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apo lid e Afrikaya gidecek asker yüklü vapurlarzn 
areketine halk muni olmak istedi. Kanli f arpz ma

olmu1tur. Pek cok tevkif at ölü ve ya alila var 
Istanbul 14 [Öze] - UI slar sos;etesi "n italya aleyhi de ald1g ve t t ikine h lanau 

~ri tedbirler italy m" efkarmda büyük ho§nutsuzluk kasirgas! k parmi§br. velce 
:f1nan ~ok s1k1 tedb1rlere ragmen bir ~ok §ehirlerde ayaklanmalar olmu§ ve Napo i e Af
"llltaya gönderilen asker yüklü vapvrlarm halk tarafmdan hareketlerine mani olm k iste
~· lllesi ltalya hükllmetini büyük bir teli§ ve endi§eye dÜ§ÜrmÜ§, vaziyetin ÖnnüDe ge~mek 
'litll\ sevkedilen zab ta ve askeri uvvetlerle halk arasmda kanb ~arpi§malar bu ~arpi§ma 

t neticesinde bir ~ok ölü ve yaral1lar vard1r. 
000000.„000000 -- - -----------------

i .. IT AL ""'f A - ARNA vu~~UK '~RA~IN~A GI:Z~· BIR l!TIF ~ ! . 
itti;.tanbul l 4 (Ozez) - Italy:1 ~Je Arnavutluk aras1nda g1zh asken bir ~elulde b1r tak1111 1stthkla: yapn1ag1! teahhud .ed_1yor. I3una n1ukabil 
~ ak aktolunmu~tur. Bu 1ttif aka göre rnavutluk (S son) adast Italya Arnavutluga 60 nuJyon alt1n frankhk 1sttkrazatla ll1lunn1ag1 
ar~1s1nda (IAvlonya) ile ( Sin1ara) aras1nda italyanlara ·arayacak kabul etn1i~tir. 
. YUNANISTAN OENIZ KUVVETLERINI ARTIR AGA KARAR VERDI 

IQ Istanbul : 14 (Ozel) Akdenizde cer)an etn1egc ba~la)an hadiscler ) ' unanistan1 bahre 1 baz1 tedbirler aln1aga 111echur cttirdiginden AY-
'Pa dezhählarina n1üteaddit a<;tk deniz torpitolan 1s1narla1111~d1r. 

ltalyansev iyatzde~amda~ lngili~ler italyanlarzn 
~00 askervemühi ""•;tAfr ay sevkedildi

1magfub ofmafarlnl istiyor 
ll.oo Habe§ gönüHüsü Ad aya gön erilmi§tir1 Londra Journal gazetesine nazirlara kadar berkes M. I 

•t ~rn~ 13 (A.A) - Dün ru her gün binlerce Hebe§ hr. bildiriliyor : ingilterede ltal- Mussoliniye hücum etmekte-
Ugun dogu fabr kasma askeri gönderilmektedir, Bu Ogadan cephesinde yalmz yanlarm ileri bareketinden dir. 

Halbuki o s1rada, bu si
läblar1 toplamak i~in, o ha

valide bir tek Habe~ askeri 
bulunmuyordu. „ 

1ta1 
Yak!ardan ald1g1 baza mev

ileri tahkim ettiren 
bir RAS SEYOM 

~ok 
"1i'r vapur hareket et-
U„ •r. Vadurlar 8,000 kil;:i 

... lll"h• y 

"1t ~ 1ID miktarda malze-
c!l.ldüdürler. 

hn ibuti 13 (A A) - ital
tek ~evenlcri Asabtan ba'"'tl et eden 1talyan ordusu
~ad liarara 80 kilometre 
ttd·•r Yakla§bgm1 söylemek 
I_ lt, Ji 
"•bij 

1 
~rar Ras Nasibunun 

fa, e era tarafmdan müda-
Jif~il111ektedir. 

ct.11 
1 

a 13 (A.A) - Bora-

1 • • • 7 ... · „
1 l! 1 hi~ kimse memnun degildir. M. Makdonald Croydende 

Bu arada Aduanm dü§tügü- söyledigini bir nutukta dik- lngiliz gazetelerinin bir 
~ogu ea italyan mezalimin
den bahsediyor. 

italyanlar, yeni askeri hareketler i~in yol in§aatma mecbur 
kalmaktadtrlar 

Habe§ karargählarmdan biri 

askerler ~ok keyflidir. Ara- müsademeler olmakta ve fa-
larmda bir~ok kadtn vardir. kat her an büyük bir 1talyan 
Harrar civazmda seferberlik taarruzuna intizar edilmekte 

ne dair geien haberler haki- tatör rejimlerinin aleybinde 
ki bir teessür uyand1rm1§br. bulunmu§tur. t~~i f1rkas1 ltal-
itafyanlarm muvaffakiyeti yaya kar§1 derhal ikt1sadi 
inhilizlere adeta kendi müs- zecti tedbider ahnmasm1 is-
temlekelerinden birini kay- tiyor. Bu yap1lmazsa cenubi 
betmi§ kadar tesir · atmi§tir. Afrika i§~ileri kendileri en 
ltalyan harekubm protesto ameli §ekilde läz1m geien 
i~in her vesileden istifade zecri tedbiri alacakler, yani 
ediliyor. ltalyaya gidecek mallara el 
Vestminster katolik kilisesin- sürmiyeceklerdir. 
de pazar günü ögle vakti l.iazeteler italyaya kar§1 
yap1lan ayinde, kilisede bu- §iddetli bir lisan kultan1yor. 
lunanlarden biri hitabet mev- Afrikadan geien baberler 
kiine ~1km1§ ve katolik kili- f talyanlari gülün~ göstericek 
sesinin odalettis ve insafs1z- §ekilde yaz1hyor. Büyyk bir 
ca bir harbe kar§I sey1rc1 liberal guzetesinin Afrikada 
vaziyetinye kalmasm1 protes- ki muhabiri §U malamab gön-
to etmi§tir. dermi§tir : 

---cn'if---· 
Nam1k Zeki 

Cümhurivet merkez bankas1 
mali mü§aviri 

Rakam aramak, bulmak 
ve begenmek bususunda ne 
kadar titiz davramrsak dav 
ranahm §Uras1m teslim et
mek laz1m gelir ki memle
kette bir istatistik hareketi 
uyanm1~hr. ve bu hareket
ten aläkadarlarm istifade 
edebilmesi i~in istatistik i
daresi "mümkün olan„m ya· 

italya sefarethanesi önün- "Maymun sürüleri. bir te-
de de baz1 gurnplar birka~ ,peye brmanmaga ~ah§an piyor. 
defa nümayi§ yapmaga te- italyan askerleri üzerine bü- Zaman zaman inti~ar eden 
§ebbüs etmi§lerdir. Bunlar yük ta§lar atmaiia b §lam1§- ve her biri bir suretle cali· 
dag1hlm1§lard1r. Sefirin, bir- lard1r. Bunun neticesi olarak bi alika olan monografiler 
ka~ gündenberi, art•kap1dan kü~ük kayalar da yerinden bir tarafa dursun, idarenin 
girip ~1kmaga mecbur kald1- dü§mÜ§lÜr. ltalyanlar bekle- y1lhklar1 bu vaziyetin 1abi-
g1 temin ediliyor. medikleri bir taarruz kar~1- didir. Memleketin nüfus ve 

halyay1 protesto i~in ber §mda kar§ismda kald1klar1m s1hhatine, maarif ve adliye 
vesileden istifade ediliyor. sanarak sitählarim ve cepha-
Kilise papazlarmdan a~1kta nelerinl b1rakm1§lar, hemeu 
nutük söyleyen hatiplerden ka~m11lard1r. 

sine, ziraat ve sanayiine 
ticaret maliyesine, nafia v 

( Sonu 2 incide ) 
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Italya tayyarecilerini kor
kutan zenci tayyareci 

0000--

Kara kartal denilen bu tayyareci kin1dir? 
-2-

iki y .1mruk bir tekmenin vü
cude getirdigi bir sahne 

Tel Rabeusau ile )lk mü- - Hele ~u murdar herife 
nasebetimiz 1933 senesi bak. birde beyaz ve sarJ§ID 
marhmn 14 nde ve $ikago- bir kadmla dansa kalkm1~ .. 
nun §ehir haydutlar1 nüfuzu maymuna benzedigini gör-
altmda bulundugu stralarda müyor mu, bari? dedi. 
olmu§tur. ~ehir haydutlar1 adamak1lh 

Robenson, bc. srralarda sarho§ idiler. En son sistem ~ 
tiyatro ve barlarda yeni be- silählarla mükemmelen mü-

lirmege ba§liyan sarl§tn bir selläh olduklarma §Üphe 
k1z ile münasebet tutmus yoktu. 

Umumi harpteki tayyare- Ve ü~ ~ehir haydudu, Tel 
cilik kahramanhklar1 dola- Robenson'm oynamakta ol-
y1sile Robenson herkesce dugu sar1§m dilberi cebren 
maruf ve me§hur idi. . ayni kendi taraflarma almaga 
zamanda mabut gizli ve es- kalki§blar, 
rarengiz Ko-kulak- klan ce- Tel bu sözlere hi~ bir ce·· 
miyeti ile de arasmda baz1 vap vermedi; yalmz iki yum 
hädiseler olmu§, fakat ~ok ruk, bir yddmm gibi iki 
cesur bir zenci oldugu i~in haydudun suratma patlad1; 
Robenson buna hi~ ehem- heriflerin brun ve elmacik 
miyet vermemekte idi. kemikleri hurdeha§ oldu, kan 

Zikrettigim tarihte, Tel Jar i~inde yere yuvarland1-
Tel Robenson sevgHisi k1z lar.: 
ile barda dans etmekte iken Ü~üncü kaydud, siläha dav-
kendisine dogru ü~ adamm ranmak isterken arkada§la-
geldigini gördü. rmm yedigi yumruklar lez-

Bunlann vaziyeti hi~ bir zetinde kuvvetli bir tekme 

( Halkin Seal J 

F ransanin siyasi Zaf eri 
Londra 13 (A.A) - Bay l„oid Co1·c « Sandey Ekspres » gazetesinde 

<;1kan bir n1akalesinde diyor ki : 
Bay Laval ve 1\{ussolini valn1z nu1tediJ zecri tedbirler tadbiki i~in 

1nutab1k kaln11~lard1r. Buna n1:kakabil Italyanlar Tunus hakk1ndaki 
bütün metaliplerinden vaz ge9n1ektedirler. 

Frans1z diplon1asisi ~ayan1 hayret bir 1r aharetle ulu~lar so~yetesini 
öyle bi1· <;1kn1aza götürmü~tür ki sosyete bu C?•kmaz i<;inde ltalyaya 
zarar Yeremez. 

Almanya' da 9ekiniyor 
Berlin J 3 (A.A) -- Selahiyet~ar n1ahafil silah ve l~an1 1nadde vc

rihnesi hakk1nda bir Aln1an - ltalyan anla~n1as1na da1r ya banc1 n1en1 
Jeketlerde <;1kan ~aviay1 hayali olarak tavsif ctn1ekte ve· bunun 1\l
n1anyan1n anla~n1a~hk d1~1n<la kaln1as1111 arzu eden bay Hitlerin siya
sas1na aykin olacag1n1 hatirlat111aktad1rlar. 

~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
P;.11 
b1u11l [•] 

------~ 

14 Birinci 1~ , 

italyan 
Sevkiyat1 
Devamda( •• 

(Ba~taraf1 1 incide) 
dir. ) 

Adis Ababa 13 (A.>
Havas ajans1 bildiriyor: 

italya hükümeti, tJ 
hükumeti Adis Abab• • 
buti hattmdan mübi~ 
bakletmedigi takdirde 
yan tayyarelerinin bu . 
bombard1man etmiyec.

1 Habe~ hükiimetine ~1 

mi§tir. Habe§ hükumeti 
bet cevap vermi11tir, 

Paris (Radyo) -
1 Ababadan alman bir te 

fa göre, italyanm Adi5" 

ba sefirr dün Hnbet 
kezini terk terk ederek 
yaya hareket etmi§tir. 

Cenevre (Radyo) -
18 ler komitesi ltalyayadbl. 
§l almanak finansal te 
leri tesbit etmekle Dle ~ 
olmu§tUr. . 

Paris [Radyu] - Ad•t(I 
ban bildirildigine göre, et.-1 b. 
bato mmtakasmdan g ; Qfl 
olan be§ bin gönüllüye 9 ~ y 
dag1blarak bunla.r ~du•dif 
kametine sevked1lm1§le~5' ~ 

Paris [Radyo] -- Ad• pi ~ 
dan geien telgraflara li:0 ~ 
ratorun damad1 Gük5~ lt, 
italyanlar teslim oldug-:_. 
kmda dul§an baberler n• 
hükiimetinin henüz malO~ 

ve~hile tabii ve dostane bir ile ka~acaklar1 patlam1~ hal· 
geli§ degildi ! de yerle yuvarand1. 

Gelenlerden birisi Farfa Zenci Tel, hi~bir §ey yap 

tar olmad1g1„bildirilmekt )\ 

1 italya 
KraJi~esinin k1z1 pre 

Bil, ikincisi Korsikah hay- mam1,, hi~bir §ey olmam1~ 
dudlardan <;obioy, ü~üncüsü gibi yerde birer köpek gibi 
da irJandali pat idi. Bunla- yatan haydutlara egilerek: 
rm her ü~u da ~ikagonun - Hab„ §Öyle. birazda 

istirahat edin. dedi. en az1h §ehir hayduilarmdan 
ve mahud Alkavan'10 adam- ~1eyhanede Harp ! 
larmdan idiler! Fakat mesele bu kadarla 

Bu ü~ hayduttan birisi: bitmi§ olmad1. Ü~ haydud, 
- Kokmu§ felläh! diye bn meyhanede yalmz degil-

bakJrd1. sade beyazlara mah- diJer; onlara taraftar bir sü-
sus bir bara sen ne cesa- rü haydud ve haydud yama-
retle giriyorsun? g1 da bulunmakta idi. 

lkincisi: ( Arkas1 var ) 

s :.-:~ e ~ r•1 r•l [•l s 

En mühim 
RADYO HABERLlRI 
~~~-~- ~ ~--~~~~~~-

ltalyanlarm dü§tügünü bildirdikJeri Aksum'un daha kah
ramanca müdafaa olündugunu Habe§ hükiimeti resmen teb
lig ctmi§tir. 

§ f ngiJtere hükiimeti ltalyay1 pe§in kara ile harp malze
mesi almaktan mennederken Habe11 iline vcresiye sava§ 
ma)z3mesi gönderdigi gibi ona mali kuvvetten ~ok yüksek 
barp kredileri a~mt§br. 

§ Bay Lavahn „Frans1z ile ingilterenin gerek söylenen 
sözlerde ve gerek yak1lacak hareketlerde daima bcraber 
yürüdüklerini ve yürüyeceklerini„ söylemesi Londrada tak
dirJe kar1dadm1§br. 

§ Gussamn ihanetine sebep Ray Seyum ile olan dar-
11nl1g1 imi§. lmparatorun damad1 olan bu kumandanla Ital
yanlara teslim olan (5000) kiai olmay1p (1500) ki§iden iha
ret oldugu anJa,iJmi§br. 

§ Cebelittarike geien yeni bir lngiliz donanmas1 hcmen 
Akdenize hareket i~in emir almi§br. 

§ Bir ltaJyan ga:!etesi "Aleyhimizde ahnan tedbirler bize 
VIZ gelir, biz her 1eyi znden dü~ündük diyor . 

§ Bazi Frans1z gazeteleri ftalyaya kar§I ahnacak mali ve 
iktisadi tedbirler Avrupada büyük bir karr,•klik ~1karmas1 
ibtimali oldugunu yaz1yorlar. 

§ 52 devlet siyasi münasebetJerini ftalya ile kesmeke 
haz1rlanmaktad1rlar. 

§ Paris gazetelerinin Londradan ald1klari malumata göre 
lngiltere itaf yaya kar11 bir harp y pmag1 göze almt§ bulu
nüyor. 

§ Sovyet Rusya, yaln1z latalyaya kar,i degi), ftalyanlara 
zec&i tedbirler yapdmas1m iatemiyen devletlere karfl §idetli 
pavranmak llz1m gelece;1n1 bildirmittir. 

ALMANLAR1N EHEMMIYET VERDIGIMEMEL ~EHRININ GÖRÜNÜ~O 
""" 11'!'11 11''!!11 lil''IJJ 11111111 P"''ll ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

scs 1\'1af alda Sof Y~ 
Sofya (Özel) - B~l ~ 

krali~esinin k1z kardet• -
ve Italyan krahnm kil' 
kizi prenses Mafalda So,Y 
ya gelmesine siyesal 11l it· 
fil ehemmiyet vermektecl 

Adisababay~ 

italya ~ihtiYa- ~~bili-f. Hahe§ler 1 

Asker gündern1ekte +j I kl • Italyanlan nasd avhyor 

Pek ~ok siläh gel~ 
Londra - Gazeteler .:i)l 

ababaya Ze ile ve Ci · J,: 
yolu ile pek ~ok Belcik•, 
siläh• geldigini yaz1yorl~f· i( deva1n cdiyor 1~ 0 8C8 ara +, Belgrad - Bura gazete· 

•• izmir Askerl.k ~ubesin- t lerine Adisababadan geien 
Belgrad - Napoliden bil- t

1 
den : t habere göre hükümet tama-

den bildirilyor: Dün Napoli- ~~ ihtiyat zabiti yeti„tirile- : men läkaydd1r. Habe~ler 
den Kvirinal ve Gany vapur t~ cek k1sa hizmetlilerden • italyan taklarim avladiklart 
larile daha iki bin zabit ve + 330 dogumlu ve bunlarla f gibi bu kere de italyan as-
asker gönderilmi§tir. 1 [t, muamele görenlcr ve daha f kerlerini avlamaktadtr. Bu 

- 'E ·zo ca ~ evvelki dogumlulradan o- lt, aym on altismda yapila ya-
Romanya kral1 • lup .ta muhtelif sebeplerte • p11an hücumda bir tta1yan 

t gen kalmi~ olanlardan yal- t k1tas1 kazilm1§ üstü kumlar-
evlenl•yormU§ ~~· mz ask. eri yüksck eh.liyet- 't 

'i d [ Ja örtülmü~ bir kuyu üzerin-t, namesi olanlarla e01z s1- t 
Bükre~ten etraf gazetele- rl mfma ayrilm1§ bbulunnn- + den ge~erken k1rk askerle 

rine yay1ld1gma göre Roman- [+ lar da dahil oldugu halde t bir de zabit bu kuyulann 
ya krah Karol -bir Alman n 1 fkincite~rin 935 ihtiyat t birine dü§mü§tür. Habe§lcr 
prensesi ile evlenecektir. Bu it sübay mektebinde bulur:- + bunlara aman vermeden öl
prenses Bükre~te oturuyor • mak üzere sevkedilecek- • dürmü§lerdir. 
biraderi de bir Romanya ala- [:, Iec~~lcrimde.n. 25/11/93~ : italyanlar Habe§ toprak
ymm fahri kumandam ve f tar1hmden 1bbaren yerh t larmda hücum yapmaktan 
krahn teveccühünü kazanm1~ r! V~ yab~nc1 bilfi~um ~!sa • pek ~ok korkuyorlar. Zira 
b. tt "• h1zmethler asken ve yuk- + her tarafta kazilm11 ve üstü 

silählar Harara gönd~rtlf ... 
tir. En iyi silihlar ihtiyat 1'.: 
veriliyor. Bunlar Harar !~ 
lunda Kararomor su ka~ 
larm1 muhafaza edecek 
dir. 

Sovyet 
, Futbolcular1. · 

istanbulda 1 - 2 G~l•f 
Geldiler 1-' 

Istanbul (Özel) - M•~,- ' 
yapmak üzere ,ar1za g~ 
Sovyet sporcular1 dün ~ 
11 de Taksim Cumuriyet :r 
desine bir ~elenk koylll 
lard1r. 1 

Ögleden sonrr F ener~b~( 
•r za ir. k hl• h .. · II d k ') 1 d Bu haberden bahseden +) se e Jetname uv1yet • ~ö er e um 1 e ormun ar a • 

Rumen gazeteleri böyle bir +) cüzdam ve mektcp §aha- + dökülmü§ yapraklarla otlarla 

Kad1köy stadmda Ten•• III 
Jan yapml§hr. . $1' 

+i detnameJeri beraberlerinde t örtülmülmü~ olan bu siperli 
§eyin vukuu Romanya i~in +j oldu halde §Ubeye müra- + k 

1 1 mühim bir hädise olacakbr. ' ~ ~u ur ar göz erini s10d1rm11-+ caatleri. 
4 Bununla beraber bu §ayianm +j Tarn vaktinde mekteptc t • tir. 

bir politika oyunu olmas1 ·~ bulum~uyacaklar ~akkm~a t lzmir muh teli ti 
ihfrnalini de ileri sürülmek- +, kanum muamelenm tatb1k • 
tedir. tJ olunacag1 ilän olunur. +] ßahkesiri 1 - 4: ile 
fi'~~~~ •• „ •• „„ „••••••~~~~l)l yendi 
'1 20 1· 1kt • p n ~ar1m1za on güne kadar 
~ e§llD - azar ~ gelecek olan Rus sporcula-
~ GEN E L N Ü F US SA Y 1 M 1 ~ rm yapacaklan ma~lrra ha-
'1 Doktora, ebeye, iläca ihtiyacimz olursa hemen za- : z1rhk olmak üzere evvelki 
~ b1ta memurlarma ve bekcilere haber veriniz. n ak,am §ehri nize geien Ba
: lhtiyac101z: derhal temin edilecektir. Hükümet bunun ~ ltkesir muhteliti dün Alsan-
~ i~in tertibat almt§hr. ~ cak spor alan1nda 1zmir 
U B A ~ V E K A L E T ~ muhtelit ile kar~1la1h. neti-1 lstatistik Umum Müdürlügü ~ cude misafirler 1-4 mailup sta...-S'tt3S"t#_.,.„„„ ,„„ „„Jl;:t:;;K~~~>" ~ oldular. 

Neticede Rus Duv1kP Jtl' 
rinyani 1-6 - 4-9 dl•I 
etmi§tir. 

1 
,.-

Saat tam 15 te b•.t1 ~r 
Türk • Sovyet lma~1 11l

111 ~· 
lerimizin 1 - 2 galibiyetler 
neticelenmi§tir. ff""' 

Manisaya 
OtobüS At„ 

Hergün saat sekizde t2f) 
hamddan muntazaman ~-1' 
numarah otobös MaoJ otf 
hareket edecektir. 811 ~ 
büsün intizam dabilin~:· „ 
mesi i~in her fedakltli 1 

ze alnitbr. 


