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KARISIY R 
bir muharebeye sahne mi oluyor? 

Sovyei"Rusyanrn $iddetli ~ bir notasr! Bütün dün
ya ltalyanlarrn aleyhine dönüyor .. 

lngiltere aCrktan acrga ii~b~$e Yardrm etmeg ba$ladr 
ITAL, ,, 0~~.E-- T-- E y__, 
-----~----~----~~----~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-„ ••• 

Ve '' böyle dostluk eksik olsun ,, diyor 
Roma 13 (A.A) - Vo~e Ditalya gazetesi, Bay· Edenin dostluk teminat1n1 protesto ederek 

diyor ki: Italyada bu tezahürler sadece 2ülün~ telekki edilmektedir. Akdenizdeki ln~iliz 
:~tnileri daha §imdiden Italyan gemileriniu selämlann1 alm1yorl11r. ltalyan - Habe§ müs
~lnleke sava§1 Fa§ist Italyaya kar§I bir hareketle bir dünya meselesi haline getirilmi§· 
~ t. Fa§ist Italya tahrib edilmek isteniyor, ~ünkü hakk101 ve kuvvetini müdri bir devlet 
~line gelmi§tir. 

ltalyan se~ki"iQt; de~amda: lngilizler ltalyanlarrn 

/ 

~O asker ve .~~~~~~;t Afrika~.a se':ke~il~i magf ub olmalarlnl isfiyor 
~ 0 Habe§ gonu.lusu Aduaya go:nderdm1§t1rl Londra Journal gazete•ine naztrlara kadar berkes M.: Halbuki 0 strada, bu si· 

~t • rna 13 (A.A) - Diin ru her gün binlerce Hebe§ 1 br. bildiriliyor : ingilterede ital- Mussoliniye hücum etmekte- lählar1 toplamak i~in, o ha· 
bugün dogu fabrikasma askeri gönderilmektedir, Bu Ogadan cephesinde yalmz yanlarm ileri hareketinden dir. valide bir tek Habe§ askeri 

1~1}', l k' ardan ald1g1 baz1 mev
lleri tahkim ettiren 

bi RAS SEYOM 
l'~ok 

ll:litr vapur hareket et-
U~ :.: Y adurlar 8,000 ki§i 
~t ~h11n miktarda malze-

.Yl.klüdürler. 
h;1huti 13 (A.A) - ital
ttk ~evenleri Asabtan ha-

et d · 
ll1.1n ~ en ltalyan ordus u-
k,d arara 80 kilometre 
ttd·ar Yakla§hgm1 söylemek 
~-b~i liarar Ras Nasibunun f,, 1 

eleri tarafmdan müda-
j" ~dilmektedir. 

d,ll•J~a 13 (A.A) - Bura
gadan cephesine dog-

italyanlar, yeni askcri hareketler i~in yol in§aabna mecbur 
kalmaktad1rlar 

Habe§ karargählarmdan biri 

askerler ~ok keyflidir. Ara- müsademeler olmakta ve fa-
larmda hir~ok kadtn vard1r. kat her an hüyük hir italyan 
Harrar civazmda seferberlik taarruzuna intizar edilmekte 
hemen hemen tamamlanm1§- [ Sonu 4 üncüde J 

hi~ kimse memnun degildir. M. Makdonald Croydende bu~unmuyordu.„ 
Bu arada Aduanm dü~tügü- söyledigini bir nutukta dik- Jngiliz . gazetelerinin . ~ir 
ne dair geien haberler haki- tatör rejimlerinin aleyhinde ~ogu ea Italyan mezahmm• 
k. b. t ·· d t · . 1· den bahsediyor. 1 1r eessur uyan 1rm1~ ir. bulunmu§tur. l§p f1rkas1 tal- __ _ 
itafyanlarm muvaffakiyeti yaya kar§t derhal ikbsadi 
inhilizlere adeta kendi müs- zect i tedbirler ahnmasm1 is- Ka~ ki§iyiz? 
temlekelerinden birini kay- tiyor. Bu yapdmazsa cenubi Nam1k Zeki 
betmi~ kadar tesir atmi!ltir. Afrika i§~ileri kendileri en Cümhurivet merkez bankas1 
ltalyan harekiitam protesto ameli §ekilde läz1m geien 
i~in her vesileden istifade zecri tedbiri alacakler, yani 
ediliyor. italyaya gidece lC mallarä el 
Vestminster katolik kiliscsin- sürmiyeceklerdir. 
de pazar günü ögle vakti uazeteler italyaya kar~l 
yapilan ayinde, kilisede bu- §iddetli bir Jisan kultantyor. 
lunanlarden biri hitabet mev- Afrikadan geien haberler 
kiine pkm1§ ve katolik kili- ftalyanlar1 gülün~ göstericek 
sesinin odalettis ve insafs1z- §ekilde yaz1hyor. Büyyk bir 
ca bir harbe kar§I seyirc1 liberal guzetesinin Afrikada 
vaziyetinye kalmasm1 protes- ki muhabiri §U malämah gön-
to etmi§tir. dermi§tir : 

italya sefarethanesi önün- "Maymun sürüleri. bir te-
de de baz1 gurnplar birkai; peye hrmanmaga ~ah§an 
defa nümayi§ yapmaga te- italyan askerlcri üzerine hü-
~ebbüs etmi§lerdir. Bunlar yük ta§lar atmaiia b §lam1§-
dag1blm1§lard1r. Sefirin, hir- lardir. Bunun neticesi olarak 
ka~ gündenberi, art kap1dan kü~ük kayalar da yerinden 
girip ~1kmaga mecbur kald1- dü§mÜ§tür. italyanlar bekle-
g1 temin ediliyer. medikleri bir taarruz kar§t• 

italyay1 protesto i~in her §mda kar§1smda kald1klarm1 
vesileden istifade ediliyor. sanarak sitählar101 ve cepha-
Kilise papazlarmdan a~1kta nelerinl birakmi§lar, hemen 
nutük söyleyen hatiplerden ka~mt§lardir. 

mali mü~aviri 

Rakam aramak, bulmak 
ve bcgenmek hususunda ne 
kadar titiz davramrsak dav• 
ranahm ~uras1m teslim et
mek läz1m gelir ki memle-
kette bir istatistik hareketi 
uyanm1~hr. ve bu hareket
ten aläkadarlartn istifade 
edebilmesi i~in istatistik i· 
daresi ''mümkün olan„m ya· 
p1yor. 

Zaman zaman inti~ar eden 
ve her biri bir suretle cali
bi aläka olan monografiler 
bir tarafa dursun, idarenin 
ydhklar1 bu vaziyetin §ahi
didir. Memleketin nüfus ve 
s1hhatine, maarif ve adliye-
sine, ziraat ve sanayiine, 
ticaret maliyesine, nafia ve 

( Sonu 2 incide ) 

"hmet ve As1m büyük elbise f abrikas1 EsKI elT iE~~~~~ N~~::A 15
·
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l<lfh.k elhise, palto ve pardesünüzü autlaka Ahmed ve Asuna yaptirm1z. Y erli mah her ~e~id ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmeJ 

No. 



'S hife 2 

r 
ilk §80 Iman U.117 e-

bahiri in ak1llar1 ura 
ace alar1 •• • mu 1§ 

-.-~~~~~~--~·~~~~ 

- 22 -

i 1evyork sahiljerine tahtelbahir n1a)•in dök
n1eke ba~Iad1 !.. 

N evyork yakmlarmda idik. 
Burada mümkün oldugu ka
dar harp sefinelerinden ka
~mmak läz1md1. Halbuki bu
ralarda her an bir veya bir 
ka~:Amerikan z1rhlis1 ve tor
pidosuna tesadü! muhakkak 
idi. Bunun i~in mümkün mer 
tebe az olarak deniz yüzüne 
~1k1yorduk. 

Gözümüze ili~sn büyük 
bir gemiye dokunamad1k. 
Bu suretle Nevyork yakm
larmda mevcudiyetimizi" büs
bütün ilän etmi~ olurduk. 

Amerikahlar ve ingilizler, 
bizim sahillere böylece yak
la~acag1z. Hi~ ihtimal ver
miyorlard1. Fakat bu son 
nakliyeyi bahrsayd1k, ciddi 
tedbirler ittihaz edecek!er 
ve bizi mü~kül bir mevkie 
dü~üreceklerdir. 

Bununla beraber ingiliz 
istibbarah bizim buralarda 
dola~bg1m1z1 hisseder gibi 
olmu~lard1. En ziyade kork
tugumuz, bu haberin Ame
rikan bahriyesindek mahud 
"Kara daire„ nin haber a)

mas1 idi. 
Bu daire ingiliz deniz is

tib bara hnnr idare eden 40 
numarah dairesinin esas1 üze 
rine kurulmu~tu. 

Nevyork ve ~ikngodaki 
casuslar1m1z1 bu daire aman 
s1z bir gayretle iakip edi
yor ve birer birer mey.dana 
~ikanyordu. 

Korkularim1zm o kadar 

~ ~ '1 ~ ~ rl ~ 
• 

~I a .„ 
• ··1·· •• 

~ m -
~ e e 
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Oton1obil neye göle 
atild1? 

Brukselden bildirildigine 
göre krali~a Sridi (Firvald 
Elisted) gölüne atarak ölü-

müne sebeb olan otomobili 
kral Leuyutd gölden ~1kar
m1~ idi. Garajda harap bir 

halde duran otomobil kralm 
yeni bir emrile göle ablmi~
br. 

_... ................. y __ _... 
200 bin kisilik hir . 

gösteri~ 

yerinde olmad1gm1 da vakit 
ge~tik~e anhyorduk. 

Bizim Nevyork sahillerine 
varmaktan büyük maksad1-
m1z vard1. Biz, Nev ork sa
hillerine torpil dö§eyecektik. 

Bu i!le muvaffak olursak 
harbiumuminin en büyük 
sürprizini yapmt§ olacakbk. 

Tahtelbahirimizde 40 tane 
mayin vard1. Bu mayinler\ 
Kiyelden buraya kadar ta§
m1~ idik ve herbiri bir in
filäk kudretine malik idiler. 

* ,,. . 
Nihayet, emelimize kavu~

tuk. Nevyork limanmm sag 
ve soluna torpil dü§eyecek 
vaziyeti bulduk. 

Bizde, hümmah ve ~ok 
heyecanh bir faaliyet ba~lad1, 
hi~ bir ses ~1karmamak i~in 
elden geleni yap1yorduk, yal
m:z elektirik motörile hare
ket ediyorduk. 

lhtiyat zabitlerimizden bi-
r1s1: ' 

- Birinci mayini atbk. 
dedi. 

Bu suretle, ikinci ü~üncü, 
dördüncü... ve ilah mayinl~r 
denize indi. 

Bunlar1 sag ve sola, 60 
metre arahkla ve yerine gö
re 3 - 5 metre derinliklere 
kalmak üzere yerle§dirdik. 

Bu cidden büyük bir mu
vaffakiyetti, Arbk uzakla§
mak, yeniden sefine avma 
ba§lamak läz1md1. 

( Arkas1 var ) 

kyo 
Sofya, - Taymis gazete

sinden naklen Zarya gaze
tesi Rusyada et, zeytin, ba
hk, §eker, patates ve bunun 

gibi birka~ §ey hakkmdaki 
vcsika osulü kaldmlmt§hr. 

Bugün her dükkän muayyen 
fiyat dairesinde bu erzalu 
vesikas1z ve serbest satabi
lecektir. 

---=io-c:c:::aa---
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es Sofya -Korentül gaze-
tesi -gelecek aym on dördün Ankara ( Özel ) Türk 
cü günü hükfimet aleyhine yükselme cem1yeti ad1'l1 ta~1-
muhalif köylü partisinin ya- yan te~ekkülün ( eski mason 
pacag1 nümayi§lerden bab- cemiyetlerinin ) hükumetce 
sederken bu gösteri~e geie- feshedilecegi haber ahnm1§-
cek olan se\:ilme nümessil- br. Mason localarmm her 
lerinin say1sm1 iki yüz bin taraftaki gayri menkulleri 
olarak gösteriyor. Devlete intikal edecektir. 

~~~d~~~:~~~ ~ --'~~~ 
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~ n1yelen anga JC eth _ 
~ Bütün levaz1m1m ikmal etti pek yakmda a~1hyor ~ 
~ Halkm Sesi gazetesine dikkat @ 
~ ~~:~ ~~~~ 

( Halk1a Seai ) 

• • • 
a~ l§IYIZ 

-Ba§tarah birincide
sairesine ait ahval ve hare
kät hakkmde yilhklardan 
mücmelee müstefit olmak 
mak imkän1 buluadugu gibi 
tafsilät ve teferruat saha
smda monografiler de ~ok 
faideli birer merci fe!lkil et
mektedirler. 

1Sovyet Sporcu
lar1 ·st b a 

Memleketin istetistik sa-
has1 üzerinde gözlerimizi 
dola§hrirken bir tak1m e-
hemmiyetli bo~luklara!da te
sadüf ettigimiz yok mudur? 
Süphesiz ki vardir. Umum 
memlekete §amil nüfus ha-
rekäh, zeriyata, rekolteye • 
müteallik rakamlar bu me
yanda pekalä sayilabilir. fa
kat insaf ile teslim etmek 
Iaz1mgelir ki bu noksanlar1 
istatistik idareleri degil, 
memlekette köy te~kilätm1n 
te§kilah mevcudeye rü§eym 
olmas1 läz1mgelen köy ida
resinin henüz taazzuv ede
memi§ bulunmas1na izafe 
eylemek iktiza eder, ve ge
ne hi~ ~üphesiz bu emsali 
mühim bö~luklar yalmz ih
sai zaviyeden degil, daha 
ba~ka ve daha mühim ha
yati bak1mlardan da biran 
evvel izale edilmelidir. i§tt~ 
o bo§luklarm dolmas1na in
tizaren bugün de istatistik 
idaresi, yukanda iradeyle
digimiz sualin, yani memle
kette ka~ ki§iyi:i, sualinin 
cevabm1 vermiye haz11 la11-
maktad1r. 

19'1.7 senesine gelinciye 
kadar yukar1ki suale kat'i 
bir cevap vermek imkäm 
hi~ yoktu. 1927 de bu suale 
cevap verildi. Fakat aradan 
yedi sekiz sen~lik bir müd
det ge~tikten sonra itiraf 
etmeliyiz ki kendimizi bu
gün gene o 1927 taririnden 
birgün evvelki vaziyette imi 
~iz gibi hissetmekteyiz. 0 
Kadar merak ve adeta hc
leyan ii;.indeyiz. Nüfusumu
zun miktar1 nedir? bu hu
sustaki tahminler birbirini 
hi~ tutmuyor. 14 milyondan 
ba§latarak, 15, 17, 20,hatta 
25 milyona kadar . ortaya 
rakamlar abhyor. Hakikat 
nerededir, bilemiyoruz. Me
selä üzerinde ne kadar te
vakkuf edilse, ne kapar sa
birs1zhk gösterilse o kadar 
yerindedir. Nüfusumuzun 
mikdar1 milli hayabo hangi 
faaliyet §ubesile aläkadar 
degildir? 

:.tO Te§rinievvel adeta se
berlik günü olacakbr. Okur 
yazar tabaka i~in o gün sa
y1ma filen maddeten yard1m 
etmek adeta milli bir bor~
tur. 

Bu borcu eda etmek i~in 
de mezuu Lahis tabaka tali 
matnamcleri evvela k~ndi 

okumah, sonra say1m günü 
bunu derece derece ailesi, 

mahallesi, halkma tatbik ede 
bilmek i~in elinden gel '!ni 
yapmahd1r. Ta ki zahirde sa
mld1g1 kadar basit buluoa
m1yan ve hemen hemen hi~ 
kimseye be§ para verilme
digi balde memlekete beda
vaya mal olmayan bu say1m 
i§i i~in muhassas yarim mil
yon Jiraya karib masraf da 
son santimine kadar mahal
line musraf olsun; yani ~ 1 

yurdda ka~ ki§i ya~1yoruz, 
bunu hatas1z meydana. pka
rabilsin. 

NAMIK ZEKI 

geldiler 
Memleketimizde spar te

maslar1 yapacak olan Sov
yet Rusya futbolcu ve atlet
lerinden mürekkep bir kafi-
le iatanbula gelmi§dir. izmi
rede gelecek olan Sovyel 
sporcularmm Türkiyede ka
lacaklar1 müddet i~in hazir
lanan1program1 ne§rediyoruz; 

12 ilkte§rin 935, cumarte
si istanbula 10 da muvasalat 

13 hkte~rin 935 pazar 
istanbulda gündüz futbol, ge
ce eskrim. 

14 llkte§rin 933 pazartesi 
lstanbulda gece güres 

15 ilkte§rin 925 Sah ist~n
bulda gündüz futbol, gece 
eskrim. 

16 ilkte§rin 935 <;ar§amba 1 

lstanbulda gece güre§ 
17 ilkte~rin 935 Per§embe 

lsttanbuldan Ankaraya hare-
1' et ( 14,SO de haydarpa§a-
dan ) 

18 ilkte§rin 935 cuma An
karaya muvasalat (saat 8.10) 

19 ilkte§rin 935 Cumarte-
si gündüz futbol. gece • 
eskrim. 

20 ilkte§rin 935 Pazar An
karada gece güre~. 

21 ilkte§rin 935 Pazartesi 
gündüz futbol gece eskrim 

22 llkte§rin 935 Sah An
karan izmire hareket 19,45 
de 

23 ilkte§rin 935 <;ar§amba 
lzmire muvasnlat s~at 20,10 
da. 

24 llkte~rin 935 Per§embe 
lzruirde : 

25 ilktc~: in 935 Cuma 
Futbol 

26 ilkte~rin 935 Cu.nartesi 
Gece güre§ 

27 ilkte~rin ~35 Paiar 
Futbol 

28 ilkte§rin 935 Pazartesl 
lzmirden haaeket 7 de. 

29 llkte§rin 935 Sah An
karaya muvasalat 8.10 da, 
Ankaradan hareket 19.45 de 

30 flkte§rin 935 <;ar~amba 
Haydarpa§aya muvasalat 12. 
30 Ak§am Rusyaya hareket 

u z 
izn1irin YC!!äne lüks .., ~--

e g Jen ce yeridir 
Me~rubat ucuzdur muaz.

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

_geliniz. 

ey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yapalmaktad1r. 

Adres ·. Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dabilinde. 

1 - 10 

l)i~ Doktoru 

H. T hs·n a 
2 inci Beyler S. Hamam 

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

1 • Biriaci T qr~ 

KARABEKIRIN KITABINDAN BRKA<; SAH~ 

de It·alya11 
_Habe§ harb1 ~asil olmu§t~ 
I-labe~lerin narlak zaf eri He neticeleneo 

Adua'daki kanh muharebenin tafsilät• 
-6-

• l ld V d u,af· General (Baratier1) bu va • sars1 m1§ o ugun an Dl cli· 
ziyet kaa§tsmda (Addikae) fakiyet ihtimali pek a~lt 
üzerine ~ekilmege karar ver fakat bunu tastik etdle 51 
di, ta kibesi yolunu k1salta- beraber bir tarruz yapillJl~ 
bilsin Hatta hareket emrini um~mi bir karar .. hälind:k~ 
de verdi. Gakat karars1zhk nebce buldu. ~uphe Y 

11
• 

i\:inde idi. (Roma) dan fena bu bu karara en ~ok RolP 
y1lgmd1. Birdenbire fikrini nm tesiri. olmu§tu. }tO' 
degi§tirdi. (Marep) nehrine Bu vaz1yet kar~1smda( r 
dogru bir ke§if taarrnzu ya- ~a)daki 1~.al~an ~rk~n1 ,~:J 
Pilmasm1 emretti. Bu göste · b1ye ve hukumeh hale 4 , 

· kar" ri~ hareketile Haba~lerin olmad1klar1 halde ayn1 
(Gundet) ve (Asmara) dogru r1 vermi§l.e~di. feß' 
olan tehdid haretlerini felce Bazan 1y1, bazan da p· 
ugratacag1m samyordu. tesadüfler hep bir araya _to ~i 

Hareket te tarn yapilaca- lamr ve bunun i~i._ dir , 

gv 1 sirada geri alm1. Bu emir "bir feläket asla tek ba§~lli· 
i h ecl1S 

üstüne cmirlerle vak1t ge- gelmez.„ §te arp m 1• 

~irirken italyan ordusunda da nin karar verdigi gün ro~ ri 
k1thk ba§lam1~b. Levaz1m !'e dan §U telgraf emri gelo>

1t;• 
isi Miralay tekmil haberini "Ordumuzu taarruz ede f 
ba~kumandanu §Öylece bil- lecek ve birrtaarruza ~c.e~9 

u Daha ziyade vakit ia§e- verecek bir taarruza k0 Y ;o 
ye imkän l}'Oktur. Yük hay- Bu cakah tarafi ba~\le ,) 
vam eksigligi kadar, yolla- (Krispi) imzalami~b. (R~~et 
rm emniyetsizligi kar§tsm- Hükiimeti pek yanh§ 

1~~. 
day1m.~Askerin taym1m azalt yap1yordu. Ordu ba§kuJJltd' 
mamz1 teklif ederim.·Muha- dam zaten §a§km bir .bll ft' 

...,_ ,_ 

rebe i~in kati karar verece- idi. Bu emir ne ona bir. r 
rah verici bir yol göster1Y"~, ~l giz zamana kadar böyle ge- lt"' 

~inmekligimiz gerektir. do, ne de. vaziye~i düieer'' ~ 
Bunun üzerine askerin ta- bilecek bir ~eydi. As1' bet' ~ t, 

yini azaltild1, yerli askere bir manasi da yoktu. EI u11• \ 

ise yalmz bir par~a arpa ve- te her kumandan daima e·bi' 
rildi. Fakat ordunun i~inde dcki kuvveti taarruz edl •f 
bulundugu vaziyet paraya lecek ve bir taarruza ce~ti. 
bir k1ymet verdirmiyordu. verebilecek helde tutacll 1) 
Zabitlere de nef erler gibi ( Arkasi f& ~ 
taym verildi. -A •• VYAl\Jl~ 

Ba§ kumandan bu vaziyet- YU GOSIJ 11 l 
te bir kumandamn yapacag1 Yeniden n1ühim01' 
en fena ve teklikeli i§i yap
b : bir harp meclisi toplad1. 
isi bu dere~eye giren bir 
kumandan ifläs etmi~ demek
tir. ßa§kalarmm fikirlerile 
iyi bir karar verccegini ka
bul edince arbk o kuman
dau, i~in de bulundugu §art
lar altmda kendi kudreti 
ile mesuliyeti üzerine alm1-
yarak emrincleki kumandan
lara yükletmek istiyor de
mektir. Halbuki bu yapbg1 
ancak 1sttraplarm1. karars1z
hg1m, mesuliyetten ka~md:g1 
01 mädunlarma ilan etmek
ten ba~ka bir §ey degildir. 
i§in diger berbat ciheti de 
fikirlerin biri birine z1t ola
rak bir neticede karar k1l
mamas1d1r. 0 zaman millet 
meclisi gibi ""ekseriyetle mi 
karar verilecektir? Eger ve
rilmezse daha hareketin ba§
lang1cmda dedikodular, is
teksizlikler feläkete yol a~a
bilir . 

Burada ital"an ba~kuman
dam, rücat ederse Romanm 
k1rbacmdan ve orduscmda 
has1l olacak utanma ve ho~
nutsuzluktan korkaiak bu 
lcarar1 maiyetlerine vermek 
istiyordu. Bu fikirde oldugu
nu ilk rücat kararm1 ve hat
ta emrini verdigi halde ge
ri .•lmasmdan anlayoruz. 

Fakat harp meclisi bu ka
rara varmad1. Kimse ~ekil
mek sözünün ag1rhgm1 ag
zmda ta§1yamad1. Bu ciheti 
gevelek istiyenler azJ1kta kal
d1. <;oklugun karan bir ta
arruz yap1lmasmda topland1. 
Ger~i ordunun maneviyah 

s1pan~1 , 
et' 

Sofya, - Zarya ~·~ lt 
Yuioslavya hükiimetm!~ bO' 
giltereden sipari~ ettig1 tl 
yük miktardaki tayyar~ ~' 
den ba§ka büyük miktar ~ 
tayyarelerden ba~ka bU ~o~ 
re de yeniden ve pe~ tR 
silah ve mühimmat s1Pll1f 
ettigini ve bu sipari~Jer)(I •it· 
giliz, Frans1z, Alman, <;e &r 
lovak fabrikalarma ya~ ~1~1• 
gm1 yaz1yor ve Tay.Dl15 ~j: 1~ 
zetesinden natden d1yor ~~ 'l 

Bundan ba~ka Yugoslll i!il 
bil milyon iki yüz bin t~S\10• 
liras1 k1ymetinde torP1~ ~~ 
purlar1 spari~ etmi~tir 1'~tl 
in§aat lngiliz ve Frans1:t J~' 

k 
. eo 

gählar1 arasmda ta s11Jl 
mi~tir. / . 

Uluslar tay)'~ 
i" cileriniJJ. 
Büyük n1itingief:ef · 

Sofya - Vitorol ~~,i~ot." 
aym yimi altmc1 gün° ß'cf ~ 
re~te beynclmilel bir ta 9t( 

kongresinin Bükre~ taYf 1e( 
cileri kulübü taraf1ndsl1 
kil edecegi.li yaz1yor· 11'_,JO~ i 

Bu maksat i~in bu t e ~ c 
bütün· civar hükümetle: ~' b 

1·~10 ( 
racaat ederek o güP 1 

6„J 
rer avc1 hava filosu. f ~&15~ 
rilmesini istemi~lerd1r· ,de 

b. k•~ ,„ 
yadan bilhassa 1r ..... t• 
• „ U"' '( 
"Aut„ sisteminde i>uY1 •1e-' f 

• ' ol t.O yare gönderilmcs1n1 e#v.J 
lerdir. Bu mitinge ~~er· l 
. d. . 1•''' .,, lspanyol mühen 1s1 r-f" 
ile tayyare mütabaS5151 

dehi davet olundu. 



Senenin bas mahsulü 
HUSUSI Si f Q Bal1k Yaii 

Geldi 
Lezzetli kuvvetlidir. 11tihay1 artmr 

ECZACI BA$1 

SOLEYMAN FERIT 

- - - ~.ahn\ Ma'"• 

~4i, kantak, g1da kudreti az yag almamak i~in 

~ „ etik~!~~l~c~!~.!!~1n12. Hmusi 
ltarette getirihaittir ba1ka bir yerde sahlmaz 

'1erkez : ~if a Eczanesi 
-·-

Güzel Hisar 
Mefrupt magazas1 
•E~ET KAVUKCU 

l:imir Yolhe~stcni No 19 
• • lleten, file perdelerin en1a1, perdelik file, tll 
• Ye ttaryola tllleri, krem yefil, estor ve haall' per-

~:lik •e kanapelik kadife kreton, more Ye fan
w__--;-'· Perde sa~aklan ve baglan, masa örttileri ye 
~n, ...,.Ja ört„eri, pamuk •e yün battaniyeler 

• kanep., sefra mUJambalar1nm enva1. Bronz Ye ce-
· ller ••,..I Yistor aj'a~an, yolluklar ye paspaslann 
... Jlan. $uleng sandalye bezleri, kanepecilige aid 
Ye mefnatata müteallik efya rekabet kabal etaez 

... iaam1•da 1atdmaktad1r. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her ara.l1g1n1z ~ik. temiz, läks 

Cl' ~ya~nn1 8ura.la 8ula8ilirsiniz. 

„.~ 
..-ef a ziya rct 

etliniz w 

keciler 

ko. 26 
I ~ M 1 R 

~( Hallaa Seal ) 

Ahenk 
Gen~ve kudretli san'atkir 

larim1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu 
yeni muzik aleti mevcut ~al 
g.Iarm en ahenklisi ve en 
~ok duygu ve ihtizaz yarata 
01d1r. 

Eo tath ve en ~ok kalbe 
dokunan seslerin aga~tan ya 
p1lan musiki aletlerinden ~1k 
bgm1 gözönünde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan 
ran gen~ sanatkir (Ahenk) i görünütü 
aga~tan yapml§ olmakla beraber vücude getirdigi yenilikler 
ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete bir de ~ok mÜe!sir 
madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. 

lzmirde de taammüm etmege ba§hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olan musiki aletini 

($emsi Hakikat) m U ) k S • • d 
Konak kar~1smdaki CUZ U erglSID e 
görebilirler„ 

imalithanesi Eski§ehirdedir 

14 Birinci T e1rba 

E L ff A MIR A SinemT.J!ioa 'lS'/ 
JEAN TOULOUT - ALICE FIELD - ANRE BURGER!."' 

gibi ü~ büyük Frans1z artisti tarafmdan yarablaa 

N Ä T A ~ A (( R u ~ $ K 1 )) 

NEFiS BiR FILM - ENFES BiR MUSIKl 
Haptan sonra Fransaya s1iman bir Rus kad1n1n1n bat 

döndürücü unaceras1 
Ayr1ca: 

J=>ARA~1UNT JURNAL'da 
HABE~ IMPARATORU 

F rans1zca olarak d~nyaya hitab ediyor --------
Balkan Oyunlan . 

son yar1~lar, mükifatlarm dagil•t• ... Yesa1re 

SEANS SAATLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te ba,Iar. ____ ..;.... ____________ __ 

Ak~amlar1 sinemadan sonra her tarafa oto&üs 
ve tramvay vardir. 

[•]~:>$~4=~~·-~-~-:>ic~""~,...-„ ..... ~„.~W'-..-"""-~~~ 
A<lres: Eski~hir Ahenk ~1karan S üleyn1an Suad 
llP''lll''"'llP''"'''''''"lll'"'IMl~•q~•!!'llfl''!ll„ r:.-. 1•"''11ll '"'l(Jll"lq~•'"llOll.!'"1IP"''11P'"'lll'"''~"lll~fl'!'lltll~l~lll!;flll~lll!i:l1';11 MESERRET OTELI. h~otllt~die.o.~~~ollll~~tlb:i. ,• ~lb~~~Ob!':tlb~lk'!llll~tllb~..:itlh~lli;;JdJfAooil!ll""dll1u1db1udl ll.,~ 
~ ~ l."'= [!;;:: 

~~ Saglam midesi olm1yan1n &j izmir Kemeralt1 Hühumet 
~1 Hayati "ürük hir temel üstündedir. (:f Caddasi karakol kar1umda 
~'t Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. r.~ 30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve •tikame· 
~~] Bunuda: [~~ tile nam kazanan otelimizde bu defa esasb tamirat Y••~ 
~ h• ft= I 'l'Y 't l t t d ·k ederek t-nf ""~ K lt d AJ ~i ve yeniden ote c11ga a1 evaz1ma 1 e an _,.. 
[~4 emera m 8 B§e Ir r!i edecek olan saym mütterimizin her türlü istirahatJarnu te-
f!i L k t nda r.1 min ve tam manasile bir .ne ocag• 01mu1t&1r. . . t• . . . . 0 80 85~ . . . f+l Civar il~e ve ilbaylardan gelecek. konuklanm1za haitlm 
„~ Bulab1brs101z. Bu lokanta en 1yi ve tem1z. yemeklen r+1 lharicinde kolaybklar gösterilmekted11. . 
•J tok. ae~~ fiatlarla mü,terilerine takdim etmek muvuf- (+J ~ Otelimizde bir ~ece konuklama·k· her hak1kab &jreteeek-
~ fak1yeti01 de kazanm11br. [tj tir. Aktamlar1 tem1z hava almak 1~10 tara~alar1•1z •lfte· 
~ ~ Adres: Barut Ham"Sokagl Kötesinde § rilerimize a~tkbr. 
~ ~ ~~ Atlama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
l•l~a"~~~=~"S'p ...... ~~ ...... S'~•:§Z~ia~~l•l E-Yatak fiatlannda esash tenzilit vardir. 

„ ............ iii&„ ... „ ............... 

... 

D,~OKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bula~tk, salg1n 
hastahklar mütehass1s1 

Basmahane istasyonu kartismdaki Dibek sokak bq1n
da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

f( ak,am saat 6 ya kadar hastalann(kabul eder. 
.C Miiracaat eden hastalara yaptlmas1 liz1mgelen sair )f> 
„ tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ 

lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

Yorganctlarda 23 No. M ki ae imala~haaesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed. Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm itleri relm'>et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam ,olarak yapilu 

Furuncular Okusun 
F1r1nlar i~in hamur yogurma makineleri gayet sa .... 

ve :kolaybkb olarak ehven fiatla yapwr ifler mutlak pi 
gününe teslim edilir deniz itleri vapur ve motör tamirab 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

Cl~ B u G 0 N • ~~------~ y··k 1 K bad 
ti~ta: ARL!SS - Boris KARL~F -.Lor~tt9:, ~O~NG • ~j;.„:::::.at.AeA•16~Adll16a6615 I'•te Ubu-tu··nSel.zm1·r 8 ay1 Bill ur 

--~ büyuk aanatkir1n tem11l etbkler1 buyuk film tl GÖRMEYENLER GÖRSÜN ! • y „ ve mülhakabn1n seve seve i~p doya• 

R 0 I• L D • • · · • mad1g1 rak1lar bunlard1r. 
r' R "ll!l!! GÖRENLER SÖYLESIN ! . . • 

-~~ ~ „ • • · 1 • Bugün 11 Birincite1rin Per1embeden itibaren D ~~~~~=~~ 
~ „bnelerle aüslenm11, Napolyonun magJub1yebn1 • ' ( TA N ) s1·nemas1nda • ~ YENIDEN YAPILAN ve MÜKEMMELEN ' 
~ 'f'laa R~ltlerin bakiki hayabm gösteren taheser e „ [I t e f r i' e d i 1 e n 

F' R~ ~AS : ( Dünya havadisleri ) i 1 ~ h V ) S 1 A S R 1 S f N E M A „ . - E - ya ane a s • I 11 Birinci T e'rin ( CUMA ) günü ·~hyor 
~ ... IQ i k j ( Karikatu'K.omik ) 1 Maria Egert . _ S &iiJ 00 •• iki büyllk film 

't: .Fiyatlar tenzil edilmittir. 30 - 40 - 50 kuru, E 411 ~ - Garb cephesiode kanh hu~umlar· • (1 Olumden lcorkmayan adaSb.r 
.l - lstanbulda Balkan atlet musabakalari • ~ ~ok heyecanb, dehtet filmi 

vard1r. 

4 - Dünya havadislari 11 ispanyol Danzözü „ BOGA GÜRE$LERI, - SEANSLAR )
Cumartesi - Pazar: 11 - 14 - 17,20 
Pazartesi - Per~•be - ~uma: 14 - 17 - 20 
Sah: 17 - ~ 

~

1 
iSPANYOL DANSLARI 

FIATLAR , 
Blytklere 25, 



Sahlfe 4 

Kara Lindberg 
--~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Italya tayyarecilerini .kor
kutan zenci tayyareci 

Kara kartal denilen bu tayyareci kimdir? 
-2-

lki y _1mruk bir tekj3lenin vü
cude getirdigi bir sahne 

Tel Rabeusau ile )lk mü- - HeJe §U ruurdar herife 
nasebctimiz 1933 senesi bak. birde beyaz ve sari§m 
marbmn 14 nde ve ~ikago- bir kadmla dansa kalkm1§ .. 
nun ,ehir haydutlan nüfuzu maymuna benzedigini gör-
altmda bulundugu slralarda müyor mu, bari? dedi. 

( Hallun Seel 1 

Fransanrn siyasi Zaferi 
Londra 13 (A.A) - l~ay l.Joid Corc « Sandey Ekspres » gazetcsinde 

~1kan bir makalesinde diyor ki: 
Bay I_Javal ve l\tussolini valntz nn1tedi~ zecri te<lbirler tadbiki i~in 

mutab1k kaln11~lard1r. Buna n1:kakabil Italyanlar T unus hakk1ndaki 
bütün metaliplerinden vaz gevn1ektedirler. 

Franstz diplomasisi ~ayan1 hayret bir n aharetle uluslar so~yetesini 
öyle bir ~1kmaza götürn1ü~tür ki sosyete hu ~1kmaz ic;inde Italyaya 
zarar vcrcmez. 

olmu§tur. ~ehir haydutlari adamak1Jh 

Almanya' da 9ekiniyor Robenson, bu. s1ralarda sarho§ idiler. En" son sistem 
tiyatro ve barlarda yeni be- ' 1ilählarla mükemmelen mü-

IJirmcge ba§liyan sar1110 bir aelläb olduklarma §üpbe 
k1z ile münasebet tutmus yoktu. 

Umumi harpteki tayyare- Ve il~ §ebir haydudu, Tel 
cilik kahramanhklar1 dola- Robenson'm oynamakta ol-
y1sile Robenson herkesce dugu sari§m dilberi cebren 
maruf ve me§bur idi. ayni kendi taraflanna almaga 
zamanda mabut gizli vc es- kalkitblar, 
rarengiz Ko-kulak- klan ce- Tel bu sözlere hi~ bir ce„ 
miyeti ile de aras1nda baZI vap vermedi; yalmz iki yum 
hidiseler olmu11 fakat ~ok ruk, bir y1ldmm gibi iki 
cesur bir zenci oldugu i~in haydudun surahna patlad1; 
Robenson buna hi~ ehem- heriflerin brun ve elmacik 
miyet vermemekte idi. kemikleri hurdeha§ oldu, kan 

Zikrettigim tarihte, Tel lar i~inde yere yuvarJand1-
Tel Robenson sevgHisi k1z lar.: 
ile barda dans etmekte iken Ü~üncü kaydud, siläha dav-
kendisine dogru ü~ adamm ranmak isterken arkada1la-
i'eldigini gördü. r1mn yedigi yumruklar lez-

Bunlarm vaziyeti hi~ bir zetinde kuvvetli bir tekme 
ve~hile tabii vc dostane bir ile ka~acaklar1 patlam1§ hal· 
gelit dej'ildi ! de yerle yuvarand1. 

Gelenlerden birisi . Farfa Zenci Tel, hi~bir §ey yap 
Bil, ikincisi Korsikab hay- mam11, hi~bir §ey olmamit 
dudlardan <;obioy, ü~üncüsü gibi yerde birer köpek gibi 
da lrlandah pat idi. Bunla- yatan haydutlara egilerek: 
rin her ü~u„ da ~ikagonun - Hab.. §Öyle. birazda 

istirahat cdin. dedi. en az1h 1ehir hayduilar1ndan 
vc mahud Alkavan'm adam- A1eyhanede Harp ! 
larmdan idiler! Fakat mesele bu kadarla 

Bu ü~ hayduttan birisi: bitmit olmad1. Ü~ haydud, 
- Kokmut felläb! diye bn meyhanede yalntz degil-

bagird1. aade beyazlara mah- diler; onlara taraftar bir sü-
1us bir bara sen nc cesa- rü haydud ve haydud yama-
retle giriyorsun? j'1 da bulunmakta idi. 

lkincisi: ( Arkas1 var ) 

8 S S E C•l C•l C•l t~~ 

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

ftalyanlarm düttügünü bildirdikleri Aksum'un daha kah-
ramanca müdafaa olündugunu Habe§ hükiimeti resmen teb
lig etmi§tir. 

§ ingiltere hükümeti ltalyay1 pe1in kara ile harp malze
mesi almaktan mennederken Habe§ iline veresiye sava1 
malz;)mesi gönderdigi gibi ona mali kuvvetten ~ok yüksek 
barp kredileri a~ml§br. 

§ Bay Lavahn „Frans1z iJe fngilterenin gerek söylenen 
sözlerde ve gerek yak1Jacak hareketlerde daima beraber 
yürüdüklerini ve yürüyeceklerini„ söylemesi Londrada tak
dirle kar~dadm11tar. 

§ Gussanm ihanetine sebcp Ray Seyum ile olan dar-
11nhg1 imi§. lmparatorun damad1 olan bu kumandanla ltal
yanlara teslim olan (5000) kiai olmay1p (1500) ki§iden iha
ret oldugu anlat1lm11tir. 

§ Cebelittarike geien yeni bir ingiliz donanmas1 hemen 
Akdenize hareket i~in emir alm1tbr. 

§ Bir ltalyan ga~etesi "AJeyhimizde ahnan tedbirler bize 
v1z gelir, biz her teyi znden dü§ündük diyor. 

§ Bazi Frans1z gazeteJeri ltalyaya kar11 abnacak mali vc 
iktisadi tcdbir1er Avrupada büyük bir kar111khk ~1karmas1 
ihtimali oldugunu yaz1yorlar. 

§ 52 devlet siyasi münasebetlerini ltalya ile kesmekc 
hazarlanmaktad1rlar. 

Berlin l 3 (A.A) - Seltihiyettar mahafil silah ve han1 n1adde ve
riln1esi hakk1nda bir Alman - italyan anla~1nas1na dair yahanc1 men1 
leketlcrde ~1kan ~a)riay1 haya)i olarak tavsif etmekte ve bunun J\l
manvan1n anla~mazhk d1~1nda kaln1asn11 arzu eden bay Hitlerin siya
sas1n"'a ayk1n olacag1n1 hatirlatn1aktad1rlar. 

[•] 

ALMANLAR1N EHEMMIYET VERDIGIMEMEL ~EHRININ GÖRÜNÜ-$0 

"'"''' ~!I 
1'!;11 
lludll 

111"'11 
b~tll 

italya P.ihff';;abiti_,~ . Hahe§ler 
Askcr göndermekte t J Y kl ., Italyanlan nas1lavliyor 

+ 0 8C8 ara + Belgrad - Bura gazete-
devam ediyor t izmir Askerl,k ~ubesin- +1 lerine Adisababadan geien 

Belgrad - Napoliden bil- t den : + habere göre hükiimet tama-
den bildirilyor: Dün N apoli- : lhtiyat zabiti yeti„tirile- : ?'en läkaydd1r. Habe§ler 
den Kvirinal ve Gany vapur i cek k1sa hizmetlilerden + ltalyan taklarm1 .avlad1klar1 
larile daha iki bin zabit ve + 330 dogumlu ve bunlarla t gibi bu kere de Italyan as-
asker gönderilmi§tir. (~ muamele görenler ve daha t] kerlerini avlamaktad1r. Bu 

- '!I [+] evvelki dogumlulradan o- + aym on alhsmda yap1la ya-
Romanya kral1 • lup .ta muhtelif sebeplerle p•lan hücumda bir ttalyan 

1 
+. gen kalmt!j olanlardan yal- k1tas1 kaz1lm1~ üstü kumlar-

evlenl•yormU§ •' mz ask. eri yüksek eh.liyet- 1 1 b. k ., a örtü mü§ 1r uyu üzerin-
+] names1 olanlarla demz s1- d k 

Bükre§ten etraf gazetele- +i mfma ayr1ln11~ bbulunan- en ge~er en kirk askerle 
rine yay1ld1gma göre Roman- ~ Jar da dahil o)dugu halde bir de zabit bu kuyularm 
ya krah Karol -bir Alman t] 1 1kincite§rin 935 ihtiyat birine dü§mÜfilÜr. Habe§ler 
prensesi ile evlenecektir. Bu +) sübay mektebinde bulur:- bunlara aman vermeden öl-
prenses Bükre~te oturuyor ·~ mak üzere sevkedilecek- dürmü§lerdir. 
biraderi de bir Romanya ala- ! Jec~~lerimde.n. 25111193~ +] ltalyanlar Habe§ toprak-
ymm fahri kumandam ve t tanhmden it~b.aren yerh +] larmda hücum yapmaktan 
krahn teveccühünü kazanml§ ~·1 v~ yab~nc1 b1lu~um ~~sa +~ pek ~ok korkuyorlar. Zira 
b. tt t h1zmethler asken ve yuk- t her tarafta kaz1lm11 ve üstü 

ir za ir. k hJ• h" . t II d k 1 Bu haberden bahseden [+ s~ e 1yetname uv1ye + ~ö er e um i e ormunlarda 
Rumen gazeteleri böyle bir (t, cuzdam ve. mektep §~ha- ! l+ dökülmü~ yapraklarla otlarla 

1eyin vukuu Romanya i~in Jd h Id b "/( +1 detnameleri beraberlen .. nde + örtülmülmü~ olan bu siperli 
t o u ~ e §U eye mura- +. ~ukurlar gözlerini smd,rm1~

mühim bir hädise olacakbr. tJ caatlen. [+] br 
Bunuala beraber bu §ayianm t Tam vaktinde mektepte ,f) • 
bir politika oyunu olmas1 ·~ bulun~1yacaklar ~akkm~a .~ lzmir muhteliti 
ihti„alini de ileri sürülmek- t kanum muamelenm tatb1k + 
tedir. •~ olunacag1 ilän olunur. +j Bahkcsiri l - 4: ile 

, ,endi 
" ~ar1nuza on güne kadar 

fil.mmm~„„„„„ ••„••••mmmm~ 

~ 20 Ilkte§rin - Pazar ~ 
; GENEL NÜFUS SAYIMI ~ 
'1 Doktora, ebeye, iläca ihtiyacm1z olursa hemen za- : 

§ Paris gazetelcrinin · Londradan ald1klar1 maliimata göre 
lngilterc ltalyaya kar11 bir harp y pmaj'1 göze a!m1~ bulu
nüyor. 

'1 b1ta memurlarma ve bekcilere haber veriniz. ~ 

1 
i 1htiyac101z derhal temin cdilecektir. Hük6met bunun ~ 
'1 i~ia tertibat alm1§br. ~ 

gelecek olan Rus sporcula
r1n yapacaklar1 ma~lrra ha
z1rhk olmak lizere cvvelki 
ak§am §ehrimize geien Ba
hkesir muhteJiti dün Alsan
cak spor alamnda 1zmir 
muhtelit ile kar§1la1ti. ncti
cede misafirler 1-4 maglup 
oldular. 

1 SoyYet Rusya, yaln1z latalyaya karti dcgiJ, italyanlara 
aeC&·I tedbirler yapdma11n1 iatemiyen deYletlere kar11 tidctli 

w bilclirmittir. 

i BA~VEKALET i 1 htati1tik llmum Mlidür.lftgü 1 
w••AZ s z ... ..-„ •••• ,„„ .... ~...,.w~P".w 

14 Birinci 'f ~ 

' italyan 
Sevkiyat1 
Devamdal·· 

(Ba§taraf1 1 incide) 

di~dis Ababa 13 (A·t\) 
H~vas ajans1 bildiriyo~ 

ltalya hükiimeti, 
hükiimeti Adis Abab• • 
buti hattmdan ~nbi 1 
bakletmedigi takd1rde 
yan tayyarelerinin bu 

• eC bombard1man etnllY . 
Habe§ hükiimetine ~ 
mi§tir. Habet hükfü:netl 
bet cevap vermi§tir, 1-

Paris (Radyo) -
Ababadan alman bir t 
fa göre, italyamn Adi•' 
ba sefirr dün Habet 
kezini terk terk ederei' 
yaya hareket etmi~tir· 

Cenevre (Radyo) -
18 ler komitesi ltalyaY' 
fl almanak finansal te 
Jeri tesbit etmekle oJ 

olmu§tur. · 
Paris [Radyu] - A ~ 

ban bildirildigine göre, 
bato mmtakasmdan 1

1 
olan be§ bin gönüUüye 
dag1talarak bunlar Ad°' 
kametine sevkedilmi~ld. 

Paris (Radyo] • - A 1 
dan geien telgraflara 
ratorun damad1 Gil 
ltalyanlar teslim o)du~ 
kmda dul§an haberler 
hükiimetinin henüz mal 
tar olmad1g1 bildirilme1' 

italya 
Krali<;esinin k1z1 " 
ses ~1afalda sof} 

Sofya (Özel) - J 
krali~esinin k1z kard 
ve Italyan krabn1n 
k1z1 prenses Mafald• 
ya gelmesine siyesal 

1 
fil ehemmiyet verm~t 

Adisabab• 
Pek <;ok siläh 
Londra - Gazetel~ 

ir.babaya Ze ile ve ·~ 
yolu ile pek ~ok Beld 
siläh1 geldigini yaZI • 
silählar Harara gö_nd~Y' 
tir. En iyi silählar ibtl r" 
veriliyor. Bunlar tl\1 
lunda Kararomor su 
larm1 muhafaza ede' 
dir. 

Sovyet 
Futbolcul"J! 
istanbulda 1- ~ 

. G<-:~diler "' 
Istanbul (Ozel) -

yapmak üzere §atlZdO' 
Sovyet sporcular1 ·~ 
11 de Taksim Cu111UCo 
desine bir ~elenk 
lard1r. 

Ögleden sonrr fe
1
ne;il 

Kad1köy stadmda e 
lan yapm1§br. V fi~9 

Neticede Rus u tP 
rinyani 1-6 - 4„9 
etmittir. ~ 

Saat tam 15 te , 1Pif' 
Türk - Sovyet 11118~ •

1
etl 

lerimizin 1 - 2 galib• 
neticelenmi§tir. 

Manisa11 

OtobüS if<l' 
Hergün saat se~ ~ 

hamddan muntai af 
numarah otob65 '1' 
hareket edecek~. 
büsnn intizam d "';i/ 
mesi i~in her fed• 
ze alnifbr. 


