metroluk bei menfez it~iligi 20 gün mßddetle a~1k ek
•iltmeye konuldugundan isteklilerin 21 birinci te1rin 935 
pertembe günil saat 11 de llbayhk encümenine gelmeleri 
bildirilir. (3115) 

r~m;;;;:i~· 
l l\I ÜdNitRiUNüühR tTmT i N 1 

Ve Arkada~lar1 
Tanburi REFIK, Kemen~e FAHRIYE REFIK, 

Kanuni ART AKI. 
10 Birincite1rin Per1embe ve 
12 " Cumartesi ak1amlar1 

21,5 de musikili sinema mllsameresi 
FlATLAR: Hususi 150 Birinci; 100, Salon; 75 ve 

Balkon SO K uruttur. 

DIKKAT: MONfR NURlTTfN ve arkada1lan 1-
MiRDI ELHAMRADAM bqka hi, ltir yerde koaae,· 
venai1eeektir. 

( Nalloa S.i ) 

Genei nüfus 
say1m1 

(Baftarah 1 incide) 
ki durumunu ilk bak11ta an
latacak kadar kuvveli ve uz
dildir. Va onun i~indir ki 
soy•al hareketleri rakaml.•rla 
anlabma ~ab1an istati1tik 

ilmi; eski bir tarih ta11ma•ak
la beraber 1oysal ya1aYJ1ta 
ileri gitmit olab uluslar da 
kendisine rok önem ve ~ok 
deger •erilmi1tir. lstatistik 
ilmi; diger ilimlere zaman 
zaman bir 111k lidevini görür 
Soysal müeHesl '!r; biri birle
rine kartihkh tesir yapbkla
nna gCSre, her mtlessesenin 
morfolojik durumunu laize 
istatistikten daha iyi aalataD 
ne var? .. 

Kültür ve ekonomi alanm· 
da; soysal, siyasal Te alusal 
alatlarda yap1lan hareket
lerin 1e~mi1 ile ltali kar•• 
kar11ya veya yan yana bu
lundurmak ve dene1tirme 
yapmak suretile i~ yüzllntl 
en iyi anlatan bu dej'il mi? 
istatistik bize realiteyi gös
terir, istatistik bize bu rea
lite kart1s1nda almmas1 1e
rek olan dllzen Ye tedbir
leri, yönetleri diifündürür. 
ve nihayet iatatistik; ileri 
gidit ve yiikselit i~in yara· 
bc1hj'1m1z1, enerjimizi daha 
geni1 CSl~ette harekete ge
tirir. 

Bize bu yaz1y1 yazd1raa; 
1i1temli ~ab9maa1n1 deria 
bir sevgi ve sayg1 ile kar11-
lad1g1m1z ve her m6esseae
nin böyle ~ab1mas1n1 i>zden 
diledigimiz istatistik genel 
direktCSrlügilnün öniimüzdeki 
ilktetrin &Jlnda yapacaga 1e 
nel niifus uy1mld1r, 

Müfus siyuau; her deY· 
letin, Ozerinde derin duygu
luk g&sterdiji bir siy-dar. 
Na•1l öyle olma•1n ki ulual 
topluluga yenidea kablan bir 
kifi ger~ek bir kazan~br •• 
bir kuvvet kaynajadar. 

Devletin bugtlakn 1iya1a-
11nda bir kifinin 6nemi, de
gerli hi~ bir yoldan azlan
maz. <;ünkl o bir kl9i, dev
ya psmm betonarme bir te
mel direjidir ve saglam dev 
Jet yap111 ona denilebilir ki 
miyonlarca betonarme direk
lere dayanm11br. 

Nüfus durumunu bize an-
latacak olan genel nüfus sa 
yim1d1r. Kitimizi, kuvvetimizi 
ger~ek rakamlara dayanarak 
taa1makhg1auz, ilerimiz i~in 
gerektir, fartbr. 

Bu say1m sonu~lan bizi 
yeni milli ödevler kar11s1nda 
bulunduracakbr. Kuvvetimizi 
yakandan tan1yacagatl. Ve bu 
sonu~; Cenel istati1tik direk-
törlügünün de yasa11nda ~ok 
güzel dediji gibi, aoyaal ve 
ekonomik yükselif ve olgun
la1ma bak1m1ndan bize ne 
yapacag1m1z1 dll1ündürecek
tir. Genei nüfu1 aayim1 itii 
mifti ödevlerin, bortlaran ba-
11nda geien itlerden biridir. 

Ulusun her ki1i1i deaerine 
son bulmad1g1m1z ve ~ok iyi 
sonucunu sab1111zhkle kart•· 
layacag.m1z ve bu ifi &zden 
benimsemelidir. Ve bilmeli
dir ki genel niifus say1m1nda 
say1m i1yarlar1na söleyeceji 
dogru söz, vereceti dej'ru 
bilii ile dcYlet yapamwn 
ltat milyon betonarme direie 
dayand1i1D1n anla1almuma 

~·•11 ela.;akbr. 
Ulusummun ha iti de )a-

KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKA~ SAHIFE: 

1894de Italyanlarla HtJ 
be1ler nasil f arp11tilar J 

--------------------------------------------------oo~~------------------------------------------------

ffabe§JeriD parlak zaferi ile neticelenell 
Aduadaki k8nl1 muharebenin tafs11ih 

-2-
1895 son ay1nda yukarda i lard1. 

mllfredatl1 olarak bildirilen MUHAREBE BA~LIYOR 
ltalyan ordusu fU takviye Habe1liler ileri harekete 
k1talarm1 alm1,b: italyadan ba,ladalar. Kuvvetlleri pek 
muhtelif alaylardan almm1' f aik oldugundan binbat• 
n~ tabur, beheri 600 mev- (Tozelli) kuvvetini ~abucak 
cudunda. Yerli askerler de sar1verdiler. Bu binba,1ya 
4 taburdan 8 ze ~1kanld1. geri ~ekilme emri pek ge~ 
Hepsi 4 der bölüklü ve bö- geldi, önceden keadisine va
llikler de 200 yerine 300 er zifesi a~1k olarak verilmedi· 
yapald1 :(bölükler 100 zer ginden kimilen mahvuldu, 
kifilik 3 ~er talumb) tak1m- toplaran1 da kapbrd1. [ 7-12-
lara da birer ltalyan zabit 1895' ] 
kumandan verildi. Bu geien Habe1liler, bu 

B'1 suretle Eritre ordusu sefer yahz Tigreliler degildi. 
yaln1z 2800 neferi ltalyan Ras (Mkonnen) kumandu1n-
olmak üzere 14,000 mevcuda da 30,000 kifilik bir ordu 
~1karalm1f oldu. Seyyar mi- idi. [ Buras1 { Makonen) ki 
lisleri ve yerli askerleri ki- alb y1l önee ltalyaya muahede 
milea silib abna toplamakla zeylini imzalamaga gitmit 
18,000 ne varabilirdi. ve müsterulike oldugunu ka-

Bu erdunun yay1ld1g1 mm- bul eden bir kavmin murail-
taka ise KasaJadan (burada has1 oldugundan ltalyan hal-
bir taltur ve bir süvari bö- k1nan pek ho1una gitmitti. 
lüiü birka~ top vaad1) ve Halbuki bu kuvvetli bir se-
Keren - Asmara - Adigrattan ciye sahibi oJan Ras (Makon· 

(Makalle) ye kadar mühim nen) ltalyanlan görilnce hay
bir 1aba idi. Haritaya bir retlere düten bunlann bir 
1öz gezdirilirse bu mevcutla i~imlik su oldugunu memle-
bu itin ba1ar1lmas1 mümkün ketine döniifte amcas1n1n 
•lamayacagi görülür. oglu yeni Neca1i (Menelike) 

Habe1lerse intikama ha- ve icabedenlere anlatm11b.] 
•arlan1yorlarc:L. Daba 5-11-18 Bozgunluk tam olmu1tu. 
95 te (Zeila) da ltalyan mu ( Tozelli ) den geien rapor: 
rah.ba11 olan tlortor N eraz- " Habet askeri ~ok, • pek 
zini Menelikin ~oa1im kuv- ~oktur. Atef ve me1aleleri 
Tetli ukerlerile ite girittigini nin ziyalan ( Tigre ) ilinin 
baber vermitti· sag1ndan, solundan ufuklann 

ltalyanlar henlz tabyalar derinliklerine dogru bahp 
in..,Ue lftfgul bir hayb as- ~1kmakta oldugunu görüyo
ker barakmak zaruretinde rum" fdiyordu. F eliket ha
idL Cenuba dogru bir sev- de az sonra gelmi1ti. 
kalceyf ancüai olmak llzere: Bunun üzerine General 
Biahq1 Toaelli kumandaam- {Armondi) (Makalle) de sa-
da bir yerli taburla iki tak1m r1lacaj1ndan korkarak ve yi-
dai topu ve ba11bozuk yer- yecegi de bütün mevcudu 
lileri gönderildi. Bu öncl i~in kifi mikdarda: olmadr
Makalleden iki uzun ,Unlük gm1 besaba katarak acele 
ytir&yüf mesafesinde bulunan ~ kilmege karar verdi. vnce 
Amba • Alagi (1] ye gönde- 2260 yüksekligindeki ( Ada 
derilmi1ti. Makallede Gene- Gamu) tepelerine, sonra da 
ral Arimondinin dalaa kuv- (Adigrat) üzerine ~ekildi. 
vetli k1talar1 vard1. As1l ordu (Makalle) kalesinde binba11 
büyük kism1 da Adigratta (Galliano) kumanda•1ndaki 
idi. Bu suretle bütün Tigre yerli taburlar bir dag top~u 
kralhg1n1 i1gal etmi§ oluyor- tak1m1na b1rakb. 

terl HabCfin kimseye ih 
c1 yoktur; o ancak All•~ 

el uzabr.„ Diye bayaa 
bulunarak orduaunun ~ 
ge~ti ve bn~k me~J.. 
olan Borramedayi taplP"" 
Äza olaa bltln Raslar, tl' 
isler ve ileri gelenlere kad 
fU hitabede bulundu: . .JUi 

M Tanrmµa l~ tUDu-1 
· 

kadar -hiküm silrdilm. fJ' 
ölllmüm yak1n li•e b~ 
gam yemem, ~la'8 ailJD 
pimiain taliidir, fabt .....,.,.... 
kadar, Tann beni 'ft8' 
mach; il~risi ''°' de 
yard1m edecektir. Bir ~ 
man denizleri qb; diD

0 

~ 
ve vatalflm1z1 yakmak ~ 
hndudlar1m1z1 ge~tL Bell -1. 
1eye katland1m ~ v• ·~ :.. 
larda ~k ezil•n memle~ 
zi korumak i~luna ...,,-, 
lar mllzakerelerde b~ ...wJ 
Fakat!dßplu daima ilr"'" , 
yor, ve k6atebelderia 
gi gibi topraldarmm •• 
k1m1za kemiriyor. 0 
( Ekaim aellse ) ya 
hi~ bir 1eydiDlemek ~ 
bu istilicaya karp •• 
mlldafaya karar:TermlD· 
veti alan benimJe 
kuvveti olmiyan de 1 
i~in Te muvaffafakiJ 
i~n dua et1in." ,_11 

Ba mecliste lbulan~„ 
kiffesi vatansever 161 
lerle Necqiye aadakat ~_;.a, 
ni ettiler. Herkea herb "'fl' 
feai ba11na ko1tu. 

Menelik kuvvetleri 
Dell kuvvetleri ile b 
150,000 kitilik bir 
ordusu laazarlammfb. M 
sakca sanlcb Te b1mbardt 
edildi. Su yollan da k 
ltalyanlar kendilerimi 
f aa ettiler ve tabya i' 
kazarak1°biraz 1u da 
lar1a;;da nibayet 2S~t-1 
da Habetlilere teslim 

- Arku1 V81 

(1] Amba, sarp d.t ~ 
mektir. ~~~ ____,._ .:..........„ ..,,..,, ,..,..,..,.,, [Bu bataryan1n diger iki 

pracag1 gün gibi aydmdir. tak1m1 Habetlilerin eline ge~- Ki•rahk f 
Her s1na~tan böyle ~1kan mi1ti.J 
Tllrk; bu soysal ödtvi de Bu arada Necqi {Menelik) 
parlak olarak yapacakbr. in nefer yapbg.111 görelim: 

Kuvvetle inan1yoruz ki bu Büyük bir harb i~in liz1m 
aonu~. nüfusumuzun ge~en geien ganimetleri (Galla) ilin· 
ge~en yillarclan ~ok fazla ol- den toplabktan ve oradan 

T epecikte At.lanlat 
g.nda Hilil mevkiiode 
mam ittiulindeki 28 fl 
ral1 finn kiralal1kbr. 

dugunu bize gasterecektir. bir miktar da suvari ald1ktan Sesi gazetesine 
20 bkre1rin 1935 •.. 0 gü· sonra paytahb olan {Adis olunur. V 

ne bazarlanan arkada1. Seni Ababa) ya geldi. M Artak ye- l~ 
o gtln i~in bv ulusal adev E~~~ ~i~ILilil 
b8f1na ~ai'tr1yoruz. Seni sual YENIDEN Y APILAN ve M0KEMMELIN 
alancla gördllk, kazand1n.. t e f r i 1 e d i 1 e n 

diger alanlarda 1ördük, gö- A S R 1 S 1 N E M A 
rüyoruz: kazand1n, kazan1-

l l Birinci Tetrin ( CUMA) gilnil a~al1yor yorsun .. 
O ,nn bu ülke itinden iki bllyilk film 

de parlak "ir verimle ~·k•- Ölümden korkmayan ad 
caksm. Degilmi hi Atatürk ~ok beyecanh, dehfet filmi 
Tilrkiyesinin ~ocu;usun; bu 

milli ac1._vio b•,•n• biz ~·- ispanyol Danzözü 
;armaaak da ko1acaks1n. BOCA GORE$LERI, 
Ctinkil Türksiln ve biliyer- ISPANYQ.L DANSLAJll 
sua ki Tllrk demek, Ttrk 
en bllyiik de111ektir ... 

Rafat N,cde ~ Erdemir 
GiNSUa Klltlr Direktlrt'i 

,IATLAR: 
Bllytiklere 25, 



( Halk1a Seal ) 11 Birinci T e1rin 

·~~~~----~~~-------------------------------~----~· ~ 
Senenin rbas ~mahsulü 

H_U S u:s l Si fa Bal1k Yai1 
Geldi 

Lezzetli kuvvetlidir. l§tihe!y1 artmr 

Ahenk~ 
Gen~~ve kudretH san'atkar 

Iar1m1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu 
yeni muzik aleti mevcut ~al 
gilarm en ahenklisi vc en 

n ~ok duygu ve ibtizaz yarata 
mdar. 

En tath ve en ~ok kalbe 
!dokunan seslerin aga~tan ya 
,.,p~lan musiki aletlerinden rr1k 

bgm1 gözönünde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan 
-:t'än -g;.;~ -s~natkä;-(Ahenk) i „ görünü~ü 

MESERRET OTELi 
izmir Kemeralt1 Hühiimet 
Caddasi karakol kar11s1nA 

30 serie g ibi uzun l>ir zamandanberi temizlik ve istikaae· 
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1a1f 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mah tedarik etlerek te1rif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istiralaatlar1a1 te
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu11tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklarua1za üaiain 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögreteeek-
tir. Ak~amlan temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mütte
rilerimize a~akbr. 
A~lama sulanm1z sulanm1z mevccanendir. 
Y atak fiatlarmda esash tenzilät vardar. 

aga~tan J1apm1~ oJmakla beraher vücude getirdigi yenilikler 
ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete bir de ~ok müe-sir 
madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

tiiiiiiii _______ ....,. _____ - ..liiii~iiiiiiiiiiiiiiiEFiilirliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiioioiilCSEmiiiiiiii----

ECZACI BA~I 

SÜLEYMAN FERIT 

Atli, kar1~1k, g1da kudreti az yag almamak i~io 

. . ~ifa Bal1kyag1 
l.i._ ve etiketlisini ~iF A eczanesinden ahmz. Hususi 

._,ette 1etiril111i~tir ba~ka bir yerde sahlmaz 

'1erkez : ~if a Eczanesi 
- --

Güzel Hisar 
Mefrup t magazas1 
•E~MET KAVUKCU 
~ l~mir Yolhefksteni No 19 
~ ' laeten, file penlelerin enva1, perdelik rn., tü) 

1 „t kar1eia tiUeri, krem ye~il, estor ve has1r per-
~ Jter,tleJik ve kaaapeJik kadife kreton, more ve fan
L•n"8or. Pertle sapklari ve baglan, masa örtüleri ve 
~L r 't n, llBrye.la irtüleri, pa111uk ve yün battaaiyeler 

"1i, ""f-: h""8Pe, oefra m11fa.mbalarin1a eaoa1. Brenz ve ee
_..._. ~r vargel Yiator aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 

boylar1. $ezleng sandalye bezleri, llanepeeilige aid 
L ve mefru1ata -1Üteallik e~ya rekahet kabul etmez „„ •agaum1zda sabl•akta~ar. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Pkr araa1g1n1z ~1k, tcn1iz, Jüks 

ev ~yas1n1 9u,-~uila bula\Jilirsiniz. 

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

($emsi Hakikat) m U } k S • • d 
Konak kar~1smdaki CUZ U ergtSID e 
göre bilirler „ 

• 
lmalathanesi Eski§ehirdedir 

Adrcs: Eski~ehir Ahcnk ~:;karan ~üleyn1an Suad 
JlP1~ 11•11111U•"lll ll1"'lln111\1~1111~1111111......_~ 1111•tu11111••u11••1 11111••r110111 1••11 110 1111111•~111r1111•1111111fJlfft!~ltt11~1111•111t lf'" lllfll1'11ll 1 111 1 11f l•111111P"!'I 
~lt~UlJ~1r1 1!tin~1U111etr1hj11ffli1~Ulh~ll[ t1~1Hi~UJ~tff{?~IO'~ll~L~~tll1~11:e1!b~1tl :.;11l~r1lt~11 1~111~11!l:1!th!:°11 
~ ffi ,..„,,, ?''§ 
l~I s \J 1 e d O 1 „t= 
~~~ agam m1 es1 o m1yan1n '*~ 
?!1 Hayat1 <;ürük hir te111eJ üstündedir. [!) 
1~~ Saglana mide iyi ve temiz yemek ile elde edilehilir. rn~~ 
~~ Bunuda· ~J 
if.11l11 • =-== 1 Kemeraltmda Ala,ehir ~!~ 
~l Lokantas1nda r~l 
~.i B 1 L ·a· ' · • l k t · · ' kl ' f+.: ~·~ U aDIJllSIDIZ. DU 0 an a en 1y1 Ve tem1z yeme erI f•l 
,Jt'l ~o.k. uc~~ fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- t+l 
·~~ faK1yebn1 de ka:1aaa1-'br. [•1 
ft'l Adres: lbrut Ham Sokagl Kö§esinde ~I 
•

1 ~ 
l ~ 

if.a"ill!!!.QlJl!!:!ltll"'~~~~ •11 r••q~,....,,.ll'!:.'lll'''''l'Ol""'lll''"'lll'''''lll'''' ' 'l••'"'llll'!:!lll'' '''Qll'"''ll''"''ll''''''lll!!:.!lll"'''llF.~ 
~~~1nr.lr.~l.~ftllii111Ji.irl'llllri:lLTti1 1 1 • :rolllli~ii1h!.1·Q~11~~dill~~„~1 l1~1.~11;!.'~1~h~ll~llMill~1F- ~ 

y organcilarda ~a No. Makine in1aläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~lcri reka '->et 
kabul etmez fiatle s1hb.atta ve saglam olarak yap1hr 

Furuncular Okusua 
Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet sa;Iam 

ve kolaybkh olarak ehven fiatla yapilir i,ler autlak p•Ü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve ••tir taa irab 
ve sefaine makine vaz11 deruhde edilir. 

~1k Gey 
Kadtn terziha nesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1Jan elbiselerin 

zeraf eti sizi 'rOk memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 

kadife kabartma karyola 

T 

M 
E 

E 
R 

z 

z 

E 
K 
1 

.*ltlt1c1c.1c:)fc.1c1c:lc1c_~~:lc:tdc*1clt.**:lc1dc~)t. tak1mlan ve sun 'i ~i~ekler de 
C yap1lmaktad1r. 

H 
M 
E 

T 
fC D Q K T Q R ~ Adres ~ Karata§ta Bi~ki Kemeralb 

i 
)+~: Yurdu dahilinde. Hüküa et Kart1s1atia 

A K T 1-10 • em:t ona y .... iiiiiiiiii.-:=siiiiiioili.iii ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!~~!!!""!!l!!'~-==!l!!"l!c !!!!II- -

~ flakteriyolog ve bula~1k, salg1n „ Yüksel Kabaday1 Billur 
+c hastahklar mütehass1s1 >+ i§te bütün izmir ve mülhakatmm seve seve i~ip deya-
~ Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba§m- ~ mad1g1 rakalar bunlardar. 
+( da 36 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
<t( ak~am ~aat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. >+ ~fe:bt.1obfc:>bt1c1c~.1c1ddcbfc.1c.1c~.1c:lcltt:lc!ttS 
t( Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )1. ~ · ~ ELHAMl{A ldaresinde Milli Kütüphane ~ 

"tt E~~~~~8~~~~~~~~~~ « tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ ~ ..:.irf,; S i n e m a s 1 n d a 

• ~ VYARE s· 851 Telefon ~ +< lara yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ '4C GARY COOPER - CAROL LOMBARD ve bet 
.1 IDem 3151 ~ +( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 a ya~mda büyük artist SHIRLEY TEMPLE 

lit B U G Ü N fu +< tarafmdan emsalsiz bir surette yarablan 
N'Ry BATAILLE'm ~aheser romanmdan iktibas ~ +c:>s.:~~,,:~~~~~,.C~!'F~~~~~~~~~~- H E R s E y S E N 1 N 1 C 1 N 

ISKANDAL 

edilen senenin en büyü k f ilmi ~ ~11111Bi 111~:1illl!J 11llilll11li!!lliil 11~1 i1~11imin 1@!11i 1l1 ~lliMlll!l 11!111~11llD!ti1l111JD1Ji~i11l11dllli1a~ 
~ = GORMEYENLER GORSÜN ! . . = 

~ J GÖRENLER SÖYLESiN ! . ~ 
~ ~ Bugün 3 Birincite~rin Per~embeden itibaren g 

t Galy Marlay ile Henri Rellan'1n M ~ (TA N) Sinemasinda ~ 
'lllsil ettikleri bu filmi kadm erkek, genc ihtiyar ~ -- ~ 

. _ berkes mutlaka gör~el'.dirler ~ 3 K E D I K E M A N ; 
bb(l( ilavete~ cok gül~n~lü. ".M.IKI MAVEZ" ~ 1 YANET MAKDONALD - RAMON NOVARRO l 
~ : Fayatlar tenz1l eddm1~hr. 30 - 40 - 50 kuru§ ~ 41 ~ 

-----------------~----------------~ ~ ~ . 

li -( sEANs sAATLARI )- ~ • Sol Arkada§lar1 i t:. gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 41 LOREL HARDI D 
'-u.._.~rte~i 13 - 15 17 seauslannda TALEBEYE "i·~ 41 tekmil izmir senemac1hk rek~runu k1r1yor !t 
~ bdet verilir. .,.•~ Cl ~ 

lar 11,38 - 13 te ilive seanslar varrhr. = - S E A N S L A R )- ~ 
!'-'• •i aa fQt- •· Cmnartesi -:Pazar : 11 - 14 - · 17,20 

seara h.er semte ete'hös, ~ ~ Pazartesi - Per~embe - Cuma : 14 - 17 - 20 
Kartiyaltaya vapur vardar. ~ab : 17 - 20 

Frans1zca sözlü Paramunt filmi 

iPEK FiLM tarafmdan sesli olarak filme ~ekilen 
BALKAN ATLETIZM MUSABAKA~ARI 

, PARAMUNT JURNAL'da 
Habe~istan ve Uluslar Kurumu havadisleri ve 

son dünya haberleri 

SEANS SAATLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te ba~lar. 

Ak~amlar1 isinemadan sonra her tarafa 
tramvay vardir. 

o\ebüs ve 

NATA~ A RU SA ~K I 
Ahce F1elde - AndreiBurgere - Jean Teuleut 

GELECEK HAFT A 
11R111•~ li!io?tl'Jl:Rf~~'JI~~~ 



MEKTUBU: 

Yunanlrlar 
• zumsuz yere bizim sana
le1memizden ku1kulan1yor 

·~~~~~~~~~c:::a 

az1 Yunan ·gazetelerinin fikirlerine göre 
onlara i~ birakn1iyacak1111~1z! 

nkara (ÖzeJ) -Son gün- dost ag1zlardan duymak, ~ok 
e Yunanhlarla aktettigi- arkada, ulusla aram1zdaki 

ticaret mukaveJesinin siyasi, iktisadi ve ticari dost 
1an gazetelerinin uyandu- lugun kuvvetini görmek iste 
akisler burada lüzumun- meyenleri 'üphesiz ~ok se-
fazla üzerinde durulan vindirir. <;ünkü biz memle-

dedikodu mevzuu taysiri ketimizi sanayile,lirme plän-
nd1rm1§hr. Yunanh dost- lar1m1z1n muvaffakiyetJe tat-
DIZ memleketimizi sanayi- bikinden dostlar1m1zm k1van~ 
irmeye yönünde sarfetti- duyan bir dille bahsetmele-
iz ~ah,malarm Yunan rini görm~k istiyoruz. . . 
ayiinin istikbali ile tehli- Halbuk1 Elen gazetelermm 

oldug\l mütalas101 yörü- son günlerde bu mesele et-
llen sitemli bir lisan kul- rahnda göstedikleri hassasi-
yorlar. yet bazan Türkleri hayal in-
'ürk hahc1hg101n bir gün kisara ugratacak kadar ileri 
man bahc1hk sanyiini ge- giden, mahiyet arzetmekte-
~ b1rakacag1ndan ku,kul- dir. Buna cevab vermi' ol-
~ir dille bahseden bu ga- mak i,in degil, fakat suini-
~ler yakm bir istikbalde yetlerine ihtimal vermedigi-
11anistamn larhk Türkiye- mizi güstermek i~in üzerinde 
bir,ey satamiyacag1ndan israrla durmaga laz1mgelen 
kuyorlar, halbuki Türki- bir mesele varsa, oda her 
in ihracat mallar1010 gün sabada bir birlik ve beraber-
l güne Yunanistanda ken lik gösteren iki doat ulusun 
ne daha iyi bir zemin bu ticaret mukavelesi ile bir-
1rlad1g1m söylüyorlar. birine ~ok bagh olan menfa-
~u meselenin dedikleri atlar1n1n korunmak oldugunu 
i Yunan sanayiini tehdid a,1ga vurmakhr. 
:r bir mahiyet ta,1d1g101 

S E E E 
,ravda 
:Sitzetesinin 
larp aytari harb1n 
Je suretle ba~lad1g1-
1 anlatiyr 

J. K. 
E E E E 

i imoarator 
Hangicebheye 
Gidecek 

Londra - Habe, impara 
toru Habe1istan i~ia i~in en 
tehlikeli sayd1g1 Ogaden ceb 

( Haßoa Se.t ' 

ltalyan radyolarrl 
~--------~oo~--------~ 

ingiliz radyolanna ve havadis 
kaynaklanna ~ahyorlar 

Bari, [Radyo istasyonundan] - Dünkü gün i~in "bir su
kun ve istirahat günü„ diyen resmi bir ltalyan tebligmi 
dün gece dinledikten sonra Bari istasyonu Rumca olarak 
§U haberi vermi,tir : 

" Birkat gündür, lngiliz istihbarat kaynaklari ftalyanlarm 
aleyhinde olabilecek bir~ok yalan haberler dag1byorlar. Bur:
larm ba,mda Royter Ajans1 bulunmaktad1r. „ 

Uluslar Sosyetesinin bütün 
• 

azalar1 Italyan davas1n1 
haks1z b _1lmaktad1r 

Janlepen (Radyo) -Dün ak1a• toplanan on ü~ler konse
yi ltalyanlarm verdigi notav1 ve äzälarin sunduklari ~apor
lar1 uzun uzad1ya tedkik ettikten sonra müteakiben ltalya-
010 Afrikaya sald1rmak itinde haks1z oldugunu tekrar be
yan ederek milletler cemiyetinin paktma sad1k kalacakJarm1 
ve bunun haricinde hareket eden edeceklere kar,1 icabeden 
tedbirleri almak mecburiyetinde kalacaklarm1 bildirmi,lerdir. 

ldam edilecek ! 
- 0000--------

Lindbergin ~ocugunu öldüren 
cani yakay1 kurtaramad1 

Paris (Radyo) - Nevyorktan ahnan son haberlere göre 
Niyu Gersey ay 1leti dahilinde bulunmakta olan tayyarci 
Linderbegin ~ogunu öldüren katil Hapman Niyo Cersey 
ilbayine mür&caatle affedilmesini istemi,tir. tlbay da bu ta
lebi reddetmi,tir. 

Hopmamn bugünlerde idam edilecegi söyleniyor. 

Afrikaya yeni kuvvetler, 
yeni mühimmat gÖ•tderiliyor 

Bari (Radyo istasyonundan) - Afrikadaki ltalyan ordu
suna iltihak etmek üzere Napoliden yeni pek ~ok miktar 
asker ve mühimmat gönderilmi1tir. 

Belgrad - Sava,10 nas1l 
1lad1g1na dair bugüne ka
r dola,an haber arasmda 
ada gazetesinin sava1 ye
de bulunan muhabiri ilk 
lhID fU suretle ba1lad1g1-
bildiriyor: 

Gece General Bono bize 
abe,in Genei haz1rhgm1 
ylerken kendisine bir Ital
a motö s1klet~isinin öldü
ldügü haberi geldi. Bu ba
r tizerine General Masu
daki askeri kitalar1na hü
m emrini verdi. Biz gaze
-=iler de Asmarda kaJd1k. 
lnkü sava, sabah alb bu
Jda ba,lad1. Bono derhal 

Mussolini Afrika ve Asya l1ak
demiryollar1 idaresi k1nda beyanatta bulunacakm11 

besine gidecegini ve askerin 
ön saflarmda ltalyanlarla 
harb edecegini söyleai1tir. 

Kahire 

kömürleri depo yap1yor Istanbul - ltalyan menbaandan abnan bir habere göre 
Ankara (Radyo) - Ka- Bay Mussolini bu bafta ltalyamn Afrika ve Asyanda hak-

hireden ielen haberlere gö- kmdaki dü1i1nce ve emellerini tefsir eden ~ir diyevde \>u-
re demiryolu idaresi her ih- lunacakbr. 
timale kar11 büyük miktar- Halkm Sesi - Allah verse de bu defa agzmdan ~1kaca-
da kömür sahn almiya ve g1 sözleri iyice tartmak lüzumunu hissetse„. 

alman kömürleri dep_o1~rda Milletler sosyetesi kararin1 
saldam1ya karar verm1111r. 

dört on bet harb tayya-

- . 
resi havaland1. Bunlar Ha-
bei topraklarma say1s1z bom 
na atmaga memur edildi. 

[•] [•] [•] :s: 
En mühim radyo haber!eri 

- - - - - - ..00„--------
abe~liler rnüdaf aa plän1ndan vazge~erek bir 

taarruz plän1 m1 tatbik edecek? 
Vehib pata ve Raskasa ordular1 italyan taruz pilin1n1 
attan ba§a maf ve peri1an eden ilerleme hareketlerine 
,vsm ediyorlar. 
1 ftalyanlarm elde edeceklerini ümid ettikleri su kuyula
~ID ferahh mevkileri tutamad1klar1ndan büyük bir azap ve 
lanb i~indedirler. 
§ Habe1 ordusunu Aligradi istirdad ettigi teeyyüd etmek 
dir. 
§ ltalyanlarm karargählam1 kurduklar1 Asmaraya Habe1 

ularmm yakla1mas1 haberini askeri muharrirler büyük 
'! ehemmiyetle tefsir ediyorlar. Habe1lilerin bu suretle 
~yanlar1 i~eriye ~ekmek plä01ndan vazge~erek yeni bir 
!~rruz pläm haz1rlad1klar1 anla11hyor. . 
I ltalyanlar Vehib Pa,amn askeri k1ymetini takdir ettik-
rinden onun idare ettigi cepheye en me1hur ve degerli 

neral ve sübaylar101 göndermittir. 
§ Londradan bildirildigine göre yarab ve hasta dolu alh 

-.iyan vapuru K1zildenizden ge~mi1tir. Bunlar On iki adaya 
~deriliyorlar. 

Bir ltalyan harb gemisi on fiindenberi meydandan yok 

henüz vermemi,tir 
Cenevre - (A.A) - Ak,am toplanan milletler sosyetesi 

ltalya hakkmdaki zecri muamele karar101 henüz vermemi,
tir. Yar10 ltalyan delegei söz alacakbr. 

ltalyaya iktisadi tedbir yap1lmas10a Avusturya ve Macar 11 

delegeleri itiraz etmit ve ltalyaya olan büyük ihracatlarma 
sebep olarak göstermi,Ierdir. 

8 ~~ [~l [•l 

ÖLENLER Italyan1n yeni 
Yaln1z Kad1n Ve teklifi 

<;ocuktur Paris, - Londradan bil-
Belgrad, - Londradan bil- dirildigine göre, lngiliz D1, 

dirildigine göre Adua bom- Bakam Jtalyan ,„ el~1si Bay 
bard1man1nda ölenler yalmz Grandiyi kabul eth. Bu mü
kadm ve ~ocuklard1r. lakattan ltalyanm yeni bir 

Zira erkekler hepsi sava, teklifte bulundugu manas1 
karargähmda bulunuyorlard1. ~1kar1lmaktadir. 
II'~~~······„·· „„ •• „~~~lij\ 
1 Nüfus Siyasas1 ~ 

Ge~mi1de ve gelecekde bütün ulusal ve sosyal i,Ierin 

kurulabilir. 1 
20 iLKTESRiN - P AZAR 

genel nüf us say1m1 ! Bize bu siyasan1n yolunu gösterecektir ! 1 

BA~VEKALET ! 
lstatistik Umum Müdürlngä i 

. 500. gönüllü! 
lkinci ltalyan kafilesi 

de gidiyor 
Istanbul (Özel) - Gönüll~ 

olarak olarakDogu Afcikasi-
na gidecek olan lstanbul ital
yan gen~lerinin kayid mua
melesi bitmiftir. ~imdiye ka
dar gönüllü yaz1Ianlar10 sa
y1s1 500 ü bulmu,tur. 

40 kitilik ikinci kafile önü 
müzdeki lcuma sabah1 Loit 
Triyestinonun bir vapurile 
lstanbuldan italyaya gide
cektir. Bu k1rk ki1ilik grup 
ta hep bekärlardan ibaret
tir. Bütün gönüllüler ikinci 
te,rinin on besine kadar f tal 
yaya gitmit olacaklauhr. 

Italyan1n harp 
plan1 

-Ba1taraf1 birincide
sa da, bu ,eliirlerin henOz 
kati ,ekilde f talyanlaran elin
de olmad1g1 ve kuvvetli Ha
be, kuvvetlerinm bu iki 1ehri 
~afaa ettigi bildiriliyor. 

<;ok defa Habe, ordusunu 
idare eden bütün kumandan
lara bir emir verilerek 50 
kilometrelik Lir cepheden 
Eritreye gir dikleri bildiril
mi§tir. 

HABE~LER NEDEN MAG 
LÜP EDILEMEZLER ? 

Belgrad (Özel) - Novesti 
pzetesine göre, Habe1ler 
ah1kan bulunduklari kendi 
yerlerinde ko,mak, ka~mak, 
saklanmak ve icabmda abhp 
sald1rmak hususunda ltalyan
lardan ~ok usta olduklar1 
i~in bu harbi kazanmasalar 
bile kaybetmiyeceklerini, zira 
bu vah,i yerlerde medeni 
arazi i~in hazulanan vesaitin 
i' görmesi pek zor olacag101 
yazayor. 

Londra - Hebe§ impara
toruna müracaat eden birka~ 
ecnebi gazetecisi, gazetele
rine telgrafla vermek üzere 
b:r ka~ kelime söylemesini 
rica etmi;ler. imparator da 
fU cevab1 vermi,tir; 

- Ogadin dü1ma01n hii
cumunu püskürtmege kad1r
d1r. Orada bei yüz bin as
kerimiz vardir. Diger albyüz 
ki,imiz de §imal cebhesin
dedir. Merkez CP.bhesind.e 
son sistem silähla m.ücehbez 
oo bin ki1i bekliyor. Biz 
hini hacette iki mily .>n kiti· 
de silähland1rmz. Bunlann 
hepisi de siläh1ordurlar ve 
yurdlar101 Leonid nas1l termo 
pilleri mf.dafaa ettise osuret 
le müdafaaya haz1rd1rlar. 

Gömbe§ 
Romaya 
Ni~in Giyor? 

Sofya - Macar Ba,vekili 
Bay Gömbet bu ay10 orta
smda Romaya gidecektir. 

Siyasal mehafiller bu gi
di1e ehemmiyet vermektedir. 
Ger~i Macar gazeteleri bu 
seyahatilötedenberi mutasav
vur gibi gösermekte iseler 
de her balde bugllnkü du
rumla alikadar oldugund, 
üphe yoktur. 

19 linnci Tetria 

San'atkirlan· 
m1z dün geldi 

Elhamra sinemas1 tarahn· 
dan iki konser vermek tizere 
lzmire davet edilen büyük 
muzik 1an 'atklrlanmizdan 
Münir Nureddin tanbur m
tad1 Refik, keman~e ustad1· 
m1z bayan Fahire ile Tiirki
yenin en büyük kanun usta
d1 Artaki dün Bandarma 
ekspersile 1ehrimize gelmit· 
lerdir.!Basmene istasyonunda 
Elamra idaresi tarafmdan iki 
buket takdim edilmif, san'at· 
käJlar1m1z galababk bir halk 
kitlesi taraf1ndan karttlan
ma,br. Konserin birincisi bu 
Ak1am saat dekuzda, ikinci
si ve son konser Cumaerte•i 
ak,am1 Elhamra salonunda 
verilecektir. Türk muzikiainin 
dört büyük ustad1 bir arada 
görmek zevk ve bilai seven 
okuyucular1m1za büyUk bir. 
müjde haberidir zrnnederiz. 

•• „ ...... i---
Habe§ 
Seferberligi 
Ka~ günde 
·ran1amland1 

Belgrad, Pravdaa1• 
Adisababadan ögrendi;iae 
göre, Habe1 ordusu bir batfa 
i~inde yanm milyon olarak 
k1talar1 batinda toplanmitbr. 
Bugüne kadar daha bir mil· 
yon kiti 1ilihland1g.na g6re 
Habe,ler harba liir ba~uk 
milyon silihla giriyorlar. 

Bu ordu yeni sistem 1illh
larla mücebhezclir. Ba kaclar 
silih1n na11l elde edildi;in• 
ve ne suretle tevzi olunda
guna hayret edilmektedir. 

Ban1t1r1c1lar 
istifadeye 
Kalmamal1d11 

Sofya - . "Otro" gueteli 
olan oldu, fakat bu fellke· 
tin Afrikadan Avrupaya da 
ge~memeai i~in aracihk yap
mak istiyedler bu arac1hkta 
kendilerine de bir pay aya
maga kalkmamab. F akat 
ciddi bir surette bu atqia 
sönmesine gayret etmelidir
ler, diyor. 

Bul~arlan 
Memnun 
Etmi1 

Sofya - Pa,amabi•in ul111 
gazeteaine Bulgarlar hakkl9 
da yazd1g. makale Bulgar
lan ~ok sevindirmi1tir. Bul
gar gazeteleriri bu makale: 
den bahisle bir Türk gazetetl 
" Bulgarlar medhe 1ayancbr" 
yollu tabiratla bizi taltif et" 
mesi iki millet aras1nda kiY" 
metli bir dostlugun batlacb'" 
gm1 g6sterir " diyorlar. -
Yeni sistemde 

birtank 
s.fya - Stokolmden bil'" 

diriliyor: lir lsve~ ,abrik ... 
modern bir tank yap1111fb'• 
Ba tank 18 saniyede ltir d~ 
me va11tasile harekete se:; 
Y eni tank 37 M. M. li S 
topu hamildir. ve aaatt• 1 
kilometro sur'ab vardtr· <;;: 
ta sldifi 40 kilomerodur: _w 
ve~ ordusu tecrtlbe 1~ 
b..a.rdan bir tane etliooaif 
tir. 


