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lngiltere F ransaya 
11 Fransa verd"gi sözde 

a l n cz 
' ' 

a soruyor: 
duracak :.:n1, du m1yacak m1? Oniki saat zarf1nda bize behemehal 

ltalya_ a 
rih bir cevab vers·n biz e yauacag1m1z1 bilelim ! " 
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ac1 

~ 

zecri tedbirler ta ibine yana§m yan A v sturyan dahilinde ba§liyan 

l,lld karga§alnklar Romada teessür e kar§I anm1§t1r 
~a.b, ra 17 (A.A) - AJman 
''t: r ~dlDa bürnsu bildiri-

lta 
~di· Yfer ajans1u1n Paristen 
~k 21 

bir habere göre, dün 

~:a~ fngiltere büyük el~isi 
eerge Clark B. Lavahnj 

vcrdigi salähiyete müstenit : 
degiJdir. Bunun manas1 ~u-

dur ki, Bir f talyan taarruzu 

halinde fngiltere Fransadan , 
hi~ bir y:ard1m beldememe
lidir. 

Paris 17 (A.A) 1 Poti Jur-

~kde . . 
~kk 011 filosunun aza!blmas1 : nal gazetesi Italyan büyük 
ttQ· ••daki teklifine lngilte- el~isinin, italyamn Hangi §C-

~ll tevab1n1 bildirmi~ti1. rait dahilinde harba nihayet 
~~ •rendigine göre el~i bay Yerebilecegini müzakereye 
~k: '. lagiJiz hükfunetinin giri§ilecegini bay lavala bil-
b,a tll.iz emniyeti 1aman al- dirdigi sanrlm.aktad1r . ilk 
•I~ a.lniak vasifcsini haiz ~arbn sngiliz filosanun ~e-
qtti• kuvvetleri Fransa Ak- k. ilmesidir. Budan baska 

lt tIQ • • • • k .,_ 
--~·~ nayebne I§hra et- ltalyau hükiimeti zecri ted-
b,11f ! takdirde azaltm1yaca birler tehdidi albnda müza-

ddirmi§tir. kereden imtina etmektedir. 

~ lfilano 17 (A.A)- Stam- Londra ( A.A) - Royter 
~ttltaetesi Fransadan ini'il- ajan.!u Berbera ingilix Soma-
~--}'t serfürü etmemesini lisinden bildiriyor: 
•i• ~tlllekt dir. ltalya Fran- Harbm fngiliz SomaJisi-
~~--: ~s?nuo ve Frans1z bü
~>tr ti"1n mukavemet kabi-

i ltlt rivenmektedir. 

~~~lldra 17 (A.A)- f>eyli 
ttltaa ~~iete~ine Cenevreden 
)'h lr haberee bay La
~t : .... aiyasetile ingiltet·enin 
-., 

1icr 49 üyenin siyasas1 
l:i •111d„ - •• ff b" V. 
~ ~ „ gorunur ir ger3'm-
~q h~sd olmakta bulundugu-
b •ldit! .ektedir. 

~t~~~t'ttrn garib bir ~ekil al
b<\tp t: <;ünkü Fransanm ü~ 
dat 1tieri bakanile aläka
~~s •. F rans1z memurlarmm t .;f'l • • • 
. t'til ~1n1n lngiltere ile s1k1 
1~i11 hl rnesaiyi memleketleri 
~~d ka.Yati bir ehemmiyette 

lJi
1
" lari ~üphesizdir. 

~~ !er taraftan söylendigi
•~ti it°te Bay Laval ise ~ah
l~lt bngiltere ile bir soguk
ilt teah~s.1na da olsa italya 
t~ttib ~dn mesaiye devam 
~~ ( etniektedir. Ayni ko-
14) ~evzu) yürüde (tefsirat
h~etul~nan Niyuz Rronik1I 
t.' ts1 d · ''li„ e dün Franstz-ln-b c lll" llbr uuase batmda ani bir 
~l)fjtf!ll has1l oldugunu ya-

~ttiii ~:ay Lavahn müdafaa 
~iili •r noktai nazara gö
d~tli~t takviye gemileri Ak

e uluslar sosyetesinin 

nin elconomik hayab üzerin· 
de faydah tesirleri olmu~tur. 
ltalya„lar önemli miktarda 
mal almaktad1r. Sömürgece 
halen mutlak bir sükün hü
küm sürmektedir. Bununla 
beraber ~ok firarilerin yakm 
da gelmeieri beklenmekte 
oldugundan ihtiyat tedbir
leri ahnmi§hr. Acelen bir 
~ok kamplar vücuda detfril
mi§tir. 

Londra 17 (A.A) - Tay
mis gazetesi Pazisten ögre
niyor: 

ingiltere hükümeti B. La
vala veri§ oldugu cevabmda 
anla§mazhgm kotar1lmas1 i~in 
her hangi bir teklifi italyan 
kitaahmn Hale§istandan {:e-

MAI 1 AYA VERIL 1 T ONRA 
: iN 

Türkün gözbebegine suikastmr? 
ist n ul 18 (Özel) -.!Türkün raflarda bulundugu gibi ele 

gözhebe~i usal sefimize sui ge~er.t evrakta mel'unlar1n 
kastta bu ma maksad1 ma satlar1n1 bütün ~1olakl1g1 
ile cen1 p hud du dan top- ile ortaya koymu§tur. 

• • 1 Muhakemeve yak1nda An-
rak ar miza g re ~etem e e karada aV r cezada basbvacak 
ba§ SI ~erkez tem • a am Suikast i~ine urfa saylav1 Ali Saibin de ad1 
Y d kan~n11~tir. Hüku1net kan1utaya bir tezkerc 

a ya Ir. ile n1üracaathya rak tesri n1asuniyetinin kal-
r t ·· 1· •t• -'=' e m O em 1 ... d1nltnas1111 istedi. Tahkikat devan ediyor. 

--~~~~--,....-~~~~~-~~~~·„„Q)--~~~~~~~~~~~~~---

kilmesi suretile müzakercye Bay Laval italyan sergü · si feragatla ortaya ablm1~ Polonya delegesi Polonya 
amade oldugunu bildirmi~tir. ze§tinin akamete ugramas1m olduguna inanmakta imtina kumpanyas1 tarafmdan ltal-
Söylendigine göre ingiliz no- kendi ümitlerinin suya dü§- etmektedir. Muhtelim dokt- yay . ynpilan ve parasnma 
tas1 ~ok mufrssald1r. Ve in- mes.ni addt.den bir ~ok Fran- rinlerin muhtelif {taraftarlari bir k1s1m1 ödenmi§ eJan lair 
giliz _ Italyan münasebab s1zlarm §iddetli mukavem~ti j bir karar vermek mecburi- vapur sipari§ini misal olarak 
tekrar dostane Mr ~ekil ahn • kar§tsmda kalacak ve naz1k yetinde bulunmaktad1rlar. Fa- göstermi~tir. 
ceye kaadar ihtiyat tedbir- : bir mevkie dü§ecektir. Fran· §istlere tevcccühü olanlar da- lsvi~re delegesi ise Avus-
lerin idamesinin zaruri oldu- s11 halkmm büyük bir k1sm1 da §imdiden, hatta lngiltere turya ve Macaristamn ald1k-
gunu olmas1 muhtemeldir. ingiliz notasmda ileri süri.\- tecavüze maruz kalsa bile lan durum lüzumu kadar 

Bu nota bundan ba~ka B. len esbab1 mucibenin bir his- Fransa ile italya arasmda aydmlanm1~ bulunmam•§ el-
Mussolinin harbi ilän etmekle bir ~arpI§ma olmasm1 gör- dugundan ivaz ve tazmia 

Ras mek istamemekte olduklarim meselesi halledilmedigindea bir sürü resmi teahhütler 
htfafma harekct etmi~ oldu
gunu hahrlatmakta ve bu 

halin DJ~enin gelecege aid 
va1dlerini ~imdiden k1ymet
tcn dü§Ürmekte oldugunu 
iläve etmektedir. 

Taymis gazetesi Bay Mus
solininin bay Lavaldan Bern
ner topraklarmin bir Ahnan 
istilasma ugramasi takdirin
de italyanm, Fransanm fili 
müzaheretine bei baglayabi
lip baglamayacagm1 sormu§· 
tur. Bay Lava) buna sarih 
surette cevap vermi~tir. 

Y almzioobu hususta henüz 
müteleasma müraceat edil
memi§ oldugu tahmin olunan 
Frans1z genel kurmay1 böyle 
bir sual kar~1smda §a§trnll§· 
tir . 

Taymis devam edlyor: 

eyn ilän etmi~lerdir. ve isvi~re ekonomik dur•-
Cenevre 17 (A.A.)-Zecri munun özel olu!fundan «l•la-

Bugün butün Habe§istanda 
( Milli kahraman ) ilän edi-
len ve eski Habe§ impara
torlarmdan birinin torunu 
olan Ras Seyum'un dedigi 
~1k1yor. 

Bu Habe~ kumam bir 
Frans1z gazetecisine Habe-
,istanm istihbar kuvvetleri 
bakkmda §Unu demi§ti : 

" Unutmay1n1z ki bugün 
kar§1m1zda bulunan Eritreli
ler dünkü Habe§lerden ba~
ka bir§ey degildir ve bizim 
ordumuzun i~inde ·bunlann 
pek ~ok akrabalari vardir. 
Göreceks1mz ki akraba ak
rabay1 öldürmek istemiye
cektir. „ 

Halkm Sesi - Dün gece 
ald1g1m11 son radyo haber
leri Ras Seyum'un dedileri-

tedbirler komisyonunun eko- y1 lngiliz teklifine itärak 
nomi komitesi bugün de i§· etmiyecegini bildirmiftir. 
lerine devam etmi~, gerek istanbul ( Özel ) - ft&Jya 
Italyaya e§ya verilmesi ve kuvvetleri Aksumun errafl•„ 
gerek italyadan e~ya ahn- daki daglarda ele refmi1l•r-
mas1 yasag1 hakkmdaki mü- dir. italyan kollari Ma•al•ye 
zakerelere devam etmi§tir. dogv ru ilerlemekteäirler. bal· 
1talyaya gönderilmesi yasak 
edilecek e§ya Jistesioe yün yan kuvvetleri bu yärlyi1 
ve pamuk da ilave edilerek esnasmd t bi~ bir mukaYe· 
liste tamamlanm1~hr. (So u 4 üncütle) 

Polonya delegi hühumeti- -----·-·~---
nin hath hareketini tayin et- Nu··fus si·yasasi 
moden önce bu kadar §id-
detli tetbirlerin avakibini V •• f 
bilmek istedigidi söylemi§ e DU US 
ve hele yürürlükte bulunan 1 Sayiml 
kontratlarm ifa olunmas1 
teklifini tenkit ederek bun- Ord. Prof. ibrahi• 
dan Polonyanm büyük zarar- F az1l Pelin 
lar görecegini kaydetmi§tir. -1-

Paris 17 (A.A) - Ba§ba- Cemiyette her §CY msan 
kan bay Laval Türkiye 01§ i~indir. Bütüa sosyal mesele, 
bakam Tevfik Rü§tü Aras 

cemiyet halinde ya§1ya• ia-
ile Türkiye büyük el~isi Su- sanJarm rcfah ve saatlet 
ad1 kabul ederek görü§-
mü~tür. seviyesini yükselbnekten l:tat-

Cenevre 17 (A.A) - Zecri ka bir §ey degiJdir; ktUtfir, 
tedbirler tali komitesinde hukuk, siyasa, servet laep 
her türlt. italya ithalinin men bu maksadm birer vas1\a1n-
edilmesi hakkmdaki ingiliz dir. Siyasa her ha11ri ~ir ite, 
teklifinin müzakeresi esna- ilim her hangi tetkike ke-
smda Polonya deJegesi for- yulsa ilk önce nüfus mese-
müller ahnmasmm mahzurfa„ _ Sonu 2 incillle -
rma i§aret etmi~tir. ___ ..... 

- ..........-. ,,..,,,,,,,..,, - --~ ~ i:ml~~~.,\'~~~:~i. 

nin bo~ elmad1g1m göster- Telef eR 
mi~tir. Bunu radyo haberleri 
äresmda okuyacaks1mz. 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 ~lunet ve As1m büyük elbise f abrikas1 
1
thlc elbiae, paJto Ye pardesünüzü mutlaka Ahm-ed ve As1ma yaptmmz. Y erJi mah her ~e~id ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, 

dikit 1 2 liradan 18 hraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

TELEFON 2042 
No. 

mükemmel 
3882 



Sabffe ! ( Hallaa ... , 18 Btrbaci T •i" 

Okyanuslarz Nüfus siyasas1 
Ve Nüfus 

lk a1an Alman U. it 7"t:htel- Say1m1 
b h

• • • k II d d - Ba1taraf1 1 incide -
8 lrlDID 8 l Brl Ur Uran lesi ~1kar. Nüfusun mikdari 

•• h• } ne kadard1r, bareketleri mut 1§ macera ar1 (dogum, ölüm, gö~emenlik, 
,------- - - evlenme ve iläh) banngi ta-

26 - raftadir. Her §eyden evvel 

'ahtclbahir, muazzam bir buz adast ile mu- bunlar1 bilmeye ihtiya~ var-

sademe tehlkesine dü~tü ! . . . du. 

Dn1man donanmas1, bizim : mü§ olm s1 ~ok mümkündü. 
1bp mahvolduguzumza hük- ~u halde neden faaliyete 
ettigi i~in üzerimizden ~e- ge~memi§ veya ka~m1yordu. 
lip gitmi1. Nihayet akbm1za bir nok-
Bunu, harpten sonra, Ame- ta geldi: 

' tay1 :ziyaretimde, bahriyc- Bu, yoksa bir bu:z adas1 
erden birisi ile konu§urken m1 idi?. 
rrendim. Biraz sonra, bu §Üpheli 
Bu bahriyeli benim Umu- ~ey üzerimize dogru sür'atla 
1 harpte Alman tahtelba- gelmege ba§lad1. 
rlerinde ~ah,tig1m1 ve baZI Kumandan: 
aceralari dinlerken, birden - i§t• §imdi mabvolduk! 

dedi. re: 
- Y oksa, dedi. Siz 117 
amarab tahtelbahirden mi
niz? 

Evet! Dedim 
- ~u ha de sizinle mua
fe ~ok eskidir. Biz, sizi s1-
sbrm11 ve bir müddet bek
mi1 idik, deniz yüzüne ~·
tnca boguJdugunuza hük
ederek birakJb gitmi§ idik. 

••• 
Bu badireden sonra, tah
lbabirimiz büyükce bir lt.h
ie daha ge~irdik. Tahtel
lhirin hava va su ahb ver
e i§lerinde bozukJuk oldu. 
) metreden yukan ~ikamaz 
rduk. 
Oldukca ucun bir ugra§· 
adan sonra bu teblikeyide 
:latbk. 
Fakat Tahtelbahirimizde 

11 gibi arizalar artmifh. Se
ne gün ge~tikce y1pran
akta demekdi. 

* •• • 
Telsilsizle Almanyadan al-

1i1m1z haberlerde, f ngilte
:nin tahtelbahirlere kar§l 
~ni yeni tedbirJer aJd1g1 ha 
eri vard1. 
lngiltere bütün ticaret se

nelerine top koymu§, aym 
amanda deniz bombalan da 
ermi§ti. 
Bu haberler bizim i~in 

!ni bir1ey degildi. Biz bun
rdan ljaberdar idik. 
Priskoptan hi~ ayr1lm1yan 

umandan birdenbire: 
- Gördünüz mü i§i?. Di

e bagird1. 
- Ne var? dedim 
- Kar11da bir düfman 

ahtelbahiri var. Priskoba 
Oftum. Uzakta bir 1ey gö
lnüyordu; Yüzde 70 tah
dbahir denebilirdi. Fakat 
iizde 30 bir ihtimalle tah
•lbabire de benzemiyo1 du. 

Bunun bizim 140 numarah 

Üzerimize dogru akmhya 
kap1larak geien bir tahtel
bah1r degildi, dogrudan 
muazzam bir buz adas1 idi. 

Boz adas1 ile müsademe 
~ok tehlikelidir. 

Büyük bir gayret ile ve 
biraz da tesadüf escrile ce-
reyan sayesinde adanm yol 
degi§tirmesinden istifade et· 
tik ve bu belädan da kur
tulduk. 

( Arkas1 var ) 

Halkevinin 
ilk ve orta tahsil 
kurslar1 ac;1hvor 

Halkevinden: „ 
Halk dersaneleri vt kurs

lar 1ugbemiz, ge~en y1l oldu-
iu gibi, bu y1lda ilk ve or
ta tahsil kurslan a~maga 
karar vermittir. Kurslar Arap-
fmmndaki Dumlupunar ilk 
okulunda a~1lacaktar. Kursla
ra devam etmek istiyenler 
her gün ögleden sonra Bah
ribabadaki Halkevine gide
rek ve birer fotograf vere
rek kay1tlar1m yaptarmahd1r
lar. 

Kurslarm ne zaman a~1la
cag1 ve derslere hangi saat
larda ba§lanacag1 aynca ilän 
edilecektir. 1-6 

Kurtulu§ ki§esi 
Bir ~ok yurdde§lar1m1z1 fa

kirlikten kurtarip zenginler 
arasma koymu§tur. 

Bu defa da en büyük ik-
ramiyelerden birini kazan
m1fbr. 

Zengin olmak istiyenler 
Tayyare piyango biletlerini 
bu ki§eden alsmlar. 

ADRES: 
Hapishane kar§tsmda 
Tayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 

abtelbahirimiz olmas1da muh- Di~ Doktoru 
!mel idi. Fakat §imdiye ka
ar birbirimizi anlamam•Z 1a- H. Tahsin Tao 
md1. 2 inci Beyler S. Hamam 
Dü1man tahtelbahiri oldu- kar11smda 37 numaraya ge~-

ona göre onunda bizi gör· mi~tir. Telefon 3774 

~~~~~:~~~~~~ 

TAFLAN GAZiNOSU 1 
Emsalsiz ince saz tak1m1 yüksek mugan- ~ 

niyeleri anga je etti 1 
Bütün levaz1mm1 ikmal etti pek yakmda a~1hyor flf 

Halkm Sesi gazetesine dikkat @ 

Buundan dolay1 bugün bti-
tün dünyada nüfus meselesi
nin ehemaiiye i son derece 
aim11br. Her memlekette nü 
politikas1 bntnn siyasalara 
ba1 ~eken bir politika olmuf 
tur. Yalm:i devler deiil ilim 
adamlar1 da:nüfus .:meseleaile 
eskisile k1yas kabul etmiye
cek kadar geni1 bir surette 
ugra§maktad1rlar. Demegrafi 
ismini alan nüfus il•i zama
zaman1anzda ba§h ba11na bir 
ilim haline girmi1tir. 

Jean Jakckues Rousscau 
daha bir bu~uk as11 evvel 
( bir memleket i~in insan 
k1thg10dan büyük k1thk ol
maz ) demiftir. Bu sözler bu 
gün i~in de. ebemmiyetini 
muhafaza etmektedir. 

Sosyal meseleler her han· 
gi bak1mdan bakarsan1z ba
km1z kar~1m:za ilk önnc nü
fus meselesi ~1kar. S1hhat, 
akläk, kültür, hukuk, idare, 
ekonomi, finans, din, lisan 
meseleleri hep nufusun mik
danna •e keaafetinc her ci
hetlen bagh olan meseleler
dir. 

Nüfusun muayyen bir se
viyeye getirmeksizin, mu~y
yen bir kesafet temin et
meksizin i~timai ihtiya~Jari· 

m1z1 istedigimiz kadar kolay 
bkla temin edemeyiz. i~ti
mai i§ bölümüne verilecek
istikametler bep nüfusun ke
safeline baghd1r. 

Y almz devlet idareaini ele 
a)abm: Memlekette i~ ve d11 
asayi§ini istedigimiz gilli te
min edebilmek i~in süel ve 
sivil te§kilät yapmaga mec
buruz. Ordu kuvvetimiz ne 
kadar olabilir; bunu arhrmak 
mak i-;in ne yapabiliriz ve 
onlar1 nas1I kullanmahyiz. Er
käm harbiye bu suale cevap 
vermek i~in nüfusuo m1kta
rm1, dognmunu, ölümünü, va
sati ya§ama ya§IDI bilmiye 
mecburdur. 

Mülki tefkilät kuracag1z, 
polisi, jandarmay1 tensik ede
cegiz bir mahkeme tesis ede
cegiz. ~ehirlerin, köylerin 
nüfuz vaziyetini hakkile biJ
meden isabetli tedbirler ala-
may1z. 

Umumi s1hhah mubafaza 
i~in tedbir almak ihtiyacm
day1z. Dogum ne kadardir, 
ölüm ne kadardar, bilhassa 
cocuk vefiyabnm nisbeti ne
dir ölümün artmas1na mem· 
Jeketimizde müessir olan en 
ziyade hangi hastahklard1r ; 
bunlari bilmeksizin isabetli 
tedbirler almamn imkäm el-
amaz. 

Ekonomik meselelerde nü
fus i~i en batta gelir. Nüfu„ 
sun mutlak mikdar1 ; köylü 
amele, 1an'atkir, .üccar ve 
saireye göre taksimi. istihsal, 
tedavül vas1talarmm nüfusa 

Türk i1~isi K. KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKA<; SAHlf'I: 

Ve San'atkärlarin1n 
Bir Sikayeti 

Saym ",Halkm Sesi " ne: 
Türk it~isini, Türk san'at

kär101 korumak ve onun 
hakk1 olan ekmejini ba,ka
lar1aa kaphrmamak maksad1 
ile yüce büknmetimiz tara
nndan kabuJ, tesdik YC ~ok
tanberi tatbik sahasma ko
nulan kurtar1c1 bir kanun 
•as•tasile yabanc1lar1n kü~ük 
san 'atlar icrasmdan menne· 
dildildikleri maliimdur. 

Bu kanuna aykm hare
kette bulunmak veya bu ka
nunu istedikleri gibi tefsir 
etmek zuretile vcya gizlice 
bu san'attkärlan yaparak 

Türk i§~i ve san'atkärlarmm 
haklarma tecavü:z ettihlerini 
görüyor ve i~idiyoruz. Bun
Jardan baular1010 isim ve 
adreslerinin vermege de ha
z1r1z. 

Bunun i~in saym gazete
nizin müJfik ve yüce hükii
met makamlarmm „ dikkat 
nazarm1 ~ekerek kanunun 
bize verdigi bu hakkm ba§· 
kalari tarafmdan ~iynenme
mesi i~in ayrica ne~riyatta 
balunmas101 ve bu ~ikäyeti
mizin de " Halkm Sesin „ de 
ne1rini rica ederi:i. 

lmzalar: Hasan, M. Saori, 
Hüsnü, M. ~it, Fehmi, M. 
R1fat. 

fena vaziyetleri düzeltecek 
hi~ bir tedbir alamaz. 

Finans1m1z1 isläh ctmek, 
varidahm1z1 ~ogalruak, ol-· 
mazsa bile maslarflaru111z1 
azaltmak istiyoruz. Mükellcf
ler irad kaynaklarma göre 
hangi s1mflara mensupturlar; 
ne kadar1 sermayesile, ne 
kadar1 sayi ile ne kadan her 
ikisinio mezcile kazanir, ver
giye tabi tutulacak bir mad
denin istihläk mikdar1 ne 
olabilir, ma~arifte vaki ola
cak her hangi bir tasarruf
tan ne ~ibi nefceler ~1kar. 
Bunlarm her biri hakkmda 
bir fikir edinebilmek i~in her 
1cyden evvel nüfus mikdan 
ve sm1flarm1 bilmeyen lüzüm 
vard11. 

Vaziyet böyle olunca nü· 
fus tariblerinin ehemmiyeti 
tamamile meydana ~1kar: ilk 
önce nüfuf adedini sahih ota
olarak bilmeliyiz ve sonra 
hareketlerini takip etmelidir. 

Denilebilir ki istatistik de
mografi He ba,Jam11hr. Her 
1eyden evvel nüfusun mik- . 
darm1 bilmek gerektir. Fa
kat 19 uncu asra kadar hi~ 
bir yerde saglam bir nüfus 
istatistigi yoktu. Nüfus o 
kadar dag101kb ki bunlarm 
mikciar1n1 geregi ile bulma
ga imkin da olm1yordu. Za
ten devlet istatistik te~kilä
b da bu iti bir seviyeye 
~1kmu1 olmaktan ~uk uzaktt. 

Fakat 19 uncu asirda nü
fus 1ehirlere dogru akmaga 
ve ekonomi eni bir yol al
maga ba§lad1g1 zaman vazi
yet daha ziyade önemle,ti. 
<;ünkü bu asir i~timai dert
lerin ~1kbg1 as1rd1r. Dertle
rin devas1m bulmak i~in her 
feyden evvel nüfusun mik
darm1 bilmek liz1md1r. 

FAZIL PELIN 

1894.de ltalyan 
_Habe§ harb1 ~asd olmu1tu? 
Habe~lerin oarlak zaferi ile neticelenen 

Adua'daki kanh muharebenin tafsil~b 
- 10-

"Hi~ bir ordu yoktur ki, 
adet~e az o)mak tartile, 
kendi topraklar1nda Habet· 
leri taarruzla maglup edebi
lirsin. 11 

Bu söz 179 daki bir ha
kikatm hutäsad1r. ~imdi bi7. 
1935 yih hadiselerini seyre
diyoruz. halya ordusu asrm 
en mükemmel her türJü si
läblarile mücehezdir. Habe1-
lerin de eli boJ degil ise de 
bunlar derecesinde degildir. 
Fakat kan yerine o kan 
iman yine o imand1r. 400,000 
kifiye varan Habe1 ordusu 
nu mailup etmek i~in ne 
kadar ltalyan ordusu liz1m
d1r? Her halde hesab1 gü~ 
bir §ey degildir. 

Sevkulceyf maglubiyelini 
(Roma) haz1rlad1 demiftir. 
Bu bizim de ba§1m1za hem 
de ana vatana da gelmif 
o!an feläketlerin e§idir. 1877 
78 de yani 1u ltalyan ordu 
sunun hezimetinden on sekiz 
y1l kadar önce Ruslarla olan 
harbimizde Sultan Hamid 
de Sarayindan Tuna ordu
sunu idareye kalkuittgmdan 
feläketler hazirlam11h Degil 
Sultan Hamid gibi her §U· 
bede oldugu kadar asker
likten dahi bahresi olm1yan
lar, hatta en yüksek ;kabili
yctte bir ba§ bile hadise 
yerinded uzaklarda is~ on
lar1 idareye kalk1,mamah, 
oraya maksad1 bildirdikten 
sonra dfü;ünmelidir ki, ora
dakilerin tahsiti ve görgüsü 
de kendisinin aynidir. Fazla 
olarak ta arazi ile, dü1man
la ve iklimin her türlü tesi-
rile ve ia§e ve saire gibi 
müessir unsurlarla oradakiler 
yakmdan temasta olduklar1-
ndan bilgileri kendisininkin
den pek ~oktur. Aksi halde 
böyle feläketler deuam edip 
gider. 

Y almz mesafe uzakla§hk
~a ve ahval ve f&rttar bü
yük degi§iklikler gösterdik~e 
oraya gönderilecek kuman
dan ve erkämharbiye heyet
lerinio de mesuliye~ten kork
maz, azim ve kararlarmda 
kndret sahibi insanlardan 
olmasma ~ok dikkat etmek 
läz1md1r. 

Tabige hareketlerindeki 
yanh,hga ge~meden sevkul
cen~e ne gibi hata yabdd1-
gm1 görelim. Bunu iyi kav
ramak i~in önce 25 ~ubatta 

ba1vekil (Kr1spi) den b~I" 
ba1kumandan General (Ba· 
ratieri) ye geien 1u telgraf· 
ya11s1a1 okuyahm : 

"Sana verecek tavsiye• 
yoktu , ~ünkü ben i1 yeria· 
de degilim; fakat iddia ede· 
bilirim ki, sefer hi~ bir usu· 
le rivayet etmeksizin se-Yk •e 
idare edilmi1lir. Bir plialll 
kabul edilmi1 oldugunu gör· 
mek isterdim. Biz, hükiime· 
timizin presti§ini ve ordu· 
muz:un 1erefmi ku1tarmak 
i~in ne gibi fedakärhk Ji
z1msa yapmaga hazmz.„ 

Bu fedakärhk ta orduyu 
20,0eO küsgra ~tkarmak el· 
mu§tu. Yukarida görmü§tük 
ki, (Roma), (Tigre) yi bo· 
§altmag1 milli ve askeri 1e· 
refsizlik saym11h ve en soll 
na bir b 1 lüge kumanda eder 
gibi : 

"Ordumuzu taarruz ede
bilecek ve bir taarruza ce· 
vap verecek bir vaziyet• 
koy!„ . Diye bir emir vermit· 
ti. Halbuki ordunun parall 
da. vas1ta11 da, terkibi de, 
ku•veti de is1enilen vazifeyi 
ba§aracak bir 1aalde deiildi. 
Bu hata birinci derecede 
(Roma) nmd1. Büyük erki· 
nJharbiye ve hükiimet elele 
-Yererek Hne isteniyor ve bu· 
nun i~in neler läz1mdir ? „ 
Bunun bakikile diltünmemif" 
ti. Nebirler ge~iliyor, köpril· 
cii sm1f1 yok, kaleler yapila· 
cak, topu topu kemali bir 
istihkäm bölügü var, me~hul 
arazide yüzlerce kilometro 
gidilecek süvari kitlesi yok, 
elde harita yok. topuj'raf 
po1talar1 yok, muharebe va· 
s1talar1 dcrme ~atma, menzil 
b uvveti kifayetsiz. 

( Arkas1 yar ) 
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Kemeralb 
Hlikumet 

Kar11s1n~• ,,,,,,,, 

izmir Muhasebei hususiye Mii
dürlügünden : 

Bedeli ke1fi 
Lira K. Y eri Cinsi Ne 
805 44 Kemer caddesi Kahvehane 1 5 
Yukar1da yer ve cinsi gösterilen akarm tamiri 9-10-93 

tarihindcn itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konulP>Pf; 
t ur. isteklilerin 1eraiti ögrenmek •e kefifnameyi görose 
üzere hergün Hususi M1Jhasebe Müdüriyeti varit kaleP>i11eS 
eksiltmiye i,tirak edeceklerin de ibale günü olan 28-10-931' 
Pazartesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito veya b•

11 

mektubu ile Viliyet encümenine müracaatlar1. ~~~[t~l~:~~~~~~ nisbeti bilinm!1n izin siyaset 

en.rin ?lmak. i~t~rseniz oi Saadet ki··_Qesin Jen abmz. ~orakkap1 ka~akol lf.Bt 
ran~o bdetler101z1 mutlaka y ai §ISIDdä 354 H. Tahs1n Ondet 
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Senenin bas mahsulü 

HUS!USI 

i f Q Bal1k Y aS{1 
Geldi 

le11etli kuvYetliliir. 1~tihay1 artmr 

ECZACI BA~I 

SOLEYMAN FERIT 
„'() ST A" % ARA T ve t T R 1 Y AT FA EI R 1KAS1 

AJ. -- - -
' b„t>\I 

kar1§1k, g1da kudreti az yag almamak i~in 

~ifa Bal1kyag1 
.:: ttiketlisini ~lFA ec:z.anesinden ahmz. Hususi -·tt. retirilmi1tir ba1ka bir yerde sablmaz 
erkez : ~if a Eczanesi 
Manb~ya -Otobüs 

ti sant sekizde Arap hamddan muntazaman (129) 
~t' 0 tobös Manisaya hareket edecektir. Bu oto 
. •tahl dahilinde itlemesi i~in her fedakärhg1 göze 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

1 Yorgancilarda 23 No. l\i kine imaläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i§leri reka '>et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam 'olarak yap1hr 

Furunc ar Okusun 
Fmnlar i~in hamur. yogurma makineleri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i§leri vapur ve motör tamirab 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

.RiN 
2 ~" 20 komprimclik ambalajlarda 

bulunur. 

Arnba!aj ve komprimelerin 

üzcrinde halisligin timsali 

olan EB markas1ni aray1niz. 

idaresinde Milli Kütüphane smemas1 

BU AK~AM 

MACAR ROMANSI 
Marcelle Chrnta! - Fernand Gravev 

V e Mavi 'Junanm Me~hur 

ROD SANDOR 
CIGAN ORKESTRASI 

PARAMUND J\JRNALDA: M.s1r Güzeli Dünya 
Güzellik Krali~esi Se~ildi. Habe~istnnda umumi sefer
berlik, iki cephede haz1rhk ve son dünya haberleri 

:tc -- _._, 

J 
SEANS SAATLARI 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

i 
Pazar 13 te ba~lar . . 

Ak~amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs 
ve tramvay vard1r. 

[•l=Rt'!C'1C~'$~'1C~'tc'Jf.'.'t:~i~~)f:)$')f.~'J$~~ 

MESERRET OTELi 
Her arad1g1n1z ~1k. tcn1iz, lüks 

ev e~yas1n1 hurada bula bilirsiniz. 

*****::A:1dc::A:~:k1c!~1clt:1c1c1.iot1c.1c1c:W:>+ izmir Kemeralt1 Hühumet 
~ ~ ~r- . ~ D 0 K T 0 R ~ Caddasi karakol kar§1s10da 

ed'-1 
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Iniz t( k I b l l I )+ ve yeniden otelciJiga ait levaz1mab tedarik ederek tettif 
t +c Ba teriyo og ve u a~i <, sa gin >+ edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahat1ar1n1 te· 

l)tteeiler ~ hastahkJar miitchass1~1 >+ min ve tarn manasile bir aile ocag1 olmu~t..ir. 
l1\)• 

26 
+c Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba~m- ~ Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidia 
+( da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )f. haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

1 ~ +c ak~am saat 6 ya kadar hastalarmi kabul eder. )f. Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecei&:-
IVI 1 R • +c Müracaat eden hastalara yapilmasi läzamgelen sair )+ tir. Ak,amlari temiz hava almak i~in tara~alanm1z müt\e· 

"l ~~~~~~~~~~~ „ t hlTt 'k k 'k 1 · ·1 r h t „ rilerimize a~1kbr. A ·~· „• • ~0~~~1:!4i~111<1:1 u~111• .... • .... •.~•'6 i a l a ve m1 ros op1 muayene en l e verem l as a- )f. Aflama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
~ YARE s·nemas1 Telefon ~ lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- u. 

1 3151 ~ "' Yatak fiatJarmda csash tenzilät vardir. 
~ sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 a 

~itk B u G 0 N ~ ..UY--WO'V"Y---WO'V'""lrV"Y:V"V"Y'V"Y----woV"V"-wr--VO y··k 1 K b d 0·11 
" GAAL'in yüksek föhretini ebedileftiren ~ '"•+..r;;•++ ...... ,.....,........,...,:..., ............ ;;;.++..r„ ...... ;.+..... U Se a 8 ay1 1 Ur 

senenin en büyük fi~mlerindcn • ~ ~tlJJ!11~ä1JNl:l16i1at:llHti~~!:!ltli!lutlim11ll!111lB!ni!ti.1l1~11f.Jultr.tJi1'3 i,te bütün izmir ve mülhakatmm seve seve i~ip cloJa• 

SQKAK r'Jf"'EGJ ~ ~ G Ö MEYEN~ER GÖRSÜN ! . . s mad1g1 rak1lar bunlardir. 
~---t d '"' "' ~ (i GÖRENLER SÖYLEStN ! . D 'ij kvamlt kahkaha-Nefis musiki-Cazip sahneler ~ ~ Bugün 10 Birincite§rin Per§embeden itibaren J) S~~~~ ~:~~~~, 

·~ ~ ~ GAAL, bu filmde zoraki erkek rolünde .~ jffe ( A N ) s1·nemas1nda· D ~ YENiDEN y APILAN ve MÜKEMMELEN 
i)e nr~~leri güzel sesi ile ganetmekte ve müte- ~ @ f) ~ t e f r i § e d l!i'l e n 

~ ... \t~l~r;e~tedJ_r. ; : g 1 As R 1 s 1 NE MA 
~ 0 K s ( l)ünya havadisleri) ~ ~ 1 - ~ahane Vals " 1 11 Birinci Te~rin ( CUMA) günü a~1hyor l\'I • k • ( Karikatür . ) ~ t Marta Egert ~ •• iki büyük film 

l\l. F~ 1 . . . . Komik ~ ~ 2 - Garh cephesiode kanh hücun1lar S I Olümden lcorkmayan ladam 
1.. • 1yatlar tenz1l ed1lm1~tJr. 30 - 40 - 50 kuru$ ~ ä 3 J b ld ß JI J „ b k 1 ~ \ 1 
'lt„ -( SEANS SAATLARI )- ~ ~ - stan u a a n1n at et n1usa a a an gr ~ok heyecanh, deh§et filmi 
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Kara Lindberg 1 ~-
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

( taJ ya tayyarecilerini kor-
kutan zenci tayyareci 

--~-0000---- --~ 

Kara kartal denilen bu ta yyareci kimdir? 
-5-

Tel Robenson, Do~enin kalbine evläd ac1s1 
k ... . r so maga azmeth ... 

Neca~1: 
- Fakat1 dedi. Bunlar bi

rer ~ocuk! Robenson: 
- " Ebebeynin günah1a

rm1 evladlar ~aker! Diye ba
g1rd1. fnciJin bu hükmü bu 
meselede de cari olacakbr. 
Ha.§metmeab, hu ~ocuklari 
bende sizin gibi ac1yorum; 
kendilerinin hi~ kabahah ol
mad1gm1 n-.samyorum, sert, 
hudgäm, haris bir babamn 
emrile hareket ediyorlar. 

Evde bu ~ocuklar s1cak 
göz ya§Jar1 döken analarJna 
de acmm, fakat bombalar 
fc1äketler altmda ezi1mek 
isteyen habe§JiJer, daha faz
la ac1yurum! Du~enin bu har 
b1 yünden binlerce habe~ 
anas1 kanh göz ya~lar1 dökc
ceklerdir. 

imparator, buradan in söz
leri sükünetle dinledi ; ve 
söz bittikten sonra da yine 
sükiinete devam ettiler. 

Tel Robenson sö.züne de
Yam ederek: 

- Benim bu iki ~ocugu 
tayyarelerile beraber mah
vetmek istemekten maksa
d1m, italyanm antipatörünü 
kalbinden vurmak, kalbine 
en büyük ac1y1 koymakbr. 
Mnsolini de, hodgämhg1 yü
zünden binlerce baba ve 
ananan kaJbinde busule ge
tirdigi ac1 nedir. Biraz an
las1n! dedi. 

kadm1n, büyiik Amerika ga
zetelerinden birisinin muba
biri s1fa1ile geldigini haber 
alamad1. 

Bu kad1m ben Amerikada, 
baz1 milyoner,ibaz1da sinema 
spor romam, ~baz1 bir rann 
" <;1plak kadm1 „ gibi bir 
~ok vaziyet ve.mevkilerle ta
mm•§hm! 

Bir zamanlar bir petrol ki
rah ile evlenmi~ ve ondau da 
ayr1lm1§b. 

Bu kadmm Adis-Ababaya 
geldigini ben de haber al
memi§bm. Beni gördügü 
zaman, hemen boynuma sa
r1ld1, beni öptü, böyle bir 
yerde bir hem§ehrisine te
sadüfle ~ok memnun oldu
gunu söyledikten sonra: 

- Tel Robensonu gördü
nüz mü? dedi. 

Anlamam1§ göründüm; Mis 
Evelin: 

- Camm " Kara Lincl
berg „i diyorum. Ben sade 
onun i~in Amerikadan bura
Iara geldia! dedi: 

Adis-Ababa: 5 Eylül: 
Harb ba§Jad1. 
Habe§istanda büyilk lbir 

askeri faaliyet var. 
Tel Robenson Harbm ilk 

günlerinden itibaren hakiki 
bir " Kara Lindenberg „ ol
dugunu göstermi§tir. 

Tel Robenson. Adis-Aba
ba Tayyare karargähmda 

• '* • Tayyarelerine bir baba ~ef-
Habe§ imparatorile bu mü- kat ve muhabbetle bakarak 

läkattan sonra, Tel Roben- dola~1yorken, saray zabitle-
son hemen Adis-Ababa tay- rinden birisi geldi ; ve ; 
yare karargäh1na konmu§ ve -Miralay:m, sizi impara-
orada mevcud tayyareleri tor isteyor! dedi. 
isläh, baz1 Habe§ gen~lerini -Hemen geliyorum ! 
de tayyurecilige. ah§hrmaga Diyen Tel Robenson bana 
ba§lami§br. dönerek : 

Bu fazla me§guliyet base· -Samyorum ki, en nazik 
bile, Robenson "'Emperyal" dakikalarda bulunuyoruz ! . 
otcline Mis Enelin Pup is- dedi. 
minde güzel bir Amerikah ( Arkas1 var) 

fil {! ~ ~ ~ ~ fi ~ 

En mühim radyo habe:r~eri 
§ itaJya SomuJisindeki yerli Askeiler italyaya kar§I isya

ya kar§I isyan ve Habe§ ordusuna akm akm iltihak ediyor. 
halyanlar bu ka~an askerlerini kendi top, tank ve tayyare
leriyle öldürmege ~ah§1yorlar. 

§ Resmen bildirildigine göre itayan Somalisinde büyük bir 
isyan ~1km1§hr. Ual Uald~ ileri hareketi yapan ltalyan or
dusundaki yerli askerler ltalyaya isyan etmi§ ve güme gü
me Habe§ Vehip pa§a ordusuna iltihaka ba§lam1~br. Hatta 
baz1 yerli askerler öz ltalyan olan siläh arkada~lanna hü
cüm ederek yö:zlercesini öldürmü§lerdir. 

§ Bir italya tebligi Makalede önemli Habe§ kuvvetleri 
topland1g. bildiriliyor. Ras Seyyum Aksumun istirdad1 i~in 
emir ald1. 

§ ftalyaya kar~1 yapilan zecri tedbirden zarar görerecek 
devletlere yard1m i~in mü§terek kasa kurulacakbr. 

§ ltalyamn siJäh altmda bir milyon askeri oldugunu ve 
bunn be§ milyona ~1karbilecegini bildirmektedir. 

§ Habe§ er'käm harbiye ba§kanlagma bir lngiliz ge~ti. 
Bundan dolay1 ltalya lngiltereyi protesto edecek. 

§ ltalyan ile ingiltere arasmda bir harp arefesindeyin zi
ra ltalya fngiltereye di§ bileyor, bu yüzden Suda, T1rabu
luzgarb ve M1s1r hududlan dolmu~tnr. 

§ ltalyanlar Aksumun yanlarm1 tehdid eden bir Habe~ 
muha ara hareketi ke§fettiklerinden ltalyanlar ileri yürü
memege karar vermi~lerdir. 

Be§ bin M1s1rh Habe§ ordusuna gönüllü yaz1hyor. 
§ M1s1r kumandanlarindan Sitk1 ve Nuhas pa§alar "fngil

tere istiklälimizi tammaz ise bi:zden yard1m beklemesin" 
tlemi1lerdir. 

Avusturyada hükiimetin 
istifas1? ! 

Viyada 17 ( A.A ) -J~u~nii Cumur ba1kan1na kabiDenia 
istifasm1 vermi~tir1. 

Cumur ba~kan1 yeni kabinenia te~kili itini yeniden Bay 
~Uljnige vermiljtir. Bay $u~nih ba1 bakan bay Starenberg 
asba§bakan bay Valnneg dit itleri bakam, Ye aga~1 Avus
turya genel Yalisi. bay Barbaren Fels i~ i~ itleri bakam ola
caklardu. 

Viyana üzerine bir yürüyÜ§ 
mü yap1lacak ? 

Viyana 17 ( A.A ) - Kabinede degi~iklilderin k1smen 
eski muhariplek Haymvehrenler arasmda ~1kan fikir ayr1h
jindan ne~et ettigi zannedilmektedir. <;ok yakmda bir res
mi teblig verilmesi beklenmektedir. Bu arada resmi daire
Jer önündeki nöbet~iler fazJala~tmlm11jbr. A~112"1 Avusturya 
Hayvehrenler eski muhariplerinia Viyana üzerine bir yürü
yü§lerinden bahsolunmaktad1r.~ 

111•1q ~ P;'l !'.::1! 
~ ~ ~ -
Londrada 
Habe~liler lihine 

Bir gösteri~ 
Londra (Ö.1el) - Bir ~ok 

i~~iler Hebe~ el~iligi önünde 
bir nümayi~ " yaparak mag· 
duriyete ugriyan Habe~liler 
lehinde tezahüratta bulun
mü§lar ve Londra sokakla
rmda ta111d1klar1 bayraklarm 
üzerine ~u ibareyi yami1§!ar
lard1r: „ Hnrh1 durdurunuz „ 

Liyo da 
italyan 
Aleyhtarl121 

Paris (Özel) - Liyondan 
alman bir telgraf haberine 
göre orada bir cok talebe 
ve gen~ (Mar1eyez) havas1-
01 ~alarak ltalyan konsÖlos
hanesinin önünde bir nüma
yi1 yapm1~lar ve konsolosha-
neyi ta~lam1~Jard1r. 

italyan 
Kumandan1 
Habe~ asker lerini 
Takdir edivor !.. 

.; 

Belgrad ( Öze]) - italyan 
gazeteleri, Arigah i,gal eden 
italyan kuyvetleri kumandani 
General Santini Habe§lcri• 
kuyulan zehirledikleri habe
rini §iddetle tekzip ettigini 
yaziyorlar ve kumaodan San-
tiniden naklen ~unu da iläve 
ediyorlar: 

• 
ltalyan 
Bankalar1 
Krediyi kesti 

Belgrad (Özel) - Roma
dan veriliyor: 1talya hakkm
da tatbik olunan zecri ted
birler iktizas1 olarak ltalyaya 
mal gitmedigi i~in italyan 
bankalar1 da krediyi kesmi~
tir. 

Deniz i§~ileri 
i~in kanun 

istanbul ( Öze) ) - Deniz 
i§~ilerine mahsus yeni bir 
kanun ~1kacag1 ~bi!dirilmesi 
üerine „buradaki denizciler 
sesyetelerinin uher biri ayn 
ayr1 toplanmakta bu kanuna 
dair r dilekler haz1rlamakta
darlar. 

• 
Italyan1n 

Gayip ettigi askerin 
Sa y1s1 belli degildir 
Belgrad (Özel) - Asma

radan ahnan telgraflara gö-
göre italyan ordnsunun gaib 
ettigi asker say1s1 henüz 
belli dcgildir. Zira sava11taki 
fn·kalar henüz yerle§memi§ 
ve bu sayrnh tesbit cdeme
mi§lerdir. 

Bulgar 
ihtiiati 
Cilvelerinden " Habe~le birer cani gibi 

degil, namuslu bir cengäver Sofya (ÖzeJ) - Nevrokop 
gibi dövÜ§Üyorlar.„ garnizonu mürettebahndan 

• A J • hudud muhafaza zabitlerin-
Jskan i§ erl den müläzim Kostakef ü~ 
D d•1• gün evvel Yunan hududun-evre 1 1yor dan firar etmi~tir. Hududda 
Ankara ( Özel ) -- lskän Yunan zabitlerine teslim ol-

i§lerinin saghk bakanhklara mu§tur. Kostakef dahi son 
devredilccegi rivayeti teey- ihtilälde pay alanlardandtr. 
yüd etmi§tir. Bu baptaki Bir hafta müddetle saklan 
kanun läy1has1 haz1rlanm1~ m1~ nihayet ~areyi Yunanis-
ve ba~baka~hga gitmi§tir. tana ka~makta bulmu~tur. 
ll'~~~w:::r-!!l.t•••„„„ „ .... „~~~~~"' 
~ 20 Ilkte§rin-Pazar 1 
~ Ge:t.tel Nüfus Sav1m1 ~ 
: Say1m günü bulunciugunuz yere say1m memuru gel- : 
i miyecek olursa veya sehven · ya:11lm1yacak olursamz i 
'1 hemen hükümete haber yollaym1z. ~ 

I ~ BA~VEKALET 
~ istatistik U111um Müdürlügü ~ 
~~~~~·······„„„„~~ ~~kt2 

§ Türkiye-lran-lrak ittifak1 Avrupa mahfellerinin ziyade- 1 
sinde memnuniyetle kar~1lanm1~br. 

Avusturyadaki kabine bubrao1 ile kar2a~hk M.aberleri 
Romada teessllr ve teessllfle kar§1lanm1~hr. 

Yini Bir 
Cihan s va~1111n 

Aref esinde n1iyiz? 
Sofya (Özel) (Slav) sr•-

.1etesi bir bat makale ya11-
yrr: " f ki diiayan1a uluslar1 
hi~ bir vak1t bu kadar bü
yük hädiseler kar,1smda ka-

lacaklarm1 ummazlard1. <;ün
ki bugün Avrupa medeniye
bde tehdid aJtmdadir. Buda 
suthun ya~amas1 i·~in yeni 
yeni andla~malar yap1lan bir 
zamanda oluyor. Fakat ~ok 

teessüf olunurki "cihan · sul
huda tehlikededir. l Bunun 
sebebide acunda hüküm sü
ren iktisadi buhran ve i~siz-

likdir. Bu i~sizlikdiriki birde 
ahlaklarda da bir buhran "ya
rabyor. 

Habe§ 
Hü umeti 

Fransiz askcri 
istiyor ... 

Londra (Özel) - italyanm 
Ad1s-Ababndak eJ~i)iginin 

kaldmlmasma mebni italyan 
menafiinin müdafas1m Fran
s1z sefirine b1rakm1§tJr. 

Bu münasebetle Habe§ hil
meti Fransiz sefirine lüzum 

gördügü takdirde el~iligin 
korunma111 · i~in bir Frans1z 
k1t'as1 da getirebilecegini bil 
d1rmi§tir. 

son 
Lö"calan ni~in kapand1 

Istanbul (Özel) - Moson 
localaram hükiimet kapatma
m1§hr. Bu localar mevcut 
kanunlara uygun olmad1gm· 

dan kapanmaktad1r. Bu sos
yetenin kurum kökü yurdu
muz d1§mdad1r. Yurdumuz 
kanuolarir a da uygun de-

gildir. Bu yiizdendir ki An
karadaki Ioca kendi kendini 
kapami§hr, hükiimet tara
fmdan kapanmami§br. Diger 
localar da buna göre hare
kete mecbur kalm1§lard1r. 

Gayri 
Mübadillerin 
Y eni bir dilegi 
istanbul ( Özel ) - Gayri 

mübadiller idare heyeti gayri 

mübadillere aid haklarm bi
ran evvel verilerek onlar1 
ugrad1klar1 yoksulluktan kur
tarmak i~in yeni bir dilekde 
bulunmaga karar vermi§tir. 

Japo ya 
Adis-Ababada 
El~ilik kurdu • .I 

Belgrad (Özel) - Tokyo
dan bi)dirildigine göre, Ja
pon hükiimeti A<lis-Ababa
daki kosolosuna bu konso
loslngun el~ilige ~evrildigini 
ve el~i s1fatile davranmas1m 
bildirmi§tir. 

Romanyadaki Japonya se
fareti müste~ar1 bay Sakaya
mu bu yeni el~iligi idareye 
memur edilmi§tir. Sefaret 
y1I ba§mdan itibaren i~e ba~ 

l /l : l~ . 

lngiltere 
Soruyor 
-~Ba,taraf1 1 incidt lt~' 

m te uira•a11119lard1r. kt' 
yanlar Aksumdan 7 DJU 1) 

dar ilerlemiolerdir. . ~· 
Istanbul (Ö.1el) - Ad1

• f . 
ltabadan abnaa laaberier• ft' 
re, Ras Kassa ile Ra• S• ~· 
mun ordulanda birlef„ 

lerdir. ··k~ 
ltalyadar henüi: yu „ 

Ha9e~ kuvvetlerile te~. 
etmemi~lerdir. Adis-Ab~af' 
da pek 1ok asker toP di' 
m1~hr. Buradan mütelll8 pi' 
yen cepheye sevkiyat Y'sr 
l1yor. Ras Kassa ile Ras r 
yumun ordulannln birlet~0 \J 
sintlen has1l olan 200 kl' .T 1 

ki§iJik kuvvet yar1D JO~ p' 
bil taarruz yapacakh. . ~ti~ 
heye ayr1ca 40 bin ~·~ ~· 
Habe~ kuvveti sevked1i- 5' 

tir. 5000 kadm Habef ~· 
keri Adis-Ababada i111P' r 

•t r• torün huzurunda l'e~J 

mi yapacakbr. ., 

istanbuJ (Özel) - Be~t' 
den alman haberlere g 'tl 
Alman gazeteleri AksUOl 

11
• 

ahnmasmm askerlik v~ P00~ 
tika noktasmdan müh1t'll 
dugunu söyliyorlar. ~j( 

istanbul ( Özel ) - j\ / 
Abadan geien haberlere ( 
re, Habe~ hükumeti A~~t 
mun sukutuaa ebe111011 

vermcraektedir. II 
Istanbul ( Öxel ) - ~ ~ 

Ababadan ahnan ~i~ b•1'•'1 
göre, italyan sef1r1 l tiJ>.' 
Vi~inin 100 ki§ilk bir „ II 
f1z alay1m• nezareti alll' ,a 
Cibutiye hareket:eden tr• 
bindirilmi~tir. Jaitf' 

Istanbul (Ö:1el) - J(a ,idr 
reden havas ajans10111 ,-· 
ga bir habere göre ltalf~~ 
lann Libiyo vadisinde 1110 b" 
tahkimat yapmakta •e lsif 
raya bir ~ok tak ve 1110 
mat ta11maktadirlar. I f' 

Buna sebep olarak ;II~ 
terenin M1s1rda yaptJ 
hazirhklar ileri sürülüY~ 

istanbul (Özel) -,1' "'I 
den ahnan bir habere 1 

· IDgilizler kahirenia k0~ 
· · ··h· h 11rb i. mas1 1~10 mu 1m a ,, 

yapmaktadular. Bu ••Y~~ '1 
btitün M1sir sahilleriue tof 
kumsahna büyük ~apt• 
lar yerle,tirmi~lerdir. J 1 

Istanbul (Özel) - /\ 
1 ~ 

bir habere göre ltalyaP u:l 
lara Ligre cebhesinde :e)it' 
bir faaliyet höstermel< . ~ 
ler. italyan tayyareler~Jcl'~ 
mmtakada tesadüf ettl ,et 

200 ~adirhk Habe~ l<~~-
lerini ~iddet)e bombat b•f~' 
etmi§lerdir. Bunden ·r ~' 
Dei Maria taraf1nda bt 00~ 
be~ mühimmat dep050 

imha itmi~lerdir. ßf/ 
Mussolininin ogul!•'1 td"f 

ve Viktoris'in dah1I 0 
5
i 

ikinci bir tayyare fil~.-'' 
Makale tarafm1 bombsr li tO 
etmic:. ve burada §iddct ~' 

" ·ne fek ve mitralyoz ate~J . J!I 

ruz kalm1~larsada b~~ 06~' 9 
ar1zaya ugradadan ger• 
mü!}lerdir. 
--~~ 

Yüzde ~ 
Alm1§DO~ 
izmirde ki l§~i „e lll ~ 

organizazsyonuna beO yde4 . 
km yiizde altmt§l ~· „ ~o~, 
medigi anla~1ld1i111 ~. ff 
lar hakka•da maa•• 
laeakhr. 


