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lngiltere her 1eyi göze almi1a benziyor 
~~"a göre lngilizler mütemadiyen haz1rlanmakta ve bunu ,imdilik alttan -;iia yapmaktachr 
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ulgaristandaki süel konu1malarin hedefi ne olabilir 
lyan krabnm kü~ük k1z1 Bul~aristana almz ablasm1 görmek i~in mi gitmittir? Y okysa.„ 
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giliz Sefiri Polonya Di1bakanindan T arzi:Ye lstedi 
• 

~lila, Ne 
L~Ps1n? 
;ie bir haberi dün
Jilya Y ' ayamaz a .... 
~, .._t on ikide lstan-

Harun11dan abp ikinci 
•larak ~1kard1j1m1z 

lletrettigimiz haber
•ada ltalyan1n müte-

Jerlerinde ve bilbassa 
• harb aleyhinde 
•e kanb nOmayifler 
da zilcredilmitti 

lla•habirimize verdigi-
'-linaatta ,ok mubim 
~lllachk~ aaat ondan 
baae telgraflamamas1n1 

i~in Napoli k1-
• laaber weren Berlin 

herkesten evvel 
r...- le~iriace bize dakikas1 

da yetif tirmeie 
'b lc olmu1tur. 
lt tedbirlerinin bil
'oa zamanlarda fevka-
~•tlendirilditi F a1ist 

H abe1lilerin 
------------~-0000-------~----------

Ho§una gide11 harb usulü 
~--------------c:c~-----------------

RenkJerini gecenin rengine uyduruyorJar! 
Habef askerleriüin vücut- hktan sonra sabab olmak-

lar1 siyuh oldugu i~in gece- s1zm gene ~ekildikleri anla· 
leri üstlerinde beyaz: elbise 11hyor. 

Bu tarz1 hareket bir harp 
taktiki olduguna göre, bun-
dan sonra s1k s1k görülecek· 
tir. Bu suretle Habe1ler ital
yanlan ugratbracaklar, pek 
~ok zararlara ugralaeaklar
dir. 

Habe,Ierin kulland1klan 
ikinci taktik ~öllerdeki su 
kuyularm1 pislemek, hattä 
kuynlara ölü cesetleri atmak, 
böylece italyanlan susuzluk 
zurlugu kar§•smda b1rakmak 
br. Nitekim ltalyanlar1n 
(Aussa) ovas1nda böyle bir 
tehlikeli vaziyet önünCle bu
lunduklaram, ileri harekette 
zorluga ugrad1klarm1 alman 
haberler bildiriyor. 

lngilizler icin icin cali1iyor 
1 ' ' ' . oo++OO -------------

Tao gazetesinin muhabiri söylenen sözlere 
neler ilave ediyor ? ... 

Paris (Özel) - ingiltere- m1ktar1 ~ogalblm1yacaktar. bilhassa ' ayyare taarrualan-
nin Akdeniz sahilleri umumi Binaenaleyh Akdeniz sa- na kartl ahnan mübim tetl-
valisi Sir <;arls Frazs1zca hillerinde tehlike görmedi- birleri, asri müdafaa yella-
Tan gazetesinin muhabirinin gimizden, bu vazifeyi filo rm1 saklamak yoluna fittiji-
sorgulanna verdigi cevabta: ifa edeceginden haz1rhga ni de iläve ediyor. 
" Akdeniz k1yalar1nda biz lüzum görmiyoruz„ demi~ 
mühimmabmna yenilemek, hi- ise de • Tan gazetesinin ya-
ni hacette ü~ ge~idi ~elik zana bu ifadenin bir diplo-
aglarl~ kapayahilmek üzere mat ifadesi ve gizliliklerle 
tedbir ahaakla iktifa ettik. ' dolu oldugunu Sir <;arls 

1 Fakat Akdenizde henüz bir Haringtonun son zamanda 
yera torpil atmad1k. Askerin buralarda yap1lan tahkimab, „_..,.„„„„„„ .... „„ ........ „„ .... „ ........ „„ 
.Jtalya kral1 ile Mussolininin 

araler1 a~1lm1§ ! 
• 

Diplomatik 
Iskandal 
ingiJi·". Sefiri 'f arziye 

istedi ... 
B elgead - "Gazet Polea

ka „ adb Vartovade ~1kak 
Polonya gazetesi; " lnptere 
Uluslar sosyetesinde aleybi· 
mizde bu kadar ileri gitme
sin yoksa .... " bafl1iJ al
bnda yazd1g1 bir ba1makale
den dolay1 siyasal bir malaa
bere kapusu a~dm11br. 

barb haleybinde b;r 
1apman1n ne demek 
" taktir edebilenler 
ria ehemmiyetini an

• ?i~~liik ~ekmiyecek
" •tekiqa bunu takdir 

Bir Habet neferinin bir 
avu~ leblebi ile ya111yabile
cegini söyliyen Habe§ dip-

--·-„·---
italyan - Habe§ 

lngiliz sefiai Poloaya Dat 
bakan.n1n gelip tarziye Yer

mesini i1temi1tir. HariciJ• 
bakan yard1mc1s1 gelip 1efa
rethanede izehat yen•it •• 
bu gazetenin resmi bir a1fab 
olad1g1ndan yaln1z makale 
sahibinin mes'ul olabilece
gini söylemiftir. 

~•dolu" arkada,1m1z 
L~ahifesine f e~irmek 
uu haberi teyit et-

haberin Romedan 
ctlcardd1gm· birinci 

lomab Bay Markos 

olanlar ~ml~1plak soyunu
yorlar. Böylece gecenin ka-
ranhg1 i~inde görünmcz bir 
hale geliyorlar. Ondan sonra 

'~ k1rm1z1 yaz1 ile 
• •ayfada11nda teyid palalaram, m1zraklaram ban-

6zel bir telgrafina ~erlerini alarak ltalyan saf • 
~cl teyid eden diger lar1 i~ine girerek baskm ve-

bir •tuniza müa ade- riyorlar. Habetlerin (Aduva) 
• .ihtarda bulunmak y1 haberi bu tarzda yapdm1f 
b hücum ve baskm hareketle-

Q aziz ve degerli 
•:~ lnrmizi batbk rlnden galat oldugu, ~ünkü 

L ' )"-ln bu yaz1y1 fU Habe1lerin baskm y•phktan 
~-.._ lllaz midi? " Na- ve sabahe kadar ( Aduva ) 
• .: dair (Berlin) in i~inde italyanlar ile ~arp•f-
~eri (Roma) ~-...~~. 
bir . ?-•ktad1r. " Bu ~ menbadan geien her haber 

'"da bir11nizin netriyab noktas1 noktasma ve bütün 
t6a lllealekdatca bir tafsilih ile dogru olmamas1 

~)IQ te11ni1 olur. gayri mümkün degildir. Esa-
ta";~ arkadatimaz sen hidiseler yakmda her 

i ~ ederki biltün d k b 
•la li Yabuz bir kay- 1eyi teyi ve te zi etmek-
~ lletredecek olur- ten geri kalm1yacakbr. Y al-
'-'-la. •rdan beri süren naz Napoli hädisesini Ro-

47 rebelerden sonra man1n tekzib etmesine f azla 
a11 ve 200 - 300 (mum basmak) ta pek ye-

l '-tka bir hadise rincie olmasa gerektir. 

l~onraklannda sa va~ 
Sofya - Bulgar ajans1-

nm Adis Ababa muhabirin
den ald1g1 bir telgrafa göre 
itaiyanlar Adua ci~armda 
Habe§ topragmda harp eder 
ken Habe11 'kumandam Ras 
Ayen dahi timali 1a1 kide 
Agardat istikametinde ital
yan arazisinde taarruz hü-
cumlar1 yap1yor. Burada ital 
yanlardan ald1g1 birka~ meY 
zii kendi hesabma tahkim Kral Emanoel ile Mussolinin aras1mn a~dd1g1 rivayeti 
ediyor. dönmektedir.I •••••••• „ .... „ ............ „ ............ „„„ .... „ ................ „„„„ .... 

habe§ ordusunun vüzünü agartan kumandanlar 

r '•Zlnaktan ba1ka Bizim bugünkü vazifemiz 
" .:1•11111acaktak. her kaynaktan geien haber- Habetlerin timal kuvvetleri kumandanlar1: Solda Rasa Kassa, ortada Rass Seyum 

p e Yok ki her leri netretmektir. Saida Rass Emeren 

~----------~--.... -------------------.:--~~~;.;.;~;..--llml.'al~lilliO!~~--
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..... , palte •• .-ni•l„11 •utlaka Ala•ed ve A11•a yapbr1aaz. Yerli mab laer ~etid ~ullkidea ~e rovab, temiz •uraf mikem•el 

Nüfus 
say1mlannm 
ehemmiyeti 

Dr. profesör Föymark 
Istanbul üniveraitesi 

profesörlerindea 
Ancak bir aaardan beri

dir ki niifusun vaziyeti •• 
te1ekklll tarz1 bakkmcla el-~ 
de edilecek kat'i bilgileria~ 
yilksek k1ymeti idrak edile
rek hakiki (modern) mba
da nüfus say1mlan yap11m1-
ya batlanm11br. 0 zam-

lkadar ancak mevzii ••)'lm-1 
Tarla ve daha fazla tahmia-1 
lerle takribi fikirler edin
mekle iktifa ediliyordu. Ba 
gibi sayimlara baz1 fahif 

- Sonu 2 incide -

- - · Telefon 

No. 



'Sahife 2 

Okya~uslari 
·1k &§an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi§ maceralar1 
--~~~~~~ .... ~ 

- 23 -

infiläk maddeleri yüklü bir vapur, torpili 
yeyinLe berhava oJdu ! ... 

Nevyork limamn etrafma 
1onuncu torpili de yerle~tir
dikten sonra, geri döndük 
Te mümkün olan sür'atle 
oradan uzakla§bk. 

Yeniden vapur avma ba§
hyacaktik. 

F1nat yine ges: kalmad1. 
Bir müddet ilerledikten 

1onra, kumandanm sesi du
yutdu: 

- Makineler bütün kuv
Tetile ileri dört numarah 
kuvaoa torpil sürünüz, dört 
numarah kovao ate§. dedi. 

da daha fazla durmadad1k, 
uzakla§bk. 

* • • 
Bir müddet ilerledikten 

sonra, uzaktan top sesleri 
duyduk. 

Okyanuslarm bu k1smmda 
top sesi duymak biraz yer-
siz ve manas1z olabilirdi. 
Fakat biz, bu hususta te-
reddüte dü~medik. 

Bu top seslori, hi~ §Üp
hesiz 140 numarah Alman 
tahtelbahiri ile dü§man harp 
sefineleri arasmda bir u u
harebeden gelebilirdi. 

<;ünkü, bu muhitte dü~
man olarak bizim tahtelba
hirle 140 numarah tahtel-

Tahtelbahirin bütün mev
cudu, ate§ ondan sonra bü
yük bir heyecanla infiläkini 
bekledik. ve baz1 saniyeler-
den sonra, büyük bir infiläk bahir vard1. 

140 numarah tahtelbahirsesi duyduk. torpilimiz gene 
le bizim tahtelbahir ayni tip 

vazifesini görmü§ idi. tahtelbabirlerdendi Fakat 
Bir az sonra su üzerine 140, bizim 117 den büyüktü 

~1kbk, büyüks:e bir nakliye Ve bizden birka~ hafta evel 
gemisi ikinci bir infiläktan Okyanuslara rikmi§h, 
sonra korkuns: duman ve Sonradan ögrendik: 140 
alev sütunlar1 arasmda yok numara bir Amerikan z1hh-
oldu. sm1 torpillemi§, fakat ba-

Bu sefinede infilak mad- bramamt§br. • 
deleri oldugu änla~1hyordu. Bunun üzerint. yarah zirhh 

Avrnpada on binlerce ki- 14~ tahtelbahire bütün top-
1inin hayatm1 mahvetmek larile ate§e ba§lam1§, fakat 
iein gönderilen bu müthi§ tahtelbahir derinlere dalmak 
maddeler, ancak 40-SC' ki§i- suretile ve ancak kaptan 
lik bir sefine mürettebabm kö~künde \.afif ve sularm 
da beraber alarak yok oldu ! i~eriye hücumuna meydan 

Bir müddet etraf1 ara§hr- vermiyecek bir avarya ile 
d1k, fakat kurtaracak hi~bir häniseden kurtulmu~tuk. 
1ey yoktur. Bunun i~in bura ( Arkas1 var) 

E ~ ~ ~ ~ ~ M ~ 

Habe§ italyan 
Cengäverleri l Ordusunda 

• )
7 erli Eritre ve Somalt 

Velmparatoru Askerle Emniyet 
Londra - Aym ü~ünde 

Adis-Ababada Kralm saray1 

önünde kumandan Ras Say· 
yum'un telgraf1 okunarak 
ltalyanlarm Adua ve Adig

rat kasabalanm bombard1-
man ettikleri zikr olundugu 
zaman orada toplanan gönül 
lü 'ce•gaverler kama ve k1h~ 
lar101 ~ekerek ve saraya ba
rak: 

- Italyaya hücum ! 
Diye bag1rm1§lar ye saray 

balkonundan s:1kan impara
tor kendilerine : 

- Sizi eli silähh görmekle 
müftehirim, yalmz ben degil 
büt:n dünya siziz galibetize 
iman ediyorum. 

Demii;tir. 

Kaltnam1~ !. 
Sofya - Bulgar ajansmm 

vnrdigi maliimata göre yerli 
Eritre ve Somah ahalisinden 
olup ltalyan ordusuza ilti
hak1 münasebetile ltalyanlar 
yerli ahaliden emniyeti kal · 
d1rmt§ ve bunlari silähla de
g;J yol yapmak ve nakliyat 
i§lerinde kollanmak üzere 
geriye almi§tlr. 

~1k Gey 
l{ad1n terzihancsi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, eJbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 

Di~ Dok toru kadife kabartma karyola 
tak1mlan ve sun'i ~i~ekler.de 

H. Tahsin Tao yap1lmaktad1r. 
2 inci Beyler S. Hamam Adres ~ Karatai;ta Bi~ki 

kartasmda 37 numaraya ge~- Yurdu dabilinde. 
mi~tir. Telefon 3774 1 - 10 

E~~~~~~:~~~~~S 

i TAFLAN GAZINOSU 1 
~ EmsaJsiz inc~ saz . tak1n1~ yiik~ck mugan- ~ 
II n1yeleri angaje ettI ~ 

Bütün levaz1m101 ikmal etti pek yakmda as:1hyor fl 
Halkin Seai gazetesine dikkat ~ 

( HaJk.ta Se.t ) 

Ha be§in g1das17Nüfus 
Ve yor2unluk Sav1mlar1nQ1. 

ilac1 Ehemmiyeti 
Habe§in g1dasmm biri de 

Jeblebidfr. Bunun is:indir ki 
Habe~istanda ~ok nohut eki
lir. Habe§ler g1da mesele
sinde, harb senelerce devam 
etsede korkmazlar. Habet
ler susuzluga da ah§km ol
duklarmdan zahmet ~ekmez
ler. Bu harbda Habe~liler 
ü~ §eyden istifade edecek
lerdir: 

1 - Memleketlerinin ari
za1sndan, susnzlugundan, 

2 - Az §eyle kann do
yurmalarmdan ve uzun müd
det yemege ihtiya~lar1 olma
masmdan, 

3 - Vücutlarmm harba, 
darba ve me§akkate ve el
lerinin siläha ah§km olma
smdan, 

Bundan mada Habe§lerin 
yorgunlugu hissetmemek i~in 
bir de ilä~lar1 vard1r. 

Y orgunluga karfl ili~ olan 
ota Habe§liler Kat derler. 
Onlara göre bu ilä~ yorgun
luga kar§I birebirdir. insan 
ne kadar yorulsa, ne kadar 
uykusuz kalsa kat kullamn
aa yorgunlugu ge~er, din~li
gi geri gelir. Habe,liler dag
lari arasmda uzun seferleri 
~1khklan vak1t bunu yanla
rmdan eksik etmezler, Y o
rulunca ondan yerler ve 
takrar yollerma giderler. 

Habe§liler bunu, acele i1-
leri oldugu vakit. gece gün
düz yürümek i~in de kulla
mrlar ~ünkü kat insanda uy
ku ihtiyacm1 kaybettirir. 

Harar'daki katolik ba~pis · 
koposu oralardaki müslüman 
habe§lerin, yorgunlugu ge-
~irmek, uyku ihtiyacma ga
lebe etmek is:in iläc1 kullan
d1klarm1 görerek Avrupa he-
kimlerinden baz1larma haber 
vermi§, bunun üzerine kat 
otunu kimyagerler tahlil et
miljlerdir. 

Bu iläcm i~inde bir ha~ 

tane alkaloit bulunmu§tur. 
Bunlur bir araya gelince 
hem kokain, hem de kafain 
tesiri verirler. Birincisinin 
bekimlikte agr1 duygusunu 
giderniek i~in kullan1ld1g101 
bilirsiniz. Kefein ise sirlere 
ve kalbe kvvet verir, uyku
suzluk getirir. 

Habe§ iläc1 tav§anlar üze-
rinde uzun yzadiye tecrübe 

1

1 

edilmi§ ve kloral ile uyutul
mak istenilen tav§anlara bu l ilä~tan verilince uyuyamad1k 
lan görülmü§tür. 

j Oeme ki bu ilä~ uyku ilä~-
larile zehirlenmege kar,1 da 
klymeth bir panzehir olacak 
br. 

Bu hassalar1ndan dolay1 
Avrupa hekimlerinden baz1-
lar1 Habe,istamn kat ilac1n1 
Avrupah hastalarda da sinir-
lere ve adalelere kuvvet 
vermek i~in kullan1lmasm1 
saghk verilir. 

Onlar1n sözleri dinlenile-
rek hekimlikte bu iläcm 
kullamhp kullamlm1yacag1 
§imdiden bilinmezse de, Ha
be§ askerlerinin geceleri ka
rakol beklerken uyumamak 
i~in kat yedikleri her taraf
ta iyice duyulursa, Avrupah 
gece ku,Iarmm barlarda uy
ku yu altedmek üzere bu 
ilä~tan kullanmak istemale
rine ihtimal verebilir. 

Zaten yine gece ku,lannan 
sevdikleri kokaio ilic1 da 
Amerika vah1ilerinden ög· 
renilmi de „ ·1 midir ? 

- Ba§tarafa 1 incide -
hatalarm kar11jmas1 bedihi 
idi. Eski nüfus istatistikle
rinin mükemmeliyetini halel
dar eden ba1jhca iki ämil 
vard1: Evvelä, sahih nüfus 
say1mlarmm ihtiva ettigi ik
tisadi, i~timai, harsi siyasi 
k1ymetlerin bihakkm takdir 
edilmemesi; 1aniyen, halkm 
bir dereceye kader haiz ol
maSJ icabeden bilgi seviye
sile istatistik usuHeri ve te§ 
kiläti gibi objektif §artlarm 
henüz mevcut olmamast. 

Büyük mü§külätla kar§I· 
la1mas10a ragmen, gen~ Tür
kiye Cumnriyeti 1927 sene
sinde birinci dafa olarak 
asri usullere göre ihatah bir 
nüfos . say1m1 yapilmt§h· Her 
ne kadar bu say1mm netice
leri oaz1 noktalarda tema
mile tatminkär olmam1§ iee 
de eserid külliyeti takdire 
~ayandir. 

Bu birinci say1mtn temin 
ettigi tecrübeler sayesinde, 
birka~ hafta sonra yap1lacak 
olan say1mm daha mükem
mel olacag10a §Üphe edile
mez. 

Acaba ni~in tekrar nüfus 
say1m1 lüzumlu görüldü? di
ye belki soranlar olur. Evet, 
yeni say1mm lüzumlu görül
mesine bir~ok ve mühim se
bepler vard1r. DiR'er Avrupa 
memleketlerinde de ekseriya 
her be~ veya on scnede nü
fus say1mlar1 tekrar edilir. 
Zira bir nüfus kitlesinin ta
bii hareketleri ikt.s l di ve 
i~timai sabalarda tabi oldu
gu tahavvül ve ~ekiJleri iläh; 
ancak yap1lan bir ~ok nüfus 
say1mlan neticelerinin mu
kayesesi sayesinde tesbit 
edilebilir. 

Bu temayülün ltilinmesi 
ise, i~timai-s1hhi; i~timai-ik
tisadi ; siyasi-Askeri noktai 
nazardan büyük ehemmiyeti 
haizdir. Türkiyede §irrdiye 
kadar devamh dogum ve 
ölüm istatistiklerinin inki§af 
etmemi§ olmas1, bu gibi is
tatistiklere Istinaden yap1l
m1f olan say1mm davamh 
surette itmam ikmal edilm e · 
mesi hasebile, nufus say1m
lann1n nisbeten daha s1k ve 
tekrar edilmesini stilzam 
eder. 

Bir memlekette ya§ayan 
fertlerin mikdanm sabih oJa
rak bilmek mühimdir. Fakat 
nufusun tarz1 terekkübünü 
tesbit etme!c ondan daha 
mühimdir. Bir nüfus kitlesi
nin bünyesini te§rihte istinat 
edilecek bir ~ok hususiyet
ler vard1r. Bunlardan E'n mü
himleri &§agJda k1saca tct
kik edilmi§tir. 

Evveli tabi taezzuv husu
yetlerini nazar1 itibare ala
bm. Burada her~eyden ev
vel nüfusun ya§ ve cinsiyet 
itibarile sureti inkisam1 ve 
aym zamanda bunlar1n ter
kib1nden dogan diger nok· 
tai nazarlar mevzuu bahistir. 
iktisadi i~timami ve askeri 
bak1mmdan erkek m1kdari
nm ne oldugunu ve tabiri 
aharla kadm f azlasmm mev
cut olup olmad1g.m ve ne 
nisbette olduj'unu tesbit et
mek en mühim bir mesele
dir. Y q itibarile tarza terek-

lS Biriaei Tqri~ 

K. KARABEKIRIN KITABINDAN l llRKA~ SAtll~ 
-----

1894de ltaJyan 
Habe§ har'b1 nasd ob~. U§t~ 
---~~~~~~~~~--oo~~~--~---~ 

Habeslerin oarJak zaf eri ile netict. 'Jenen 
'j • 'l"tl Adua'daki kanh n1uhareben1n tafsl a 

-7 
Bir hü1'iimetin vazifesi ber 

her hangi bir l§i kime ve ne 
1s:m tevdi ediyorsa onun 
ehemmiyetini gözden ka~ir· 

m1yarak '>DU ba§aracak bir 
kumanda heyeti ile her türlü 
ihtiyac1 dü§ünerek bir ordu 
tahsis eder ve §iyasi mak
sadm1 da söyler, o kadar. 
Ondan sonra ana vatan er
käm harbiyesi plän101 verir, 
it ba§ma giden kumandanda 
kendi dirayetile hareketi ida
re eder. 

(Roma) bu vaziyette müs
temleke ordusu ba§kuman
danmm ruhi halini ald1g1 iel
graflardan anlarken onu büs
bütün serseruletecek emirler 
ve teklikelerle cinayet yap1-
yordu. Ona yazilacak tek bir 
§ey varsa o da : " Ahvalin 
icabma göre hareketinde 
serbest Oldugunu„ bildirerek 
adamcagma serbest nefes 
ald1rmakb. <;ekilmek kara
r10a mani oldugu gibi bu son 
emirle de zorla feläkete abl
m1§ olunacabb. 

Ordunun yiyecegi onu ye
rinde durduramazd1, iki rah
met t.::n birine kotacakb: Ya 
~ek 1 nek, ya dü§mamn üze
rine ablmak. Fakat ne•ice
nin hesabm1 herkesten önce 
kzmannan vencekti. Ald1g1 
vazifenin iyi yap1lmasmdan 
orduya kar§I, ana vatana 
kar§I, c1hana kar111 : maddi, 
manevi besak verecek ordu
nun kumandam idi. 

Yorgun~ bitkin, bezgin bir 
halde buJunan General (Ba
ratieri) taarruz kararm1 ver
di ; fakat hayretler deger 

kübün bilinmesi de son de
rece mühimdir. 

Bu bilhassa, nüfusun - er
kek, kadm - ya§ s101flar1na 
nas:l dagild1g101 gösterir. Bu 
suretle meselä nüfusun ne 
mikdarmm ~ah§ma yatmda 
oldugunu ve ne kaderm1n da 
~ocukfardan veya ihtiyarlar
lardan mürekkep oldagun;a 
göre ( gayri faal ) te~kil et
tigini ögrenmek kabil olur. 
Aym zamand ' mektep ~o
cuklarile askeri mükellefiyet
leri olanlarm mikdar1 da yai; 
is1atistiklerinden anla§1hr. 

Tetkikimizi kapatmak üz-
re tekit edelim ki, yap1lacak 
say1m neticeleria.in k1ymeti, 
say1m listelerini dolduran ve 
doldurtanlarm hüsnü niyet 
ve ciddiyetlerine baghdir. 
Eide edilen neticeler hükii
metin iktisadi, i~timai, har
si ve siyasi sahalarda ve
vereceg1 kararlara esas 
te§kil edecegine göre, ista
' istik umum müdürlügü ile 
mesai arkada1jlarma ba§lad1-
g1 ~ok gü~ ve ayoi zamanda 
son derece mühim ve her
kesin menfaabna olan bu 
i§de yard1m etmek, en bü· 
yük bor~tur. Yakmda yap1-
lacak sayamda dogru malii
mat vermek büyük Türk 
Cumhuriyeti hudutlar1 dahi
!inde ya,ayan her ferdin 
milli vazifesidir. 

Dr. Profesör 
F. NÖYMARK 

·; „t, 
ki bir y1ld1r (Adua-Ad. g .,i.r 
hatt101 i1gal eden ltalya. ·.;r 
(Adua) civar1nm tafsilitll ~ • 
haritas1n1 bile ~1karm.
lard1r. 

Ordunun hu uzvu da ekr 
sikti. Mecbul yerlerde •~„ 
i§ler görülebek olan ordllll . 

kuvvetli bir topugraf .b•~ 
buluomah idi. Muharebe· " 
hasan1n bilinmesi en ku~ 
li bir ordunun bile k1yJll~ 
tini ~ok azalbr, nerede 1' 

. ~ .. tiJJJ• da ki §U ltalyan ord~ 

ltte sevkulcey1 karan. i~ 
verilen yanht Te teblik • 
bir karan haritas11hkta11 t1 

b. . "k• 1 a,atl' 1yece iru ap o unan 
lar daha vahim bir bal• )id" 

yuverdi : 
Ordunun taarruz koll~ 

ayrih§ tarz1 en kusurlu 8' 
yürünecek araziye en al " • 
sait bir tekilde olarak 1' 
p1ld1. 

29-2-1896 da ltaly.-J" 
(Suria) ordugih1nda topi:; 
m•li bulunayorlard1 • 0 '1 
emri mucibince saat 9 d• ~ 
1§1g1mn yard1mile (Adu~!dlt 
tikametine yürüyüf ba?, 

istifade edebilecekleri ~ 
n1z iki yol vard1. Biri (R 9' 
dag1nm §imalindeki (Re 
Arien) bogaz1 ki yalnaz k~ 
hklan sanki gece kat ,tf' 
j'inda itaret olinak i~)a " 
ya d.kilmi§ti; diger yol J 
(Roja) dagm1n CenubUJl~~ 
(Chidam-Meret) boga_..-
ge~iyordu. f 

Kollarm bu yollardaJI 
rüyerek (Rajo) daj'1n1 
tikten sonra 6biir t 
birleterek yanyana m 
beye giri1ecegi hesap 
mu§tu. Fakat bu hes•P „, ~1kti. . , 

•• 
l1in mühim k11m1 bO 

g101 hir an önce (Rajo~ 
gmm ötesine a-makt1, ~ 
1onra kahir bir top~u ;# 
gi ile muvaffakiyet 
mak belki mümkünd~·~ 

Her iki yoldan il ~ 
ica'-ediyordn; fakat b~ 
rindeu ilu1er liva ytl ~ 
cej'ine ( Alberton) liv~ 
n1z olarak (~iden Me 
gaz1 yolundan, (Da ~ ) 
livasa da (Rabb1-Ar1yeO 
gau yolundan yürtl 
(Arimondi) livau öo
iki liva aras1nda ytrO t1 
ljakat daglara yakl::; 
da (Rabbi-Ariyen) 
ald1rild1. '-

( Arkall 

~ürkuaz ~ 
lzmirin yegan~ di' 

eglence yerl -
Metrubat ucuzdur 

zam varyete her•:f. 
malar göstermekt 
yak1nda lstanbuldall 
v ~ yeni bir varyete 
tir tedansan ve 11 

nm1z göriUmei• ~ 
Mutlaka TurkuasA 
1eliniz. 

..... 
( 
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Senenin bas mahsulii 
HUSUSI 

Sifa Bal1k Yait 
Geldi 

lezzetli kuvvetlidir. lftibay1 art1r1r 

ECZACt BA~I 

SÜLEYMAN FERIT 

M„l'\nt. l"l.1f t'> • 

Adi, kar111k, g1da kudreti az yag almamak i~in 

l.i ~if a Bal1kyagi 
1111 Ye etiketlisini ~IF A eczanesinden ahmz. Hususi 
•11rette getirilmi1tir ba1ka bir yerde sablmaz 

~erkez : ~if a Eczanesi 
---·~--------------------------

Güzel Hisar 
Mefru§Bt magazas1 
ME~MET KAVUK~U 

k. . lzmir Yolbedesteni No 19 
~· keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül S ' Ye karyola tülleri, krem yefil, estor ve basar per
~ t»erclelik Ye kanapelik kadife kreton, more ve fan
._ l.._tlar. Perde sa~aklara ve baglar11 masa örtüleri ve 
\~1mlar1, karyola 6rtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

1.i... ll~ kanape, sofra mufambalannan envaa. Bronz ve ce-
7z1er vargel vistor aga~lara, yolluklar ve paspaslarm 
~ boylan. $ez.long sandalye bezleri, kanepecilige aid 
~e ve mefnpta müteallik ena rekabet kabul etmez 
~ maguamazda sablmaktadir. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 bura.la •ula bilirsiniz. 

:tief a zi va ret 
ediniz · 

keciler 

ko. 26 

r'( Halktn S•l) 

Ahenk 
Gen~ve kudretJi san'atkir 

lar1m1zdan Bay Süleyman Suad 

tarafandan icat edilen bu 
yeni muzik aleti mevcut ~al 
gdarm en ahenklisi ve en 

~ok duygu ve ihtizaz yarata 
mdir. 

15 

:i.:~~~***i*~-~t..~*t:U~~~*~ 

jj E L ff A M R A Sinemasanda :;( T elefoD 73 

jj JEAN TOULOUT - ALl~E FJELD - ANRE BU,!G-;...1-~ 
~ gibi ü~ büyük ;aFransaz artisti taraf1ndan yarablaa 

NATA~A <eRU!~Kl>t 
NEFIS BIR FILM - fENFES BIR MUSIKt 

Haptan sonra Fransaya s1gman bir Rus kad1n1n1n l'9 
döndürücü •maceras1 

En tath ve en ~ok kalbe A y r 1 c a : 
dokunan seslerin aga~tan ya p ARA~1.UNl~ JURNAL ~da 
palan musiki aletlerinden ~1k HABE~ IMPARATORU 
bgan1 • gözönünde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan Fransazca olarak d•inyaya bitab ediyor 
ran gen~ sanatkär (Abenk) i görünüiü --
aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude geiirdigi yenilikler Balkan Oyun)an . 
ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete bir de ~ok müe~ sir yarr§lar, mükäfatlarm dagih~1 ... vesaue 
madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. s~on~~~::.:.-=------.::;.....;,... ____ _ 

lzmirde de taammüm etmege ba!Jhyan (Ahenk) i görmek SEANS SAATLARI 
ve almak istiyeoler, bir sanat harikas1 olau musiki aletini Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15.. . 
(~emsi Hakikat) m U 1 k S • • d Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matmesa. 
Konak kar§ISIDdaki cuz u erg1s1n e Pazar: 13 te ba§lar. 
g~rebilirler„ Ak~amla-r1-si_n..:.em_a_d-an_s_o_n_ra~b-e-r -t-arafa •tobli 

Imaliithanesi Eskicehirdedir ve tramvay .vard'·~r. '""""''-v""W'"V""MI!!~ 
• • 9$ [•l~~:JlC~$~~~~~~~=~ A<lres: Esk1~eh1r Ahcnk <;1karan Siileyman Suad • 

~::!ll'"'''Qf""""'~'lll""''"'""'IP'':!llll'"„„ ·~"'"'111t""Q~IP""8''''""''"''"''p"m''""IJl'"'"~P'"'q'~" !lltfl!'llll•':111J!•'"Qt~. ERRET OTELJ 
llU1,! lho1~IJWJlll1,..~h1odllb1udlh"'"'lluoldll1q1tt lihdilki1Jdll1nlllh1u1d lhulllliuoldlr1u1dhoui1Jllonlll"iilllh1U1lll~1odlh1nldllbo1ll iholl huolo-·~ •.•••••• - - • • • • • • • •••••••• • 1 II ~ ' MES 
~ ~ 

~ Saglam midesi olm1yan1n t!J izmir Kemeralt1 Hühumet 
tl Hayat1 c;üriik hir ten1el üstündcd.ir. t!i Caddasi karakol kar§ISIDcla 
;l~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ~ 30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik. Te istillame-
~ Bunuda: l•4 tile nam kazanan otelimizde bu defa esas!• tamirat ya~: 

~1:!.i~ K lt d Al h• ,.~ ve yeniden otelciliga ait Jevaz1mata tedank ederek ..... 
r:J emera ID a &§e Ir t!l edecek olan saym mü§t.erio:iizin h~r türlü istirahat1an111 a-
f.J L k t d [t] min ve tam manasile bu a1le ocag1 olmu1t11r. • 
~~ 0 80 8510 8 [tl Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklanmaza ,...._ 
[:l Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri ftl lharicinde kolayhklar gösterilmektedir. . 
(tl ~ok ucuz fiatlarla mütterilerine takdim etmek muvuf- [tJ Otelimizde bir gece konuklama·k· her hak1kab lire..,.._ 
~ fakiyetini de kazanm1fbr. [t] tir. Ak,amlara temiz hava almak 1~m tara~alar1•1z •l#e· 
fti Adres: Barut Ham•Sokagl Kötesinde ~ rilerimize a~iktar. . 
1~ ·~ A,Jama sular1m1z sular1m1z mevccanendar . 
~t1••;t1P;tt1'•''''~P;,1111~oq1~Qli;t111;i~~~1i;o1;s1P~•11•;.111P;.'lf••!;.111~11•~q~_;:•111.::·~rt°' y t k f' tl d sla tenz1'la~t vard1r ia:.abi;;.ii111H1t1ti.:;,ilff!Wlh„.i1111...,dlliUill111WlllliNilllliNil~LliWit111uirOh1u1dktUt1t1i.;.i11"1„11.11i„111lllMirll1,...1~1"""1111~„ddlli0o11 l&.Uill ... ~ a a 1a ar1n a esa • 

Bakteriyolog ve bula~nk, salg1n 
hastahklar mütehass1s1 

Basmahane istasyonu karf&Smdaki Dibek sokak batin
da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
ak§am saat 6 ya kadar hastalar1nll..kabul eder. 

__________________ __, _____________ ~---

Yorganc1larda 23 No. l\tc: kine imalatha_. 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamcli 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i,leri rm'>et 
kabul etmez fiatle s1hbatta ve saglam 'olarak yapdlr 

Furuncular Okusun 
Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )+ 

~ • • • • • • • • • ;tel~~~ tC tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ 
·•4YYARE s· Telefon ··:~E f( lara yaptlmasana cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

F1rmlar i~in bamur yogurma makineleri gayet sa ..... 
ve kolaybkb olarak ebven fiatla yapahr itler mutfak ~ 
gününe teslim edilir deniz itleri vapur ve mot6r tuiilatl 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 1nemas1 3151 '! m jS sinde muntazaman lyap1hr. Telefon: 4115 

t~Orge ARLISS - B~ri~ KGAgL~F - Loretta YOUNG m ~~+..++...--~m~ Yüksel Kabaday1 Billur 
lihi li~ büyük sanatkänn temsil ettikleri büyük film ~ ~6~611iBnltul111!il1ml!ta61•ldAllldai6••AAll!lbAA ... I l1te bütün lzmir ve mülhakabnm seve sevt ~' tleya· 

I
• L D ~ 1 GÖRMEYENLER GÖRSÜN ! · · J madaga rak1lar bunlard1r. R 0 " ~ GÖRENLER SÖYLESIN ! . . „ 

·~ldi „ ~ ~ . . · m i Bugün 10 Birinciteirin Per,embeden itibaren B; B~~~~ ~:~~ 
h •ahnelerle suslenm11, Napolyonun maglub1yetam • ~ ( ) • d I; ~ YENiDEN Y APILAN ve MÜKEMMELEN 
~•rhyan Ro~iltlerin bakiki hayatam gösteren f&beser .l 1'"1 T A N S1nemas1n a • II t e f r i' e d i 1 e D 

YRJCA: ~ ·1 ASRI SINEMA 
F O K S ( l)ünya havadisleri) ~ 1 ~ h Vals ~ 

„ ~ 1 • 8 &De IP 11 Birinci Tepin ( CUMA) günü a~1hyor 
M • k • ( Karikatür ) m2 iällr.. 'k' bü "k f 1 bll( 1 1 Komik ~ Marta Egert . „ ; •• •• 1 1 yu 1 m 

~T: Fiyatlar tenzil edilmittir. 30 - 40 - 50 kuru1 ~ • 2 - Garb cephes1nde kanh hu~umlar f? Olumden lcorkmayan adam 
-( SEANS SAATLARI )- E 41 ~ - lstanbulda Balkan atJet musabakalan IP ~ok heyecanb, dehiet filmi 

he ~ 41 4 o·· h d. 1 • • , i ~ rna 15 - 17 - 19 - 21,15. 11 ~ unya ava IS ar1 • spanyol Danzözü 
~.tl•rteai 13 - 15 - 17 seauslartnda .T ALEBEYE • • 

1 hilet T i it BOl'.iA GÜRE~LERl, „._ vera ir. - S E A N S L A R )- ISPANYOL DANSLAII 
'-•:..11.3.0 - 13 te illve seanslar vard1r. E Cumartesi - Pazar: 11 - 14 - 17,2ft ; 

..... ....,. ber semte otobüa, 1 Paariui - Pe?f••he • Cuma: 14 - 17 - ~ • F 1 AT LA R : 
Ka 1 aka a ••pur vardu. E L Sala: 17 - ~ D Büytklere 25, Kü~lklere 15 kuru1tur 

~GtVWOV'••••„119•„•••~..,. ~ 
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Sahife 4 

/(.ara Lindberg 
--~.....-~~~~~~~-001~~~~~~~~~~-

I talya tayyarecilerini kor-

( Halkm Seal 1 15 Birinci T~ 

ingilterede . 
Harpkabin~ 

Belgrad ( Özel) - V~ 
gazetesin Londradan 6srJ 

~utan zenci tayyareci 
•'- - - 0000--

Kara kartal denilen bu tayyarcci kin1dir? 
-3-

Adua harbrnrn yaralrlarr 
digine göre lngiliz hük~r 
ltalya ile harbe girmek 1 „ 
maline mebni kabi~eY:, 
harp salihiyeti veril~ ~ 
istiyecegi gibi yeni bir I 
bine te~kili ve mubalifl 
kabinede birka~ yer „e 
kararm dahi alacaktir. 

Zenci tayyareci, tabancas1n1n ~a~n1az kor~un
larile elektirik lan1balann1 birer, birer kird1 
Kabarada Harp !.. balar birer, birer tuzbuz olu-

Portsaid 14 (A.A) - Sardenya ve Belvadere gen1ileri Cun1artesi ve 
Pazar günleri Port Saide geln1i~lerdir. Hu ge1nilerin i~inde Adua n1u-

1 harebelerinde yaralanan 600 ki~i vard1r. Bunlar l 2 adaya götürül
n1ektedir. 

Tel Robensonun bu hare- yordu. 
keti tabiidir ki böyle bir Robenson müthi§ bir ni-
muhitte mabadsiz kalmiya- §anc1 idi. Kor§unlar• hede-
cakh. finden hi~ §8§m1yor)ard1. 
Bu kabar esasen §ehir hay- Az zaman sonra, kabara-

dutalrmm devam ettigi bir da mutlak bir zulümet hü-
kabara idi, hüküm sürmege ba§lad1. 

Burade, bu ak~;am bulunan Bu karanhklar i~inde l§tk 
tehir haydutlar1 Robensonun olarak, tabancamn her ate§-
iki yumruk ve bir tekme te ~1kard1g1 dumanh 1~1k 
ile yerlere serdigi ü~ §erir- oluyordu. Robenson §imdi 
den ibaret degildi. haydutlara ate§ etmege ba§-

Bn haydudun bir sürü ar· lam1§tl. 
kada~1 daha kabarada, kafa Barda arhk korkun~ ses-
tütüslemekfe me§guldü. Bun- ler, vah~i bagn§malar, ~1lgm 
lar, arkada§larlnm feci mag- kadm sesleri ve aras1ra ta-
liibiyetJni h'azmedemediler. banca sesler1 duyulmakta 

Adedi belli olm1yan bir idi. 
sürü sehir haydudu Robenso- Karanhkta hi~ bir kimse 
nun üzerine sald1rd1lar. ne oldugunu, ne olacagm1 

Tel Robenson bu vaziyete bilmiyordu. Fakat Robenson 
hi~ ebemmiyet vermedi, gü- ne yaphg1m biliyordu! • 
lerek: Bu mah~eri gürültüler ara 

Ha h d d. Ad smdan ~u sesler de geliyor-- .. a.. e 1. ama· "' 
kalb ve ciddi olarak dögü~- du: 
mek istiyorsunuz ha.. - Nerededir o ifrit? 

Robenson bunlan söyliye- - Araba ölüm.. Araba 
rek baydutJara öyle bir sal- ölüm! 
dm~ sald1rd1 ki tarifi müm- -Tayyareci iiblisi bogaz-
kün degildir. laym1z r 

Robenson, güya bir sah- Bu vadiler arasmdan va-
nede dögü§ oyunu oymyor- k1t, vak1t act, alaym, mede-
mu' gibi halä gülüyordu. ni bir ilden ~1kar gibi sert 

- As1l eglence ~imdi ba~- bir kahkaba duyuluyordu. 
hyorf dedi. Eglence dedigi Evet ... Bu kakkaha zenci 
~ok korkun~ bir haldi. Ro- tayyareci Roskonun kabka-
benson belinden ~1kard1g1 halanyd1. 
kt:vvctli ve iri Kalibreli ta- 0, atrafa deh~et ve ölüm 
tabancas1m ate~ etmege ba~- sa~arken bile soguk kanhhk 
lam1~h. Arab arbk korkun~ lar1 hi~bir ~ey kaybetmemi~, 
ve hi~ bir .fCY görmez dinle- yüzlerce dü~man arasmda, 
me:z: bir adam olmt ~tu. ölümle yl.z yüze olmasma 

Tabanca ile elektirik lam„ ragmen, hälii gölüyordu. 
balarma ate1 ediyor ve lam- ( Arkas1 var ) 

~~~~~~~~ 

En mühim 
RADYO HABERLl.RI 

••oo++~~~~~~~-

Somaliden Habe~lere ge~en yerlilerin adedi ~finden güne 
~ogalmaktad1r. 

§ Bir italyan tebligi Aksumun ltalyanlar eline ge~tigini 
dün gece bildirml.itir. Ba~ka ajanslar bunun aksini iddia 
ediyorlar. 

§ Romanya-Yugoslaya ve Türkiye ya p1lacak zorlama 
tedbirlerinden ötürü görecekleri tecimel (ticari) zararlarm 
tazminini istiyeceklerdir. 

§ Frans1z vapuru Habe~lere (9000) ton siläh ve mühim
mat götürüyor. 

§ lngiltere bir mecburiyet kar§Ismda kahrsa Adis·ababa
y1 kendi i,ial ve himayesi altma almag1 kararla~hrm1~hr. 

§ ltalya vehiahh Omberto Parlermoya ka~b. 
§ ltalyan gazeteler son zorlama tedbirleri münasebetiJe 

lngiltere aleyhinde yazd1klan makalelerde bunun bir harp 
c1karacagm1 tehdid makammda ortaya sürmektedirler. 

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

• 
DÜ§Ürülen Italyan tayyaresi-

• 
nin pilot _1 ile iki Italyan 

Subay1 ölmÜ§tÜr. 
Cihuti 14 (A. A.) Habe~ler 11 hirincite~rin

de Cibati Adis-Ababa den1irvolu üzerinde bu-
"' . 

lunan Afden istasyonunda bir ltalyan u~ag1-
n1 dü~ürmii~lerdir. Pilot ve ile u~akta bulu
nan iki italvan sübav ölmüstür. 

_, .1 ~ 

Bu2ün idam edildiler. 
Avd1n 14 (A.A)- Kürtler köJiinde l\lchn1e

di v~ kans1n1 paralanna göz dikcrck bunlar1 
yorgan ~ar~af1 ile bogan Sökeli can1baz Sü-
leyman vc l'ekcli köyünden Ali oglu Hasan 
bugün Ayd1nda as1lm1~lard1r. 

Habe§ 
Karargah1 
Ankoberdo tc~ekkül 

cc.liyor . 
Belgrad (Özel)-Adis-Aba

badan bildiriliyor : 
lmparator genel karargä

hm Anbada olmasma karar 
vermi~tir. Harb1 imparator 
kendisi idare edecektir. Ka
rargäh haz1rhklar1 i~in sev
kiyah Ankabaya gitmi~tir. 
lmkaratorda iki yüz bin ki
§i ile hareJ<et edecektir. 

italyaya 
1 

Bulgar gönü.JJüleri mi 
gidiyor .. ? 

Sofya (Ozel)-iitalyz kra
lmm k1z1 Prenses Mafalclamn 
buraya geldigini bildirmi~tim. 
Prenses Hem§iresini burada 
bulamaymca Varnadaki Ek
senoggrad sarayma gitmi§
tir, Siyasal mahafil bu ziya
rete büyük ehemmiyet ver· 
miyor ve bunun italya-Ha
be§ harbma aläkadar hük
'11Ü veriliyor. Bir rivayete gö
re bu ziyaret gönüllüler me
selesiyle de aläkadardard1r . 

~~ [~! 

italya 
Muahedeleri 
Tan1:n1yor ! .. 

Belgrad (Özel) Roma-
dan ögreniJdigine göre, ulus
lar sosyetesiniu italya hak
kmda zccri tedbir karar1 
almasma mebni cenubi Afri
rikada yapilan andla§malarm 
hükmü kalmad1gm1, binaen
aleyh Somalideki italyan as
kerlerinin techizi hakkmdaki 
kararm sukut etmi~ olaca
gm1, ltalyamn bu hususta 
her hareketinde serbest ol
dugunu, italyan finali bakam 
beyanatmda söylemi§tir. 

Leryos Adas1 
«Üssübahrin1in oJuvor? 

~ 

Belgradda pkan Purovda 
gazetesine Royter ajansmm 
bildirdigine göre italyanlar 
Leryos adasm1 tahkim etmek-
tedirler. Buras1 bir deniz üs
sübahrisi yap1lm1~hr. 

Leryos limam ~elik ag ile 
kapanm1~ ve limana torpiller 
dökülmü§tür. Bu ada etrafm
da bir l.1hh ve yedi T orpito 
ve alb deniz alh gemisi do
la~maktad1r. Burada elli da-

Almanya ne Tayyare vard1r ki aras1ra 
Ada üstünde ve etrafmda 

iki buvuk ~1iJyar alt1n tarassud ve muhafaza vazi-
Jira göndermi~tir. fesi görürler. 

Belgrad (ÖzeI)-Romadan ßulgaristan 
geien telgraf haberlerine gö- AJnlany. aya benze-
re italya Almanyaya iki bu- -
~uk milyar altm lira gönder- yecckn1i~ .. ? 
mi~dir. Bu haber Ramada ne Sofya (Özel)-Dün ak~am-
tekzip ve ne de tasdik olu- ki askeri ~uras1 Bblgarista-
nur.'Ecnebi gazetelerinin yaz- nm nevi muahedesi hakkm-

2 ölü _S yaral1 • • d1gma göre bu para Alman- da Almanyaya benzeyebil-
ß1r Jta)yan yadan ahnacak mühimmat mesi hususuda konu~mldugu 

Belgrad (Ozel)-Berlinden 
bildiriJiyor : 

Biumeyen sebeblerden do
layr Berlin ~ehrinin bir evi 
üstüne lir tayyare dü~mü~
tür. Tayyarede sahibinden 
ba1ka daha alh yolcu vard1. 
tayyareci ve yolculardan bi-
ri orada cans1z kalm1~, bet 
ki1ide agtr yaralanm1~br. 
di11en evin ~ahs1 batm1~ ve 
i .... u zayiat yoktur. 

T bl•"' • •• bedeh olarak gitmi~tir. rivayet ediliyor. 
e 1g1ne gore ir~~~~······„„ „„ •.•• ~~~~'il 

Asmara 1.4 (A.A) ital- ~ GeJ.tel Nüfus Say1m1 ~ 
yanlara tesh.n olan Habe~ ~ 

muharipleri: Ogeden kabile- ~ 20 1·1kt • -P a·· .. ~ 
lerinden bir ~ogunun Adis n e§rlD 8Z8r UßU ~ 
Ababamn seferberlik emrine ~ . . v. • • 

•t t t d'kl · · ·· 1· • Say1mm b1tt1g1 haber ver1hnceye kadar evden ~ikmak 1 aa e me 1 eem1 soy 1yor- • ~ 

1ar. Italyaya sevgi beslemek- n yasakhr. <;1kanlar i'rin para ve hapis Ct:Zas1 vardtr. ~ 
le ittiham edilen bir tak1m ~ _ : 
yer liler kur~una dizilmi§ler- . n B A ~ V E K A L E T ft 
d i istatistik Umum Miidftrlilfü ~ ir. ~at;ea;,..J;::t#~ .... „, .... „„~'S.12 a.:t:a~~ 
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Bulgar 
Askcri ~ura:;1n1n n1ü

hin1 kararlan 
Sofya (Özel)-Dün ak!lam 

toplanari Askeri §Urasmm 
büyük rütbedeki zabitlerin 
hepsi haz1r bulunmv~tar. Bu 
gbn ne~rolunacak tebligatta 
bu ~uradn memleketin esas
h meselesi konu~uldugu bil
dirilecektir. Eakat mevsuk 
bir kaynaktan ögrenildigine 
göre asken §Uras1 ltalya-Ha
be§ harbmm etrafa geni~le
digi takdirde ahnabak ted
birleri konu§mU§tur. 
• 
Iskenderiye de 
i ngiliz ge~it resimleri 

istanbul ( Özel ) - Cuma 
günü iskenderiye de lngiliz 
askerleri mübim bir ge~it 
resmi yapacaklard1r. Bu ge
~itte onbin ingiliz askeri i§
tirak edecektir. Bu askerler 
tamamen bahriyelidirler. Bu 
resimde fngiliz fiJosu ba§ 
amirah ingiliz rieali ile bera
ber M1s1r sü bakamda haz1r 
bulunacakhr. ---'!lr.rr---

da muhalif 1eflerile g 
tükten sonra olacakbr· 

------001 _____ „_ 

Bir Hafta 
A~l1ktan 
Sonra ! . 

Sofya - Bulgar ibtir 
haz1rhyanlarm arka~a.tl~ 
dan olan on yedi k1t1 „ 
Filibede sakland1klal'I 
magarada tutulmu1lard1t• ' 

Bular buraya aym dötd lt 
cü günü girmi~, berabet.1i1 . ,„ 
rinde götürdükleri ~11 j 
günlük erzak1 tökennllf• ~ 
laayet bir hafta kad•' 
kahnca kendilerini meyd 

ttt· vermege mecbur kalm•f ----oo . 
Sovyet güre~~iJeJ1 
Istanbul (Özel)-01111 ' 

ceki güre~lerin albs101 
zand1lar. 

incirleritniz icio 
incirlerimizin amb~Jaj~ 

manipulasyonundaki sa , 

tedbirlerini mahallinde ill', 
lemek üzerü Irak hiik~:.f 
metince doktor Akif f JIP"' 
gönderilmi~tir. 

~ilädelfiya 'da r=-1 ...... h~t:„~-~ -~-b~--~~ti 
ltalya konsoloshanesi !t 1ya za 1 

ön-ünde niin1ayi~ler ~: olacakla ra .. 
fstanbul ( ;özel ) - Nev- !• izmir Askerl1k ~ubetif 

yorktan telgrafla~bgma göre + den : 
?ün ak~am Filädefilyadaki t! ihtiyat zabi~i yeti.~ti7~ 
ltalyan konsoloshanesi önün- t cek k1sa h1zmethlet t1' 
de komünistJer tarafmdan t 330 dogumlu ve bua.I• b' 
büyük bir nümayic aapilmi§, + muamele görenler ve d• • 
• "t 1k· d V 1 l d II 0 
Italyanm Habe~lerle harb et- + evvei 1 ogum u ra a I• 
mesl. ale h' d .. l „ r+ lup ta muhtelif sebeple'~ y m e soz er soy- t Y" 
l · · p 1· · t geri kalm1§ olanlardao „ enm1~br. o 1s 1~e kari~m1~, •~ k • ..k k bliye• 

d. k' . 'd h . . .~ mz as en yu se e • 
ye 1 I§1y1 e apsetm1~br. i · l 1 l d ji fl 

Japonya 
insanhk nan11na 

söz vennis 
~ 

fsanbul (Özel) - Japonya 
hükfimeti uluslar kararma 
dayanarak degil fakat insan
hga hi1met i'rin ltalyaya mü
himma t gitmesine her suretle 
meni olacagm1 temin etmit
tir. 

Müstakbel 
Ka<l1npederini 
vuran gcnv 

iki~e~melikte Kabveci Me
hmedi yaralayan bek~i Kadri 
soreuda olup biteni sakla
m1§t1r. 

Mehmedin k1z1yla ni§anlan
d1gm1, kainpederine iki yüz 
lira verdigi, Mehmet parala
rm1 alinca kendisi de k1z1 da 
Kadirden yüz cevirdikl„rini 
iki yüz lirasm1 istemi§ isede 
onuda almad1gm1, nibayet 
camna tak dedigi i~in kain 
pederinin yolunu bekleyerek 
üstüne sald1rd1g1, alh el si
läh athg1 ve fakat yalmz bir 
kurtuoun Mehmedin kas1g1-
na isabet ettigiui s6ylemittir. 

t names1 o an ar a eo 
11
• 

.~ mfma ayr1lm1~ bbuiuo'd• 
+! lar. da dahil oldugu b~l t 
~· 1 lkincite~rin 935 ibt•~, 
/ sübay mektebinde buld ti· 
~· mak üzere sevkediJecey 
t~ leceklerimden 25/t t/9 t~ 
~·~ tarihinden itibaren ye ,
~~ v~ yab~nc1 bilu~um k•ii· 
t! h1zmethler asker1 ve Y.~ 
J sek ehljetname bil.iJ"~ 
fi cüzdam ve mektep ,,, 
+' detnameleri beraberlel'I ,. 
t• oldu halde 'ubeye 1111lt 
+• c aatleri. t' 
.~ Tarn vaktinde mektePdl 
~ 

1 
bulunm1yacaklar hakk•bili 

'+ kanuni muamelenin tat 
'• olunacag1 ilin olunur. 
f~ ....... :~::e--~~~"!~~I 

Halk1n 
Sevgilisi 

Franziska Ga91" 
tarafmdan temsil edile~b" 
ODUD büyük töhretioi 
dile1tiren 

SO KAK 
CiCEGi 

gelecek baft• t:: 
TAYYARP 

sinema11nda 


