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t a l y an l a r cenub hududunda fOk agir zayiata ugri-
)arak Musaaliden Eritreye cekilmege mecbur oldu 
'tigre cebhesinde harb Hibe;ler lehine inki$af edyior 
~:-dra 18 (A.A) - l>eyli 
--~ fazetesi Frans1z - ln
~ ullrana alt1nda GeneY· 

t_ fU yaz1y1 alm1~tlr: 
~•l hükü111etinin uluslar 
'lt eaine kay1ts1z ve ~art
~ -laaharetten imtina et· 
~ •rtaya bir Frans1z - 1n· 
~ llllaasebata meseJeri ~1-
~ tf1'· .1~r!liz hükumeti 
-....; 1llsehnm10 ban~1 mf.-

• •taaek isteyip isteme-

yaya kar~1 $ap denizinin ve i Son glinlerde lngiliz Fran· Bay Lavahn yerine siyasal nato mahafilinde uyand1rm1t- 1 
ya Silveyt ka lahnin abloki- 11z milnaseha'1 eiddi bir saf- ~ogunluga dayanan birinin br. 
11 i~in tah~it edilmi~ olma- haya i(irmektedir. it batina getirilmesi zama· Frans1z i~ i~lerine yab1lnc1 
d1gm1 beyana davet ettigini Finansal Tay.'Dis irazetesi mdir, diyor. Bu ne!}riyat se- müdahalesi sayilan bu net- 1 
liildirmektcdul. Bay laval „ .. „ .... „„„„„ ...... „„ •• „ ...... „ „„ •• „„ •• „ .... „„„ .... „„„ •••• „ 
her hangi bir deniz yard1m1 B l' k l d 
hakkanda lngilterey~ :ap•: e-Q me un ya a an l 
lacak vadm ltalya hukumeb Y 
tarafmdan bir tahrik hare
keti teklinde tdekkj edile· 
cegi müta ä 1 ndadar . 

lngiltere bu f1rsattan isti-

-----------------------------------------------oo++oo~-------------------------------------------

Hainler Ali Saibin Urf adaki ~iftliginde bulup-
caklarm11. Urf a saylav1 müddeiumumilik kara 
rile tevkif olundu. Ali Saib, meselenin bizzat 
lstiiet lnönü taraf1ndan tahkikini rica edivor 

Java gazetecilere tu 16zleri 
söylemittir: 

"Mademki bu bidiseye 
ismim kar1tm11tar, Eier Ka· 

mutay benim tetrii ma1•ni
yetimi kaldirmazsa ' bcn biz-

(So u 4 ßncßde) 

·== 

riyatta 'iddetle kartahk ••· 
rilecektir. 

Paris 18 ( A.A ) - Aaa
dolu Ajansm1n özel aytan 
bildiriyor: 

Dt!} banam1z T cvfik Rltti 
Aras Paris büyük el~imiz 
Suad ile birlikte llüa uy 
Laval ile görltktlktea seara 

aktam l. Cenevreye dia•lt· 
tiir. 

Paris (Radye) - "Hawaa" 
ajansan1n Cibutidea altbit 
bir haben g6re, birka~ 1i•· 
denberi Frans1z Semalisi 
1imalinde Habet topraklar1aa 
girmit olan ltalyan kuvvet
leri Musa Ali dafl civaraatla 
Habet orduau taranaMa 
yollara kesilmek suretile ~ 
orta110da kalm1tlard1. 

ltalyanlar bu batay1 taair 
etmek i~in sür'atle 1eri tlla 

Sonu 4 &neide -

' 
li~BE$ KUllANDANLARINDAN RAS KASSA 

•e :iatdmiyor• ltay 
~liai ~ ••• ••ri .... 
... de retltlettijiai •• i,u 
~ab1 kartWDÜ Fraa
ti..,.._ tlt1namu •• elacajiaa 
.,__ek iatiyer. 
~ lavaba ilk ••••puara 
~ ••1yetesi de1tlar1aa 
~ verecek mahiyette 
~' Diier taraftan ltay 
~ lngiltereyi 1n1iliz fi
lt -..... lai~ bir .halde ~ltal-
'1 •• 
~ lifus siyasas1 
a:nüfus 

hm1 
Ord. Pref. lbralaim 

Faz1l Pelin 

" -2-~ • 20 inci asna kadar 
~ ~torluk bunu kcndisi 
~ •r •azife bile sayma
~'Y•a bite bunu yapmak 
~· 11~• kendisinde göre
Lt..,. lfti. Yaln1z Abdülhamid ~t&j. 
~ lla11 son senelerinde 
'-t tarihene lbenziyen bir 
\ ~'Pd111aga ~al1t1lm1t ise
~~ ~t •ncak bßyük tehir
l"tl) • lar etmit ve muvaf
~tli l»ir netice vereme-

t..~i "d 1 arenin buna ehe•-
' Sonu 2 ineide -

1 
fade etlerek laalea Lekarae 
aatll•t•••• makatlderaba•a 
•eYauu ltalaia elabilecetiai 
hatarlatmaktad1r. Franaa ta
abhiidlerine riayet et•ektea 
i•tina ettiii takdirde lnril· 
tere ba maatakaYi emniyet 
paktan1 ne auretle tefair ede 
eeii meselesiai tetkik ede
ceii meaeleaini tetkik ede
cektir. 

Londra 18 (A.A) - Ce
nevreden Deyli T elgraf ga
zetesine bildiriliyor: 

Telif ve tanzim komitesi 
gizli bir celsesinde konsey 
ve a•amble celselerine ait 
raporlaran Amerika japonya, 
Brezilya ve Almanyaya teb
lig edalmesine karar vermi,
tir. Keza finansaJ ve eko · 
nomik zecri tedbirlerle siläh 
ambargosu hakkmdaki ka
rarlar da memleketlere bil
dirilecek ve bu meseleler 
bakk1ndaki mütalialara iste
necektir. Bu devletlerden 
ltalya ile timdiki tecim ha
cimlerini muhafaza ederek 
zscri tedbirlerden has1I ola
cak bo,lugu doldurmak i~in 
bu tecimi arbrmamalar1 rica 
edilecektir. 

Paris, 18 (A.A)-Anadolu 
Ajans1n1n &zel aytar1 bildi· 
riyer ; 

HABE~ SMVARILERI „„„ •• „„„„„„„„„„ ••.••••••.•. „„ •••••• „„ 

Bütün lzmir 
~----~-----------„ .... -----------------------

lzmiri kurtaran Türkün BabaS1 -
Atatürk'ün Cumuriyet alamn-

daki an1h önünde Dün gazetemizi makineye Bunlar Suriyede bombalar 
vertlikten sonra AtatUrke ve tabancalarla silähland1r1l-
suika1t hakkanda ald1g1m1z m11 Atatürke suikas yapmak Bugün saat tamion yedide 
bir telgrafa makineyi durdur- üzere Ankaraya sevkedilme· bütün lzmir halka, Türk za-
mu1 Hallun Sesine der~ et- leri bu vatana kar11 dß1man- ferinin bütUn d.llere destan 
mittik. Bugiinde Türkün göz- larla birleterek silih kullan- olmu~ menkabesinin semboli 
bebegi ve Tlirk yurdunun m11 olan hainlerdcn mürek- Atatürk'ün Anab önünde 
kurtanc1s1 Atatürke yap1l- kep bir ~ete ta'rafmdan ka- miting halinde topfanarak 
mak istenilen mel'unca sui- lt I t rar a ana a 10m11 ar. büyük kurtar1cls1na yüreii-
kastm tasfsilitm1 a,ag1ya Bu hainanc ve mel'unane 

nin ve can1n1n i~inde besle-
dercediyeruz. suikast hareketlerini Anka-

Bu tafsilita g6re suikasb rada Urfa saylava Ali Saibin diä'i sevgi ve tak1nma duygulara-
yapacaklar hain <;erkez !te- idare edecegi ele ge~en ev- na ve ona k1ymak isteyen mel-
min yaln1z damad1 Yahya ol- raktan anla~ihyordu. un ve al~aklara karfl da 
mayap kendisile birlikte ce· Mugla saylava Yunus Na- duyduj'u sönmez llnet, kin 
nup hududemuzu ge~en daha dinin ba1kanhi1 albnda top- ve nefretini baiaracakhr. 
d&rt ve cem'an bet hain ol- lanan encümen Ali Saihi 0 halde bütün lzmirliler 

ri kurtaranan meydu1na ri· 
decek, oray .i kotaukt•r. 

- •w---
Cumhuriyet 
Bayram1 
•• 
U~eündür 

Bu yil Cumburiyet 1'ayra
m1 ü~ güu devam etlecektir. 
C. H. P. lni ve Esnaf lttlre
su bu ,erefli rßa 1erefiae 
160 ~ocuk süanet edecektir. 

.,,_..,,..,, 

Telefen 

N 
dugu anla11lm1thr. sorguya ~ekmittir. Urfa say- bugün saat on yedi de luni-
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"Sab1te 2 

Okyanuslari 
„ „ 

ilk &§a.n Alman U. 117 tahtel
bahirinin akillar1 durduran 

müthi§ maceralar1 
---------~----

- 27 -

Harp. her vakit fac1alarla do]u t;ok e1in1 ve 
~ctin macaralar demekttr 

Bu günün ak§am üzerinde : rikadaki vaziyet, harb husu· 
kar§tdan bir nakliye g6rdUk. sundaki hazuhklar hakkinda 
Büyük ve güzelcii. tenvir etti. 

Fakat .N~rve~ bayrag1 ta- Verdigi malu:nat ~ak kiy· 
pmakta 1d1. metli idi. 

S_on .z~manlarda A.merika.n Kaptan bize hususi ayar-
ve .lng1h~ _har~ nakhye sef1- daki nefia i~kilerden elli §i-
sefmelermm bar k1smma Nor- fe hcdiye etti. 
ve~ bayrag1 ~ekmekte idiJer. Vapur mürettebatindan 

Bunu bize rnuhtelif yer- Norve~li birisinin kolunda 
lerden telsizle haber vermif· bir yara vard1 Dokto 1 d" · rumuz 
er ir. bu yaray1 pansuman etti. 

Gördügümüz vapurun Nor- Norve~li me~hur bekriler-
ve~ band1rah olmasma rag· den imi§. Her daim sarho§ 
men biz üzerine yürüdük gezermi§. Sarhoilukla, dok-
" Dur! „ i~areti verdik . tora tefekkür makaminda 

Vapur durdu. albn saabm vermek istediler. 
Bu vapurun Norve~ bay- Doktor vazife mukabilinde 

ragt sahte idi ve kendisi hediye kabul etmemckte, 
tarn manasile Amerikah idi. sarho§ ta saati mutlak;t ver-

Vapuru babrmadan evvel mekte israr etti. 
~:~ulesinden istifade dil§Ün· Bu iki inadm ortasmi bul-

mak bizim i~in ciddt:n müt-
Vapurdaki Keten tohum- kül oldu. 

Jarmdan 300 ton ve nefis S 1ra vapuru babrmaga gel-
tütünlerden bir miktar aldik. mifh. 
Keten tohumunu Almaayaya Vapurun en can alacak 
gönderecektik.-Y agmdan is- noktasma koydugv umuz dina-
tifade edilirdi. ~ mit paketi patlad1; vapur bir 

Malumya ... Almanyada bir k1sm1 havaya u~mak, bir k1s 
~ok feyler yohlu; bükumet, d d h m1 a algalar aras1na gö-

alk ve ordu yoksuzluk ~e- mülmek suretile mahvoldu. 
kiyordu ! Amerikanla1m11 Alm an 

Bu 30o tonl!n deniz orta- k aptan bu feciaya dalgv in, 
smda tahtelbahirimize nakli d algm bak1yordu. Vapur göz-
epeyce sürdü, kolay bir i§ den yok olunca, bir rocuk 
degildi. .,. gibi hüngür, hüngür aglama-

Vapurun kaptam, Ameri- ga batladi .. 
kada yerletmit Almanlardan .d. Dogru ... Bir vapur ekse-
1 1. • k r1ya aptamn ~ocuj'u kadar 

Ana rlilini henilz ututma- kiymctli bir feyidir. 
m1,b. lrk1mda tamyam1yor- Harb„. Mel'un harb ... l1te 
du. Bunun i~in bizb1le he- böyle facialarla duludur. 
men dost oldu; ve bize Anie- ( Arkasi var ) 

sasmemmm 
Bulgarlar ve Halkevinin 
Akalliyetler 
Sofya ( Özel ) - "Slova„ 

gazetesi Cenevrede gc~en 
hafta kurulan azhklar kon· 
gresinden bahsederken di-
yor ki: · 

" ÜHcesinden azhk millet
letler olan her hükumet o 
azbklarJa onlarm hak ve hu
kukuna riayet suretile anla, 
mahd1r. Azhklarm hakk1m 
gözeten kanun ve siyasa o 

. memlekete hi~ bir gaile a~
maz. 

Halkm Sesi - Slav gaze 
tesi madamki bunun b6yle 
oldugunu biliyor. Ni~in Bul-
gar hüi<umetini Bulgaristan
daki Türklerin hukukuna ria 
yetkär olmasm1 tavsiye etmi
yor. Fakat dostamuz batka
sma ~uvald1z1 sokmadan ken 
dine igneyi sokmahd1r. 

ilk ve orta tahsil 
kurslar1 a~1hyor 

Halkevinden: 

Halk dersaneleri vt: kurs
lar fUgbemiz, ge~en y1I oldu

tu gibi, bu ydda ilk ve or

ta tahsil kurslari a~maga 

karar vermi§tir. Kurslar Arap· 

fmmndaki Dumlupunar ilk 
okulunda a~1Jacakbr. Kursla
ra devam etmek istiyenler 
her gün 6gJedcn soara Bah
ribabadaki Halkevine gide
rek ve birer fotograf vere
rek kay1tlar1n1 yapbrmahd1r
lar. 

Kurslarm ne zaman a~da
cag1 ve derslere hangi saat-
larda ba1lanacag. ayrica ilin 
edilecektir. 1-6 

m~~~~~:~~~~~I 1 TAFLAN GAZiNOSU 1 
~ E1nsaJsiz ince saz tak1m1 yüksek mugan-
fl •iyeleri anga je etti 
1 Bütün levaz1mm1 ikmal etti pek yakmda a~1byor 
~ Halk1n Se1i gazetcsine dikkat 
m~wm~~~~~~ 

(MabS..I) 

Nüfus siyasas1 
VeNüfus 
Say1m1 

(Ba1taraf1 1 incide) 
miyet de verdigi yoktu, cün
kü o asayi1~i - oda •bir de-• 
receye kadar - bir devletti. 
Ekonomide kcndisine ayrd
d1g1 vazifeler vek ma hduttu, 
halk kendi kendisini idare 
edecekti. Devletin üzerine 
tereddüp cden vazif eler pek 
yoktu. 

Bu gtin ise inan1m1z bu 
degildir. Cumurluk halk~1 
ve devlet~idir. Ve memle
iketin en k11a zamanda en 
fazla refah ve saadete eri1-
tirmek vazifesini iizerine al
mi§br. Devletirilik rasyonel 
bir ekonl)mik siyasa demek
tir. Bunun i~in ise her §ey
den evvel nüfusun halini, 
hareketini ve son vaziyetle
rini bilmeye ihtiya~ vard1r. 
Dayand1g1 toprag1 geregi 
ile hilmiyen mimar bunun 
üzerine saglam bir bina ku
ramaz. 

Nüfusun bu inki§af hare
ketine cumurluk daha 1927 
senesinde ba§lam1§, hepimi
zin bildigi gibi memleketin 
ilk nüfus tahriri yapilmi§br. 
0 zamandan itibaren mem
Jeketimizin nüfusamun 14 
milyon civarmda oldugunu 
biliyoruz. 

Nüfusun sm1flar1 hakkmda 
da az ~ok bir fikir sahibi
yiz. 

Läkin bu ilk tecrübe za
rureten bir dereceye kadar 
nokaan ve iptidai idi. Nite· 
kim istatistik genel direkör·· 
lügilnün yapbg1 baz1 sondaj
lar tahrirde gizli kamHI bir 
~ok nüfus mevcut oldugunu 
bilhassa yeni doganlan mik
darmda pek ~ok gizlenmeler 
bulnndugunu göstermiftir. 

Bundan bafka tahririn tam 
oldugunu kabul etsek bile 
bunun bet on scnede bir 
yenile1tirmck bütün dünyada 
kabul e·ilmit olan bir esas
br. Bunsuz istatistigin deg
rulugvna inanamay1z. 

Nihayet ilk istatistik hali 
tesbit etmi, olsa bile bizc 
nifus hareketlerinin üzerine 
tamamile dayanabilecegi bir 
ana defter vermemiftir. ~im
di böyle, ileride bareketleri 
de takibe yarayacak bir def
ter elde etmek istiyoruz. Bu 
tahrirden sonra nüfus idare· 
leride 1slah edilecek nüfus 
hareketlerini daha esash bir 
surette takip etmek imkäm 
has1l olacakbr. 

Sözün k1sas1 nüfusun hu
mah hareket vas1slur1n1 bil
mej'e ~ah1mak dinamik ile
riye dogru gitmege karar 
vermit bir sosye e li~in ilk 
ödevdir. Cu•huriyet bu me
seleyi esash surette hallet
mege azmetmi,tir. Bunun 
i~in memleketin bütün te§
kilät ve kuvvetlerinin birlet· 
mesine ihtiya~ vard1r. Bu 
i1in muvaffakiyeti hususun· 
da bütün vatanda,Iar el t le 
vermege mecburdur. 

Vatan ~ecuklar1n1 bu gaye 
i~in aktif ve pasif diye ay1r· 
mak liz1md1r. Aktif unsur 
say1m1 filen yapmaga memur 
olanlardar. Nilfus mikdarm1 

Ras Seyum 
«Habe~ n1illcti zaten 

haz1rd1r» cevabJnI 
vern1istir ., 

Habetistanda milli kahra
man ilin edilen Ras Seyum
la Jurnal gazetesinin Adis
Ababa aytarmm yaphg1 bir 
•ülikatta kumandandan 
harp haz1rhklar1 yap1hyor 
mu? diye vaki olan suale 
Ras Seyum: 

- Haz1rhga lüzum yoktur, 
1ira Habe1 milleti her zaman 
barp i~in haz1rd1r. <;ünkii 
milli yeti§tirilmeai iktizas1· 
dir. Yalmz mühimmat i~in 
s1k1hyorduk, fakat bu gün 
• da halledilmi§tir, zira her 
taraftan bize siläh, top ve 
mühimmat gönderilmektedir. 

Bu da Göze 
Carpt1! •• 

Sofya, (Özel) - Slov ga
zetesi, Türk - Romen eko
nomik anla,masmdan bahse
dereken bu anla,mamn Türk 
mallarmm Köstence yolile 
Avrupaya gitmesiden Roman 
yanm da Türkiyenin büyük 
faideler görecegini söyliyor. 

•• 
Ucretli 

~1cmurlar maa§h 
olacakla rd1r 

lstanbul (Özel) - F.inans 
bakanhg1 ücretli memurJarm 
ayhkh memurlar siras1na gir
meleri hakkmdaki läyihasm1 
haz1rlam1§br. 

Habe§ 
1\iühim111atl serbct 

Alacak 
Belgrad (Özel) - Cenev· 

reden verilen hava haberle· 
rine göre ingiltere ltalyaya . 
savat mühimmah gitmesini 
men ve Habe§istana serbest 
b1rakmasm1 temin ~arelerine 

' filen tevessül etmi§tir. 

isabetli ve kabil oldugu ka
dar hat2adn iri olarak bula
mek i~in bunu 24 saat gibi 
k1sa bir müddet i~inde yap
mak ve bunun i~in de bu 
ite yarayacak bütün bilgili 
adamlardan istifade etmek 
lä11md1r. Hepimi: istatistik 
diderktörünün bize verecegi 
hizmeti kabule mecburuz. 

Yalmz kabul deiil, mem· 
lekin refaha yükselmesine 
hadim olacak bir vatan iti 
yapbg1m1z1 dü,ünerek onu 
azämi hüsnüniyet ve feda
kirhkla yapmaga ~a 11mah
y1z. Esemek sahibinin kal
binden dogan hüsnüniyet ve 
fedakärhk i1in feyzine ve 
verimini bir kat daha arb
rar. 

Pasif unsura yüklenen va
zife nisbeten ~ok basittir. 
Gaye sadece nüfuzumuzun 
miktarm1 vas1flarm1 bilmek
tir. Bundan dolay1 hi~ kim
seye bir mükellefiyet tabmil 
edilecek degildir; berkesin 
bütün samimiyetle vatam yük
seltecek bir vazife ifa ettigi 
kanaatile kendisini ve ken
disine bagh olanlan nÜfus 
kütügünc ge~irmesi läz1md1r. 

Vatan severlerden bek · 
Jenen vazife bundan ibarettir. 

lbrahim FaZJl Pelin 

K. KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKA~ 

1896de ltalyafl 
Habe§ harb1 ~asil olmuf~ 
Habe~lcrin oarlak zaf cri ile ncticcleneO 

Adua 'daki kanh muharebcnin tafsilAtl 
- 11 

Bu eksikliklere eklenecek 
daba baz1 mühim ana i1ler 
de var ki, en ba,ta plän ge
lir : Siyasi ve askeri. Bu 
(Roma) da hallolunak bir i1-
ti. Bunun i~in de Habe§ iJi
nin ve Habe~lerin ve orada 
daha önce yap1lm11 olan ha
reketler hakkmda etrafhca 
etrafhca mahimat toplamak 
bunu rioale haline tabettir
mek hareket ordusuna ver
mek lgz1md1. Bir insan bile 
kendinden önce yapilmif ay
ni §eylerin müfredatile esas· 
h olarak teneffür etmeden 
bir i'e ba§larsak ~ok muh· 
temeldir ki, kendinden önce 
o i§i yapandan daha fena 
yapm•§ olsuo. Bu kaideyi bir 
orduya tatbik ed !rsek iti.i 
ehemmiyeti daha iyi görülür. 
<;etin ve h1r~m ve istildil 
zevkini tatmtf bir halk i~ine 
dalmak, 1uraya buraya birer 
avu~ kuvvet koym:•k, onla
rm feliketini ve geridekile
rin maneviyabm k1rmak i~in 
kendi elile martfetler hazir
la mak oldugunu bilmek ne 
büyük gaflettir. 

Sonra diger mühim bir ka
ide daha vardir Je:, e da 
dü1man1 hi~e saymamaktir. 
Her 1ey inceden inceye he· 
sap olunarak ve yalmz can· 
h dü§manm degil muhitin, 
iklimin her türlü tesirleri en 
fena §artlar1 dü1ünülerek ön
ceden hesaba katilmas1 Ja
z1mdir. Ancak bu snretle 
esash hazirhklardad sonra
d1r ki, hareketi idare ede
cek kumandandan it bekle
nir Bunda dahi kek ince ve 
pek hassas bir nokta var· 
dir ki onu (Roma) asla dü
fÜnememi§tir : 

Vaziyet fenala,mca sinir 
buhranma kap1lm1yarak ; za
ten bunalm11 olan kuman
danm ruhunu, mancviyabn1 
ye ordusuna karti o1an pres
ti§ini s1fira indirmkmektir. 
Gelen 1ifrelerine kadar giz
li tutulursa tutsun böyle za
manlarda daha mübelega ile 
§ayi olmamas1 mümkün de
gildir. 

Bir kumandan i~in en fe
na §ey ; tehlikeli vaziyette 
bir de kendini idare eden· 
lerin kendisini kü~ük görme
si, teokit etmesid!r. Bu ruhi 
nokta ~ok kere unutuldugun· 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yaldizh ve her ~etit 
kitap ve sair cild itleri ancak 
ALi RIZA mücellithanesinde 
yap1hr. 

Yeni kavaflar ~arftSI No. 
34. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 ä"nci Beyler S. Hamam 

kar11smda 37 numaraya gc~
mittir. Telefon 3774 

dan vahim n~ticelere 
olmu1tur. Bu, her itlt 
herkes i~in de diitibl 
bir 1eydir. l1e girit

0 

her türlü münakat• 
mah, maksat ve hcdef 
görülmelidir. l1ler te 
safhaya girince met 
ötekine, berikine ~e 
i~intelit etmemelidir. 1 
akhn1 yar1 ka~irmak d 
tir. 

$imdi it sahas1ndald 
lara gelelim : 

Önce 1unu söaleyeU. 
ba1kumandan (Barati 
(Roma) ya ~aj'1rdilar •• 
vam harbe verdiler. A 
cag1z beraat kazancb· 
bahat ta kabiaeye yild 
oldu, ()lnspi) kabineai 
etti. Mesele de bittif.: 
ratieriy) yi kurtaran 
yok ki ~ekilmek bak • 
vak1t ve zarnanile verdiii 
rard1. Eger bu karal'llll 
ma) ay1phyacait yere 
destek olsayd1 ; bi~ 
imtihan olan bir ~ocul'1 
lemedin, yapamad1n ~ 
11rbr gibi ya'lma•~. 
zamaa ba1kumandan• 
ullyeti pek biiyilk o 
A~bk ve dqmao 
kendisini vakit gef · 
( Tigre ) yi terpe •• 
(Beleza) nebirioin 
~ekilmeie •ecbur 
Eger bu kumnndan 
kuvvctli bir aeciye 
meauliyeti laerine ahl' 
askeri icab1 "'Yaktia 
pard1. 

Bir ba1kumandaa 
bun• memnun yeya 111 
etmeyi dqünme•eli, 
icab1 ne ise onu iyi 
meli ve..,kimaeden kot 
dan tatbik emclidir. 
ticri) böyle yapsaycb 
delim ki, bükiimeti 1' 
azletsin, •esul _ et1in ; 
o kadar insan•• liay• 
ye ordunun 1erefine 
nulmu1 olmazd1. Yap 
netice her ikisi birdeO 
Ordunun mailup edeO• 
de tamamile mahvedell 
kumandana neticede 
meti elbette te1ekkOr 

1 

yecekti. ~u halde bil(; 
felikete yürüyen 1'u 
ral tarih bak1mandan 
edemez. 

Her itin, her bar' 
bir kaidesi, bir usultl bi' 
Harp kaideleri ise 
kan ve bir ~ok par• 
sma elde edilmit bit 
tecrübelerin hulis••1 elt 
gundan bunlar1 bU.Si1 e' 
hut ehemmiyet vel'llli1 
dularan ye11iden o te 
i~in kan1n1 ve parallol 
mege gittigini bil.111ek 
tir. on,man urdusil• 
latirken arazi de, i1 
mevsim de ve her til, 
leri de hesaba kabla 
1urlard1r. 

( Ark ... 

Zenein olmak isterseniz oi S J t 
yan'{O biletJerinizi mutJaka QQae 

ki1esinden abn1z. CorakkaDI k~akol·~ 
11s1nda 354 H. Tahs1n ~· 



S. Ferit 

GGZLüK $if a eczanesi 

Elhamra Tel. 
2573 

ldaresinde Milli Kütüphane sinemas1 

BU . AK~AM 

MACAR ROMANSI 
Marcelle Cbrntal - Fernand Gravev 

Ve Mavi Tuoanm Me,hur 

ROD Sf\NDOR 
CIGAN O~KESTRASI 

~MUND JuRNAlDA: M1sir Güzeli Düdya 
• "k Krali~esi Se~ildi. Habe1istanda umumi 1efer· 
Ir, iki cephede hazirl1k ve son dünya haberleri 

SEANS SAA TLARI 
~ergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
P UJ!Jartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

IZar: 13 te ba1lar. 

Aktamlara sinemadan sonra her tarafa otobüs » 
ve tramvay vardir. )+ 

'~~)$~~i~~~~[•l 

Manisaya Otobüs 

aGn saat 1ekizde Arap han1ddan muntazaman (129) 
•la otobia Manisaya bareket edecektir. Bu oto 
i.Dtizam dabilinde i9le111Hi i~in her fedakArbi1 g6ze 

HUSEYIN KAYIN 
rMobilye Evi 

Her ar1uhg1n1z ~1k, temiz, litks 

ev «~ya~1n1 buJ·aea bulaltilirsiniz. 

def a ziyaret 
ediniz 

keciler 
ko. 26 

Yorganc1larda 23 No. 1'1 kine imalathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile dökilm i,Ieri reka1>et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam~olarak yap1br 

Mi ,, • :,== Cl s i' • a a 

MESERRET OTELi 
izmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar11s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame• 

tile nam kazanan otelimizde bu def a esash tamirat yap1mlf 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek teirif 
edecek olan saym mütterimizin her türlü istirahatlann1 te· 
min ve tam manasile bir aile ocaiJ olmu1tar. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
baricinde kolayhkJar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab ögretecek· 
tir. Ak11amlari temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mü1te· 
rilerimize a~1ktir. 
A~lama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esasb tenzilät vard1r. 

1~"1' '''l '"'Jl(ll•llll • qll'"'l 11'1 Qfl"' ~"'Ql!'!'~tll'!'llll'!:.~,!!'llll.;_fUll' ....... 'll~ .... fllll~ 
•• ~~'~ • • :"' r'!' ~ ~ • ... ~~u11• ~:~~ 1 bi..adl!Mi:llW!db~lii:ii:li:"~, 

M m ~ Saglam midesi olm1yan1n t! 
t:l Hayatt .;ürük hir te1ncl üstündedir. t: 
[t] Bunuda: t. 
'•~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir.1• 

Furuncular Okusun ~ Kemeralt1nda Ala1ehir • 
Fmnlar i~in bamur yogurma makineleri gayet saglam [•] L k l d 1 

ve kolaybkb olarak ehven fiatla yap1hr itler mutlak günü ,~, 0 an as1n a :. 
gününe teslim edilir deniz itleri vapur ve motör tamirab i.• Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri 
ve .1efaine makine vaz'1 deruhde edilir. f!J ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- [t] 
~*:A:~~~~--·~~:A:~H: ~ fakiyetini de kazanmi§br. w „ . 1 

,.. {•J Adres: Barut Ham'Sokagl Ko,esmde g; 
D 0 KT 0 R ~~~·,_·9+''!. .~~··~~~~:s?t•:.:-Er.ad 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve buJa~1k, salgrn 

hastahklar müteha~~1~1 
Basmahane istasyonu kar,Jsmdaki Dibek sokak ba§m-

da 30 say1h ev ve muayenebanesinde sabah saat 8 den a 
ak~am saat 6 ya kadar hastalann1 kabul eder. 

Mßracaat cden hastalara yap1lmas1 liz1mgelen sair 
~ tahJilät ve mikroskopik muayeneleri iJe veremli hasta- a„ 
t( lara yap1lmas10a cevaz görülen Pnomotoraks muäyene-
jj sinde mu1 t zaman yap1hr. Telefon: 4115 
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Kemeralb 
Hilkumet 

Kartismda 

~1k Gey 
. Kad1n terzihanesi 

NESET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 

zeraf eti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlan ve sun'i ~i~ekler.de 
yapilmaktad1r. 

Adres ~ Karatatta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

Yüksel Kabaday1 
ltte bütün lzmir ve mülhakatm1n seve seve i~ip doya

Bill ur 
machf1 rak1lar bunlarcbr. 

----------~---=--..;....---~---...... ---
Türkuaz Bar1 1Kurtulu1 kiteSi 
· · · " 1-k Bir ~ok yurddetlanm1zi fa-
lzm in n yegane u 8 kirlikten kurtarip zeniinler 

eglcnce yeridir arasma koymuttur. 
Bu defa da en büyük ik· Me§rubat ucuzdur muaz-

ramiyelerden birini ka1an• 
zam varyete heraktam,,. nu- mitbr. 
malar gö!Jtermektedir. Pek Zengin olmak iatiyenler 
yak1nda lstanbuldan kuvvetli Tayyare piyango biletlerini 
v ~ yeni bir varyete gelecek- bu kiteden als10lar. 
tir tedansan ve numarala- ADRES : 
r1miz göriilmege ~ayestedir. Hapishane ~ar1111nda •. 
Mutlaka Turkuaza bir defa Tayyare p1yango bayu 
gelioiz. Berber Bekir S1tk1 

• „ •• ·-relm:~'1.~'1mm 
TA YY ARE Sinemas1 T3\~i0 

BUGÜN 

~A~6A66 .... .al!„ •• „._. ••••• 
1 Z M 1 R 1 GÖRMEYENLER GÖRSÜN 1 •• 

GÖRENLER SÖYLESIN ! .. 
~~ ~:~~~- Bugßn 10 Birincitetrin Peroembeden itibaren 

YENIDEN y APILAN ve MÜKEMMELEN 1 /'~ ( T A N ) s1·nemas1nda 

Eranzi§ka GAAL'in yüksek töhretini ebedilettiren 
senenin en büyük filmlerinden 

m SOKAK CICEGI 
• fki saat devamh kabkaha-Nefis musiki-Cazip sahneler 

Franziska GAAL, bu filmde zoraki erkek rolünde 

As a·r i's idNeE MA 11 
11 Birinci Tepin ( CUMA) günü a~1hyor II 

iki bliyük film 

iimden lcorkmayan Jadam 
~ok heyecanh, deh,et filmi 

is~nyol Danzözü 
BoCiA GÜRE~LERI, · 

ISPANYOL .DANSLARI 

IATLAR: 
BOy&klere 25, 

1 - ~ahane Vals 
Marta Egert 

2 - Garb cephesiode kanh hücumlar 
3 - Istanbulda Balkan atlet n1üsabakalan 

4 - Dünya havadislari 
- SEANSLAR )

Cumartesi • Pazar: 11 - 14 - 17,20 
Pazarteai • P911embe • euma: 14 - 17 - 20 
Sah: 17 - 20 , ••• „ .•.. ,. 

olup seyircileri güzel sesi ile ga§yetmekte ve müte· 
madiyen gilldilrmektedir. 

AYRICA: 
F 0 K S ( ))ünya havadisleri) 

M • k • ( Karikatür ) 
l 1 Komik 

DIKKA T : Fiyatlar tenzil edilmittir. 30 - 40 • 50 kul'Uf 
-( SEANS AATLA 1 )-

Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi 13 - 15 - 17 sean1lar1nda T ALEBEYE 

tenzilitb bilet verilir. 
Pazar 11,30 - 13 te iliYe seanslar vard1r. 

Sinemadan sonra her semt tobtiF, 
Kar••Y'l"aya vapur vardir. -



Sahif e 4 

Kara Lindberg 
.~~~~~~~~~~001~~~~~~~~~~-

' "'t iya tayyarecilerini kor-
utan zenci tayyareci 

0000 

Kara kartal dcnilen bu tayyareci kimdir? 
-6-

italyanlar)!l t.cavüz haberi üzcrine Tel Ro
ben n hava harb1 i~in harekct ctti 

Yar1m saat sonra, Tel Ro- : kat bir kelime söylemeden 
benson tayyare karargahan- bu kara ve iri eli s1kd1m. 
dan döndü. Gözlerinde garib "Kara Liddenberk" Tay· 
ltir hal, bir parlakhk varda. yaresine atlad1, biraz sonra 

Heyecanh bir sesle depo- gözden nihan oldu ! 
Jara nenzin doldurmas1n1 em- Ha va Harb1 
retti, ilk italyya-Habe~ haYa 

• Bana dönerek: harb1n1n tafsilätmi, Adis -
- ltalyanlar Tigreden hu- Ababaya avdetten senra Tel 

dudumuzu ge~tiler; lki tay- Robensonun bana anlatbä-1 
yare filosu Aduayi bombar· gibi, kendi agzindan nakle· 
d1man ettiler. Bir ~ok ma· diyorum: 
sum insanlan öldürdtilerl _ Buradan kalktta, iki 
Dedi. saat yükseklerde u~tum. Ha-

Ben sordum. be§isamn kapkara dailar1 
- Ya §imdi? Ne alacak? taraf, taraf ve gururla sema 

dedim. malara ba§ vermi~lerdi: sanki 
c;ok müteessir idim. Bu beni, Kara kartah selämla-

kendi halinde memleketin 1 d yor ar .. 
samimi adamlar1, bende ken- Ben ve tayyarem· bir su-
dilerine kar§l derin bir mu· vari ve muti fakat oahla•-
habbet hasil etmi§lerdi Ha- mit bir at gibi bu kara ve 
be§lerin ~ok cana yakm vc dik dailar aras1•dan u~arak 
zarars1z insanlar gördüm. i~imden bir ses bana: "- Zu-

T el Robensonun verdigi zaffer olacaks1zl Diyerdu. " 
bu bombardiman haberi, Adua göründü 
vicdan1m1 s1zlath. italyanlara, " Daglar arainndan u~u-
ltalya siyasetine i~imden ken bi den bire daglar ara-
derin bir nefret duydum. stndan ye§il bir aaba Te bu 

Tel Robenson, sualime: sahanm ortas1nc:la heyaz mu-
- ,Simdi mi?. dedi. He- zarah Aduayi gördüm. 

men Aduaya ko§acag1m ve "Daha uzakta bir dai 
ltalyanlara vah§etlerinin ne sarbnda ilcinci bir beyaz gö-
demek oldugunu gösterece· me gördüm. Bu.la Adua ki· 
j'im! As1I gösterecejim 1ey, lisesi ve ya!llndaki e'f'ler idi! 
hi:r:im kara damarlar1mu:da " Haritama baktim. Hi~ 
dola§an kaum n&11l kan ol- f ilphe yok: llk gördüifim 
dugudurl beyaz güme, Aduan1n ta 

Zenci, bu suretle sö.z söy- kendiai idi. 
lemekde hakh idi, Fakat ben Solda görü•en de Aks\IJD 
kendisine bir 1ey söyleme- idi. Arbk Tigre ayaleti ibe-
dim ve ya!nlz yüzüne dik- r1nde ve yeni paytahb Adua 
katla baktun. Bir az sonra T• tariht merkezi Ak1um 
ihtiyats1z olarak elini tuttua. ara1nnda bulunuyorum. 
Takdir Te tedbir i~lerine fa- ( Arkas1 Tar) 

II sr=r:a BBBB 

En mühim 
RADYO HABERLl=:.RI 

§ Bulgaristanda so: yapdmak istenen ihtililde beraber 
olduklar1 anla~dan yetmi§ zabit askeri mahkeme kararile 
ordudan tard edilmi~tir. 

§ italyan hareketinin durmas1 italyan ordusunun ah§kan 
oldugu bir arazide hareket etmemesinde ileri gelmi~tir. Bu
nunla beraber italyanlar bu iklimin s1cag111dan da bezmi~
dir. 

§ Mussolininin ingilterenin italyaya Harp a~mak i~in f1r
sat arad1gm1 söylemesi ve bur.un diplomatik te§kilätada bil
dirilmesi londra siyasal ~evenlerini son derece sinirlendir
mi§tir. 

§ Yüz bin Habe§li $imal cephesine dogru hareket emrini 
almi§hr. 

§ i~kenderiye limanmda bulunan oa iki bin tonluk bir 
italyan vapuru yangm neticesi benzin depolar1 ateJ almI§ 
yüzlerce yolcu ile tayfalaran1 ingiliz harb gemileri bin zor· 
lukla kurtarabilmi~tir. 

§ Fiyeri isyant neticesi olarak istifa eden Aroavutluk ka
Unesini Musa Duka te~kil edecektir. 

§ fngilterenin Rooia el~isi Mussolini'nin lngilizlere kart1 
bir harbe haz1rland1gm1 ihbar etmesi, esasen heyecan i~inde 
bulunan ingiliz umumi efkärm1 bir kat daha ayakland1r
m1~br. 

V"ms=:1::cmm„„„„„ •• ... •••mmmm„ 

1 
Yurdun .toprag1 kadar, onu i1liyen ve koruyan nüfu· 1 

sunu da tammam1z 1Az1111dir. 
Bunun i~in de: 

: 20 ilkte§rin-Pazar : 
i Günü yapdacak olan genel nüfus say1mmda, sergu-1: 
~ lara dogru cevap Yer111eliyiz .. 

1 BA~VEKALET 
~·~ Umum Mtidtirlökfi 

Wlld:SktlS-...~„ .... IM•••••·---~ WWW 
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Y l 'l\T •b • \ italya ugos ay J y az l ingiliz donanmas.mdan 
~~~~~~~~~~-„ ·~~~~~~~~~~ 

Prens Pol Bay Laval taraf1n
dan kabul edildi 

Paris (Radyo) - lki gün
denberi mütcnekkiren Pariste 

1 

~ bul~nmakta olan. Yugosl~!ya} 
Kral naibi Prens yanmda 
Yugoslav Di§ bakan muavini 
bay Pori~ oldugu halde bay 

•. Lava ile bir görü§me yap-
mitbr. 

Verilen r malillnata göre, 
· Pren.s Pol-;Fra~sä-hükume
tine, Yugoslavyamn krallara 
yerdigi eo büyük ni~an olan 
„Beyaz karkal„ ni§anm1 ge 
tirmi§tir. 

Prens Polun bundan ba§ka 
Kü~ük itiläf ve Yugoslavya
mn durumu hakkmda bay 
Laval ile fikir teatisinde 

PRENS POL bulr nmu§tur. 
III!'"' ~ l'.!! '!11 ~ "°, T ~ 11n:r.1 11~1 ~ E:.T3 i.; .§ 

Balkan ve kü~ük ittif aklar 
Zecri tedbirlere nas1l 

2irecekler. ? 
Cenevr• 19 ( A.A ) - Yugoslavya Uluslar se~yetesi g~

nel sekreterligi'le yaptlii bir tebliide zecri tt.db1rler kom1-
tesinin birinci tehlifinin tatbiki i~in gereken tedbirleri al
m111 oldugunu bildirmi§tir. 
-Kü~ük Antand ve Balkan antand1 ikinci teklifin ayni 

zamanda tatbiki itin aralannda iörü§meä"e karar verm1§
lerdir. 

B B [+] i\1 

Be§ mel'un yakaland1 
------..---------0000 ----~ 

- Ba,taraf1 1 inci yüzde -
zat kaldarmas1n1 rica ede

••iim." 
Ali Saibe Yahyay1 tamyib 

tammad1gma dair vaki olan 
sualede 'u eevab1 vermi§tir: 

Bu adam Ceyhan kazas1 
dahilinde Karamezar köyün
de bir yil evvel s1gar ~obaru 
idi. Onun hakk1nda da~ka 
bir 1ey ·bilmiyorum. 

Yap1lan tahkikat neticesi· 
n• ~Öre bu mel'unlar1n Ha
lebden bir otomohil ile iri•
lice hududuau:.a yakm bir 
yere ielmi1 ve Kilisten Tür
kiye topraklarma ie~mi~-
lerdir. . 

Ali Saib hakkmaa encü
menin tanzin ettigi mazba•a 
üzerine kendisinin masumi
yeti kaldmhn1§hr. Ali Saib 
bunun üzerine iJU diyevde 
bulunmu§tur: 

- On yedi seneden bu 
güne ve ~imdi kürsüye ~1k
bg1m äna kadar bir~ok iyi
likleriai Te Rimayesini gör
dügüm ve kendisne candan 
bagh bulundugum, a§kln1 
ta§1d1gtm Atatürk'e yap1l
makta olan bir suikasta ma-
al' esef müfteriler benim de 
ad1m1 kara~brm1~lar. Bir ay
danberi bu elim 1sbrabm al
bnda eziliyorum. Dündenberi 
~ok müsterihim. Gerek be
nim masuniyetimin kaldml
masm1 teklif eden Adliye 
Bakanl1gma ve gerek bu 
teklifi kabul eden encümene 
candan te,ekkür ederim. 

Be bu i~te de gene bu if: 
tiray1 meydana ~1kararak 
kar§tmza ve Büyük Atatür-
kün kar§ISma sevginize läy1k 
bir arkada~m1z olarak ~1ka
cag1m. 

(-fn~allah, •••dan dile· 
ri.t) sesleri ... 

Arkada~larl 
Ben bunu bir umud olarak 

söylemiyerum. l~imden geien 
bir inan, bir karar ve kat'i 
kanaatimle ifade ediyorum. 

Aziz arkada§Jarl 
Bizim sevgili Reisimize sui

kasd yapmak istiyenler, fir· 
sat bulurlarsa yaparlar„ 

Suikastm yolu oradaa de
gildir. Oradan geien yol dog
rudan dogruya benim i~in
"ir. Atatürk'ün yeti§tirdigi 
ursava§ i~indir. Yalmz ismet 
lnönü'den bir§ey rica ecliyo· 
rum: 

Ben adliye tahkikatmi käfi 
iörmüyorum. Bizzat bunun
la me~gul olsunlar. Ben ls
met inön'ünün ~ok iyilikleri
ni gördüm. 

Ceyhan'dan Suriye'ye gi
den adawlar bu i~i yaphlar . 
Bunlar vaktile bana iftira 
etmi§lerdi. Onlarm evrak1 
bugün i~i§leri bakanhgmda 
mahfuzdur. ismet inö1..üne 
hakk1n11 heläl etmem, hizzat 
tahkik etsinlerl. 

Bu hususta ahnan tamam
lay1c1 haberlere göre suikast
calarm Ali Saibin Urfada 
~iftliginde bulunmak üzere 
sözle~tikleri rivayet ediliyor: 

Son dakikada ahnan tel-
grafa göre Urfa saylav1 Ali 
Saib, kamutayda te§rii ma
sumiyetini kald1rd1ktan sonra 
müddei umumilige gitti ve 
orada hakkmda tevkif ka
rar1 ~1karald1gmdan derhal 
tevkif olundu. 

DEFiNE 
ADASI 

Türk~e Sözlü 

büyük ku!}ku i~1nde 
Belgrad ( Öiel ) - Bay 

Lavahn, Akdeniz.::,,donanma
smm azalblmas1 i~in yaphi• 
teklifi ingilterenin kabul et· 
etmesinden bahseden Vreme 
gazetesi diyorki: 

italya lngilterenin Akdenii 
filosunun tam bir ... harb haz1r· 
bg1 ile beklemesinden pek 
~ok ku§kullamyor. Günün 
birinde ufal bir sebeble ital· 
yan limanb m1 bombardama
na ha§hyE ;agmdan korku-
yor. 

li ·• 

Jt Askere davet ~ 
ft lzmir askerlik '~ubesin- r~ 
~f den: ,, 

1 
1 - Son yoklamalan „+. 

yap1larak deniz, jandarma ~i 
top~u, nakliye, süvari, is- [+ 

'•l tibkäm, demiryolu, t§ildak, t( 
[•] hava, muhabere, mu:iika, (+, 

~i öh;we, smtf1arma ayralm1§ ~ 
~ ve henüz askere ~agr1lma- ~+ 
r~ m1, 32~, 329 dogumlu ve 't 
rt bu dogumlarla muamele 1~ 
(f görmekte olan diger dio- +. 
rl gumlu efratJa yeklama ~ 1 kasakh§'1ndan ele geserek f· 
m bu sm1flara ayr1lm1~ ve r: 

1 
s1hhi ve diger sebeblerle OC 

geriye kalm19 31' dogu- t; 
mundan 327 dogumuna ~ 

~ kadar oian erabn 23 Bi- l ; 

1 
rinci te§rin '35 tarihiaden ~ 
itibaren sevklerine ba~la- ,~f 
nacakbr. Bu eratm tayin t 

[i edilen günde ~ube tube 

~ merkezinde bulunmalar1. 1 
(~ Gelmiyenlerin kanunda ~ 
r• yazJh eezalarla cezaland1- [f 
N nlacai•· ~ 
rl 2 - Bunlardan bedel ~ 
~ verecekleri 22 inci Sah ,. 
t.i srünü ak~a111ma1 kadar be- t• 
~ ciellerini Yermeleri ilAn i 
[f: oJunur. ~ 
~~~.Cl!_B!Bl!l_ ß 511111 

• 
l§siz kad1nlara 
Meslek 

lzmir Ticaret mektebi, ilk 
mektebi bitirememi§, hitir
mi§, yahut daba ilkmektep
ten daha yl\ksek tahsil gör
mÜ§ olan kaz ve kadmlan 
meslek sabihi kilmak i~in 
k:\d1n kurslan a~1lmt§br. Bu 
kurslara büyük kü~ük, k1z 
veya onu her ya§da kad•n
lar kabul olacak ve onlara 
daktilo ve usul defteri, ki-
tak ve sair dersler görÜ§Ü
lecektir. Vakb müsait olan 
ve bir i~ gü~ sahibi olmak 
isteyen kadmlar11n1e i~in bu 
bir firsatbr. 

ilbavl1ktan: 
l - Y armki Pazar günü 

genel nüfus say1m1 yap1Ja
cakbr. 

2 - Top ahlmadan hi~bir 
kimse evinden ~1km1yacakhr. 

3 - Top ahld1i1 haJde 
kendilerine sayam memuru 
uiramam•J olanlar en yakin 
polin karakoluna müracaat 
edecekler ve saydmam1§ ol
duklaram haber verecekler
dir. 

Nüfus say1m1 yaJnaz mem
lekette mevcud aft)Jru• atle 
dini anlamak i~ni'dtr. 

1' Biriaci T 

ltalyanl 
Cenup hudundu 
ag1r zayiata ug 

- Ba1taraf1 1 inci 
mej'e karar ver•i 
Habe,Ierin oiddetli b 
r111a maruz kalarak 
kilät ve büyük zay 
dikten sonra Eritre 
na girebilmi§lerdir. 

Hahe,liler Ausa 
hakim olan Musaali 
en iyi noldalaran.la 
surette tutunmu§lar.l 
yanlar bu taraftan 
i~in bu ovaya häkim 
mecburiyetindedirler. 

Bu nokta 1talyan 
hayah bir hemmiye 
dir. 

<;ünkü ltalyan or 
hed ~fi olan Cibuti 
Ahaba §imendifer 
ele ge~irmek i~ia an 
radan ge~mek linm 

italyan u~aklar1 b 
her gün ke§if u~u§I 
maktadirlr • 

Frans1z hükilmeti 
budutlarm1 muhaf az 
i\:in buralara yeni as 
vetleri y1gm1,ttr . 
u~aklara bu gün u~ 
parak hudududu 
altmda bulundurmak 

Paris (Radyo)-Ad 
badan bildiriliyor : 

imparator Tigre c 
den ald1i1 bir haber 
c1 gazetecilere bild 
Bu habere göre, H 
dular1 bu eephede ~ 
uaffakiyetJi bir sure 
p1,makta ve burad 
Habe~liler lehiae iD 
•1ektedir. 

Habe1leri 
Harp1i oyu 

Belgrad - Bura 
leri Hab~lerin J.u 
taarruza ge~aderind 
sederken diyer ki: 

" Adis -Ababa Ja 
burüne kadar lia11r 
m1,h. BuJ( üa muht• 
top, mitraliyez Y• 1 

bimmab ald1. Bu •" 
yü1ü11den Adis,Abab 
likler bile yaptlch. H 
tan maddi yartbl9 
vaidlere uail oldu. B 
taarruza ge~ti. 

llinaenaJeya Habe 
ratoru bu noksanlar1 
koymak i\:in hem 
aldatmag1 ve hem 
sosyetesioe kar!}I dür' 
reket etmegi bHdi. " 

----'!lri._....., 
italyaya 
Gaflet et 
Diyorlar 

Belgrad (Özel) -
nm Somali askerleri 
be~lere iltihakile be 
de bir~ak yüzde öi 
sürüpledikleri haberi 
lardaki gazeteciler 
sermaye olmu1tur. 
gazeteleri bunu ltalYd 
birsizliiine hamle 
Diyerlarki: " Eger ~t 
vaktile Somalidek1 

ltalyanla§brmi' olsal• 
d. e 

gün höyle bir ha 15 

smda kalm1yacaklard•· 
kim Balkanlardaki d: 
kendi irk1nda 0 •r 1 

irklatdnmak i~in sar '
1 

~••kler llerkesiP " .., 
dur. 


