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arz1 konu1malar1 yaprla dursun, Habe$ kuvvetleri 
• 
zr an bile bo1 durmiyarak dü1manlar1na saldrrryor 
ltalyanlar1n pek ~ok tahkim ettikleri Musa Ali daima büyük bir Habe§ kuvvetinin 

t'Phg1 muvaff akiyetli hücum, Habe§ ordular1nm büyük bir zafer elde etmeden kolay 
01ay geri dönmiyeceklerini gösteriyor. Bu sald1n§ta Habe§lilerin · pek ~ok ganaim elde 
,leri bildiriliyor. „t ll<IN SESI- Dün sabala ald1g1m1z bar1~ konu§malar1mn ileri gitme~te oldugunu 
-._:re1a IDÜteaddid telgraf ve radyo haberlerinden sonra Clün gece ba1.1 kaynaklardan 
'day?mlar "bir evin sab§ ve kiralama 1artlarm10 ev sahibine da01~madari,. yap1ld1gm1" 

ingiltereyi me;:unun etmemi1tir11 kaydmm bulunmas1 bu mes'elenia daha bir bayli s• 
kald1rd1gm1 göstermektedir. Zaten hadiseJerin yürüdügü zamanlarda sözlerin • kadar ~z 
tesiri t>luyor ki.„ Muhakkak olan bir ~ey varsa bu i§de son sözün mg1ltereye aul 
bulun•as1dir!I ~ b1r mabiyet arzetmektedir. Esasen dün sabahki haberlerimizde de "aar1~ ~artlari 

tafyanlar Makdlleye yürÜYor. Habe1lerin hazrrligi 
~ . Seyum ve Ras Kasa kuvvetleri Italyanlar1 Makalleni•t 60 kilometre 1ark1nda bekliyecek 

~'r1a ~Radyo) - Gazete- [ru ilerlemektedirler. Verilen ltalyan ordusuna kar11 ko- : kuvvetli bir müdafaa hath bunlan• bir an evvel ~1kma- vapurlarla ltalyan Se•alw. 
~ beclia-Abab~dan aldak- h.abe~e. göre, lta]y~n o~d~su yacak olan Ras Seyum v~ 1 te1kil etmi,Jerdir. Bu sebeb lari i,in geJip vesikalarm1 gide :eklerdir. Bunlan• lta 
,_ ~ habere gore, ltalyan: t~md1k1 ~·~de buy~k b1r 1h- Ra~ Kassa. ordular1 Makal- 1 olarak MakaUenin ~ok a~ak almalar1 ve kendilerine 1i- yamn s•n gen~ler kafil• 

'11ndan Makalleye do1- byatla yurumekted1r. Jenm 60 kalometr : §arkmda } ve müdafaas1 rü~ oldug• mendiferde yer temin edil- oldugu zannediliyor. li~ .................. „ .... „„ .... fffft•••••ffff••••••ffff .... ••••••„„„ ö 1 '· M k 11 · -d • l • k • d • • s y emyer. a a ey1 mu a- mek i~in gidecekleri günü oyvelce ibtiyatta kalanlan1 Qln erln Yapma lste l nz faa etmek i~in baza kabile tayin etmeleri teblig edil- hepsi davet edilmitler. Ba 5 reisleri~h . idaresi altmda mi1tir. davet edilenlerin adedi '6 
ehemm1yets1z kuvvetler top· Belgrad (Ö2eJ) _ Adis _ bin ki§iyc balii oJmaktamr. 

~ OO••oo lanm11hr. Bu kuvvetlerin ltal- ~babadan: ü~ gün evvel 50 p · ( R d 0 ) lngilia 

~~ak~a Suikast Nas1l Tertib Edilmisti? ~~~L·:!u:~1' ~~i!.~~~.t~--~~.!l~! e:tc~\:.f\~~itJ>u1iri~~8iw:n~i~i: rng;:i,-g~::ra\' ~ 
( l)61l bu mel'un suik~st hakk1~telef onla Istanbul aytarim1zdan Adis-Ababada mevcud ka- torun maiyet alaylan mual- Harara lngiltereden yan• 

nanaata göre, ltalyanlar Ma-
ald1g1m1zlha berlerin baz1 tafsilättn1 a~agiya ge~iriyot·uz ) kalley1 almak i~in ~ok acele 

ediliyor. Fakat bu birinei is- etmiyecekler, ~ünki Makal-

• ~--k 
~~•ra (Özel) - Cumur 
~~ 1~•z Atatürke sikast 
lt t:k. 1~in Suriyede silibh 
"ll t~:.•Yet kuruldugunu ve 
~k 

1 
•Yetin harekete ge~

~k duiunu bundan bir 
~~ •y evvel bükümet 
~~6._ bir bu~uk ay evvel 
)\ la ~,i!_ llluhtelif kaynaklar-
td~ ' almit bulunuyor-
-,.: 

Jilllj 
• l.er tlirlß ••niyet 

te~ekkülleri bu bainane ha
reket üzerinde tedbirler al
m1,br. Böyle bir hava icin
dedir ki, Cenup hududuna 
yakin köylerdeu _birinde ~s
kiden jandarma ~avu1lugu 
etmi1 biri, köydeki karakol 
kumandanma giderek evin
de bir yabancm1n bulundu-
gunu haber veriyor. Bu ya
yabancamn ismi Yahyad1r . 
Yabya yakalanmor„ lsticvap 

ticvapta agzmdan hi~ bir §CY leyi alm1~ olsalar bile daha 
ögrenmck kabil olmiyer. lkin- ileri gitmek i~in orada ~ok 
ci isticvapta iee olup biteni k 
ve bildiklerini ve bildiklerini uzun bir müddet hekleme 
birer birer itiraf ediyor. mecburiyetinde '.kalacak!ard1r. 

HABER VEREN Belgrad (Ö2el)- Adis-A-
KIMDiR ? babadan bildirildiiine göre 

Karakol ku•aadanma Yah Habe§ paytal:atanda daha 
(Sonu 4 üncüde) dört bin ecaebi olduiundaa 

SBBEmllllE 

Dünkü sayrm 
---· _ _,__ ___ ~-------

Büyük bir intizam ve inzibat 
i~inde yap1ld1 

•ünkü say1m, lzmirde, i da. · Ahnan tertibat pek yo-
pek düzgün ve sessiz yap1l- lunda idi. 

Her mahalleden bu sabab 
toplad1g1m1z baberler hulisa-

llbayim11 
FAZLI GOLE~ 

sma göre llbay Fazb Güle~ 
dün durmam111 oturmam11, 
ibtimal öglen yemegi yime
ge de vakit bulmam11hr. ll
bay saat yedide hükiimet 
konaitnda rubsatiyesi olan
lar1 bizzat kaydettikten son-
ra her yerde, her mahalle
de, her i1de görülmü§, her 
taraf1 dinlemek ve yeni yeni 
talimat vennek imkänm1 
bulmu1tur. 

Yap1lan tertibata göre sa
yim memurlanmn bir ~ogu 
büyük talebe ve kontrollar1n 
ziyadesi muallimlerden se~il
mi11 idiki bu suretle talebeye 

- Sonu 4 üncüde -

Habe§ ordusuna yardam edecegini ilin eden Imam 
Y alayan1n memleketinden bir görünüf 

limleri idi. Bu gidi1 Bel~~ka 1 •ilyo_n fi1e.•k~ile .Japenyad~ 
hük6metinin daveti üzerme da yuz elh bm f11enk reld1-
vak1 olmu1tur. giui ögreniyorlar. Santl11da-

Belgrad (Özel) - Roma- rm üstündeki lngiliz •• Ja-
dan: ltalya hükumeti yeni markalar1 silinmemi1tir. lnl(i· 
bir aeferberlik daha ilin et- li1 Somalisinden mühmmat 
mi1tir. Bu ilänla 1907-1912 nakliyabna devam olanuyer. 
seneleri askerlerinden yala1z - Sonu 4 ftn~lide -
i~er aybk hizmette bulun
mu1 olanlar sillh altana da
vet edilmektedirler. Bunlar 
Napolide toplanacak ve ilk 

Ne. 



Sahife 2 

Okyanuslarz 
ilk &§an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi§ maceralar1 
~~~------~~~---------· 
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Hasaratim1z1 tamir i~in yardnn1m1za 14:0 

Tahtclbahiri ~ag1rd1 
Bu_ h!le bise ~ok avarya l lar ~araftnden kurtar1Jd1. 

Yerml.§h. B1z hasarata Cuiram11 ol· 
Gövertede ~o's brabiyet makla beraber, fU anda bu 

vard1. kad1n1n ahsd1g1 sandah lta-
Bir kad1na kar§• eentilmen- bracak •eYkide itiin Ye bu 

lik göstermek uiruna adeta kad1n J.u cezayi haketmi§ti. 
mahvoluyorduk. Fakat cihanda he.oüz in-

M aamafih, Yaziyetimi1 fena 1anhk hisleri, vicdular ölme-
idi. mi§di. V e kar1t1dan seyirci 

Bize bu zarar1 -vere• ••- elmakla ittifa ettik. 
pur hall batmakta idi ve 
!liz.e bomba atan kad1n da 
laeüz görümemi~ti. 

Biz bir müddet kendimizi 
toplamakla me~iu1 olduk. B~ 
sarada kad1n yine alevler ara· 
s1ndaD göründü. 

Bu kadinda hir deliJik ha
ide vard1. Bize k r§t bir va
ife yapml§ iJi. Bizi adama· 
\'b tuzaga dü§ürdli. zahirea 
l:aret sefinesi ribi hareket 

~ een bu Yapur ye bir anne 
.L.· kesi albaa gizlen.en l.u 

1. kadaa, harp kaidelerine ta-
1amen muhaJif harekt. t et

b'IDif idi. 

1 Bize "Barbar., ltize "Ker
c san" dcdiJer. liz, sillb1m1z 

•mzumuzda harbediy'lrduk. 
l Ne kuzu po1tuaa 1arilm11, 

ac de bitarafhk mukesini 
takm11 deiildik. 

-o&rmdi11izn1~\aJ11f '~'tli1l"ii 
her fenahii kentlileri yap-

makta idiler. 
Kacl1n, Yapurun ate1leri 

ara11ndan kendisini tienize 
atb ve paurun aair mürette
habmn atm11 olduj'u .saadaJ-

11 2 a. • 

Hasarahm1z bizi mü1kil 
mevkie sokmu1tu. Bunun i~ia 
yard1ma muhta~ idik. 

Mahud vapur tamamile 
bathkta11 sonra, mümkün 
mertebe kendimizi derledik, 
toparlad1k. Hern yol almaga 
ba1lad1k, hem de kardef 
tahtelbalirimiz 140 B. i. tel
sizJe ara•aga ba1lad1k. 

Bereket versin ki bw ara
mak ~ok sfü medi. 140 pek 
uzakta deiilmit. Kolayca 
bulu1tuk, mümküo olan ta· 
miri yapbk. 

Bu s1rada, yinai nakliyeelen 
mürekkep bir diifman tica
ret filoau r6rdük. 

Ne bi.1, nede J 40 bnalara 
tarm edeeek me•ki4e dejil
dik. 

12 Metreye daJchk> •e ltun 
lar1n uzaktan, 6nimlildea 
mesi~i sey;ettik. -- - • 

Ab • fetan kad1a. y eksa 
biz fU anda bu 200,000 toa 
e1ya nakleden ticaret filosu 
ara11nda k1yametler kepara
bilirdik. 

( Arkaa1 nr) 

II • • • 
Halkevinin 
iJk ~~ •rta tahsiJ 
kurslar1 a~d1yor 

HaJkeYintien: 

: Bulgar 

Halk dersaneleri vt: kurs
lar ~ugbemiz, g-e~cn y1l oldu
i0 gibi, bu ydda ilk ve or· 
ta tahsil kurslar1 a~maga 
karar vermi§tir. Kurslar Arap„ 
firmmdaki Dumlupunar ilk 
ekulunda a~1lacakhr. Kursla
ra devam etmek istiyenler 
her gün ögleden sonra Bah
ribabatlaki HaJkevine gide
rek ve birer fotograf vere
rek kay1tJarm1 yapbrmahdu
lar. 

Kurslarm ne zaman a\:ila
cag1 ve derslere hangi saat
Jarda ba~lanacagi ayr1ca ilin 
edilecektir. 1-6 

Ordusunda 
K1m1ldanaia 

Sofya ( Özel ) - Bulrar 
ordusundan tardefonan yet
mit :zabitten dolay1 erdu.la 
umurni bir ho~nudsuzluk his
seJua•u1tur. Bu ho1nudsuz
lugu izaJe i~in askeri 1uras1 
taraf1ndan yaz1Jan beyanna
meler orduya te•zi ve teb
lig oluo•u~tur. 

500 Gö~men 
Daha Geldi •• 

Romanyadan muhacir reJ
mesi devam ediyor. Bu yil 
yurdumuza gelmesi kararla~ 
brilm1~ olan~ 30,009 muhacir 
den 5000 ki~isi daba Trak
yaya ve : 300 ki~isi K1rklar 
iline ~1karilm1§hr. 1500 ki§i ALI RIZA de Buna ve Hisara ~kar1· 
Jacakbr. 

Mücellithanesi ·!i· ----iiiii•-..„ 
Zarif yald1zla ve her ~e~it 

kitap ve sair cild i~leri anuk 
ALi RIZA müc:ellithanesinde 
yap1hr. 

DEFiNE 
ADASI 

Türk~e Sözlü 

( Hallua Seai ) 21 Biriaci T etr• 11 

imparatorluk Saray1ndan Gelen Mektup]ar K. KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKA~ SA~: 

imparator naszl 
bir insandzr 

1896 de Italyat1 
Habe§ harb1 nas1I olmu§tu? 
~~~~--~--~~~- oo ---

Habeslerin narlak za.f cri ilc neticeleneo „ 

fmoarator ..JD OD iki bariz Adua'daki kan_h r;;harehenin tafsiJat1 

H IA (Ad ) l.. L • R . ·1 . t" di••-' 
f d ! u asa ua muaareoe11 omaya 1ste1u m1~ 1 ; .,i· 

vas 1 var 1r i~in zaman intibab1 fenad11, harp olmaga yola ~1ktt.( d 
Hehe1 i•paratorunun sa- sonra da büyük bir saray hareket tar:u fenad1r. sevk disera) bu havaJiyi ta••Y09 ~ 

rayina girebilen, onu pek balosu verilecekmi1. ve idare de fenad1r. Curada ?887 den 188 d• 
yak1ndan tamyan insanlar Bütün Habe, kibarlar1, kur (Adua-Sadua) birbirine te- kadar bir livaya ~ wnaP 
tarafandan anlablan, hakiki diplomrtik ve §ehir bu eg- Jaffuzca ne kadar benzivor- etmi§ti. Ka~aklar1 teplalP:: 
olduiu mubakkak bir hikä- lenceyi bUyük bir merak ve sa 1866 da Prusya nas1lki maga ve (Musavva) da ~„ 
yedir. heyecanla beklemekte iken (Sadua) meydan mubarebe- raya pkmt§ olan takviye , 

Bir aktam, imparatorun ta• son saatte imparator bu sile eski Alman hükümeti talanm ~ubatta Napolide. 
en yakm bendegin1ndan bir 

1 
davetin yap1lmamas101 irade olan Avusturya'n)D tahakkü- gemilere bindirmi§ti 016", 

ka~ ki~i sarayda onun da· etmi§ ve davetin geri b1ra- münden kurtularak Anupa- kün oldugu süratle yayl•Y 
vetile toplanm11lar. lmpara· kdd1g1 bildirmi§. Yakininde- nm ortasmaa bir askeri Egü- almaga ~ah~h. . 
torun ak1am yemeiine gel- kiler, her §eyin haz1r oldu- ne~ gibi parlad1 ise Afrika- Arhk bir taarruzun idlki' 
mesini beldiyorlarmt§. lmpa· gunu yUzlerce ki~inin hu nm bu henuz iptidai bir prus- s1zhg1 meydanda idi, II-:: 
rator bu gibi davetlerde egleDceyi bckledigfoi söyJiye- yas1 olan habe§ler de (Adua) Jik ordusunun ileri harek 
her zaman erkeD göründügü rek vc onu bu fikirden va1 da ltalyanlar1 (Sadua) dan hna ancak yayilan so• ~: 
lialde 0 gece re~ kalmlf, ge~irmege ugra~:Dl§lar, fakat aaha ~ok parlak surette ma~lar1 müdafaa oluaebl 
geldigi zaman da .fevkaläde imparator hi~bir ,ey dinle- ~zerek istiklällerini bu müs- cekti. 
mükedder ve dalg1n bir hali memi§, dalo geri kalml§. tevliye pabah olarak tamt- (Adigrat) ta da bi•~ 
varm1~. <;ünkü o DOPi gecesi bapis hlar ve ( Habe~ ) birligini (Prestinar1) • kumandas•• 

11 
Sofraya oturmu~lar. impa- hanede imparatorun en bü- per~ioledtler. bulunan Afrika avc1 ta9°1 

rator konu~muyormu~. Mo- yük asm1 elan bir kadm öl- italtalyanlar e:bette aldik- bulunuyordu. Buras1 ke• ) 
hitiadekileria enu eglendir· mÜ§. lar1 bu dersten anlad1lar ki: haline terk olundu. (A~ 
mek Te güldür•ek i~in gös· Bu kadm serbest olduiu Habe~ ordusu ve Habe~ bozgunl:agundan bu tar , 
terdikleri bütln gayrete Hi- umaa laedefi krahn hayah halk1 bir avu~ eti keskin ka~abilenler he~n •ef:, 
•en o susuyor, ince parmak- ve mevkii olan bir sürü si- bibere· babbr yutrr, üstüne du kabarhyordu. ltalyaD t· 
lann1n sinirli nareketlerile yasal eatrikalar ~evirmi§ olan de bir avu~ dura ald1m1 kar- dusu (Asmasa-Archico) b~ 
müte•adiyen albn ~ataJ ta- bir maceraperestmi§•VC buna 01 toktur. Sirtlarma kelin~e, tm1 tahkime ba§lad1. llk:;, 
kimile oynuyonnu~. ragmen i•parator bir dü~- suni varhga ihtiya~ olmadan lerde bu hatta bir taart 

11
• 

IJk geien yemege eJini sür· man ölümüde olsa, ölümü da derileri pektir. Yerleri kabul bile tehhkeli idi~ &" 
111emi1. Etrafmdaki er ö„ür gayet büyük bir sayg1 ve sarp dag veya k1zgm ~ö)dür. kai yava~ yava~ lta1)'• • 
ye•eklere iltifat edecegini ac1 ile kartilamt§ ve kendi Oralarda gezec:ek Avrupoh geien takviye kitalar1 „.P' 
zannebni~ler. Fnk.at onun bis feliketiai istiyenio ölümünfin askerJerin ihtiya~lan ~ok yeti isläh etti. Mart ai„) 
bir yemege elini sürmedigini 111atemin1 tutmak i~ sara- uzun 'tkollar te§kil eder . tinde ltalyan orduu e ~· 
r6renler, nibayet dayanama- y1nda egler:u:e, balo yaphr- BunJar1n mubafazas1 da ay- me-.cudun iki misli•• fl 
m1~lar ve ena Reden böyle mamt§br. r1u kuyvet ister. Habe§ iJi m11b §Öyle: 
dü~ünceli Ye i:ederli l."luo- **"' genittir. Habet eli silähhd1r. 3„ tubur piyade ~ 
.uu uau sor•a a cesaret H- l•te Habec 1m t · (• V ':(' para oru. 'lcll.l~f lo..t-U„1 O:O"-• u:.. J Je i..„, 7 Tahur ~ ...... ii~l!ll 
•i1ler. Onu yak1ndnn tan1yanJann kafa51 istikläl fikirleri dolu- 5 Tabur Alp askeri 

Sunan bir insa1n kenuo- anlatbklarma göre böyle bir dur. ~u halde : 1 Tabur Afrika :1yc11• 

turmak ~·k i'Ü~ J.ir i§tir. insand1r. Günün birinde birka~ hi- 13 Dai bataryas1 -
imparator bu sual iistfiae de H. E. R. yük dcvletiii de yardamile 2 Batarya 42 milimett' 
bir müddet daha sessiz kal- bir taraftan keparilarakl yu- seri ate§li 
llll' •• sonr• 1cend1· '-end1"ne 9 0•• tu·· 0 1 d h" h k K tu sa a 1 azm1 olay el- 1 Batarya bavaa 
kenv1ur ribi f1,1Jdam11h: • m1yan bir oeydir. 1 Bölük istibklm 

- Bugin AUah bana ~ok l§ler Fran- Su ibaret levhasm1 da k1- Yekl• 40.000 k.fi i4i.f~ 
gü~ bir Yazife Yerdi. Biri dam saca yazay1m : da yerli kitalar1a kalaa1 " 
karar1n alhna im1a1 atmak san1n Elinde Uksiyali muahedesi üzeri- dahildi. 
Fbi ~ok srü~ Te feci J.ir i~ Belgrad (ÖnJ) - Bu ba~- De Habe~i ye§il italyan bo- ( Arkasa-'} 
yaptun. l k lt d b" k 1 yas1na boyayanlar1 •imdi - Bir idam hükmü mü? I a ia a Ir ma a e yazau y 

dolitika t · "i 1 karikatprlerle alalaya ba§la-
Adil kaleminizle cezaya ,ar- ga.ze esi ta ya 

P
dnn bu adam kimdir? Fiansa'dan fefaat, ingiltere m1§lard1 : 

de yard1m bckJiyor, Fransa Bir Habe~ elinde koca 
- Bir katil. Bu ~ezay1 ha- · 

._ da henüz bu bapta kesin bir ekmek ltalyamn gözüne 
&ettiiine §Üphe edilmiyncek 
bir insan. Bir,ok kereler, bir sö~ söylemedigi i~in du- urmu§ onu kör etmi~ii. Ya-

ru. m b1r türlü l§1klaDm1yor, ni demek istiyorki verdigim 
taammüden cinayet i~lemit diyar. ekmek gözüne dizine dur-
böyle bir c:aDavar1n ortadan Mistrhlar iki senelik bir SUD ! 
kaldir1Jmas1 dogru bir §eydir. sava~a haz1rlan1yor. Dü§enin yard1mc:1s1 gü~ 
Fakat Allahm adaletini ye- Belgrad (Özel) _ Bura bulunuyor, 
rine getirmek vazifesinin ba- gazetelerinin Kahire'd~n ög- Adua bozgunJudundaD son-
aa dü§mÜf olmas1 ~ok ac1. rendiklerine göre Misir harb ra : 

lmparat•r hunu söyledik- i~in mühim bazirliklar yap- Ka~aklar pek degi§ik is-
t en sonra yeniden derin bir makt dir. Bu haz1rJiklarda kametlere ka\:l§ml§lard1. Hi~ 
sessizlige dalmi1. Bütün ge- harbm iki sene devam ede- bir istikame te tekbir hima-
ce hi~ konu§mami~. Ve böy- cegi tahmm edilmekte ve ye mevzii bile tutulmam1~ 
le dü§Ünc:eJi oldugu ve mi- heriey ona göre tedarik ve emirle en üfac1k bir cü-
safirlerinin de canmi s1kbg1 olunmaktad1r. iskenderiyenin zütam bile degildi. Ka~abi-
i~in özür dilemi§. Akdenizin üssü olacagina ba- Jen kurtula-akh. Tanmmiyan 

imparatorun ahläkinm iki kilarak oraya ingiliz tabur- ve her taraf1 Habe~ asker-
hususiyeti vardar. Biri neza- lar1 da gönderilmektedir. Bu- 1erile dolu olan bir yerde 
ket, biri de merhamettir. raya ingiliz nakliyeleri pek · k kl k 

Bu merhamet onda daima vaz1yet a~a arm pe ~ok-
~ok cephane, tayyare top- larmm esir dü§mesine sebeb 

en glze ~rpan duygudur. lan ve tankJar getirmekte· oldu. 
Buna dair bir ~ok bikiyeler dirler. ö 

1 J lümden ve esirlikten 
an abyor ar. Bu hikäyeler 
i~inde en karakteria4.ik oJan kurtulabilenlere(Asmara-Adi 

Di~ J)oktortt La1· Ad. t) w k yer-~udur: ':f • e, 1gra sigma · ff T b' • T leri olmu§tu. 
Bir noel gecesi sarayda • a SID an (Mussavva) ya benuz ~·k-

noel aga~lari yapi1m1~. Ev- . 2 inci BeyJer S. Hamam m1~ bulunan General (Bal-

---oll!l'!n.r.---,,.,.. 

japonya 
Rus protesh,sun• 

cevao verdi 
Belgrad (ÖzeJ) - Mo5~ 

vadan bildiriliyor: Mall~ 
hududundaki hadisedeo d~ .,,, 
lay1 Japonyadaki Rus elf' 

11 
nin verdigi notaya J~~t· 
d1~ bakam cevap ver111•t • 
Bu cevapta hadisenin ttt' 
laiyeti hakkmda benüz t~ 
mig bilgisi olmad1gmciall tf 
baptaki kararm1 bilP' , 
bildirecegini ve hu gibi "' 1 

diselerin tekrar)an••"''', 
i~in muhtelit bir tahkik 11~, 
yeti kurulmasma e•ir fe 

digini bildirmi~tir. 

Zecri t~dhl~i;rin A,,tJS; 
tur)1a vc 1'1acarisH111~ 
dahi tatbiki isteni~~r: 

Y eni ka vaflar ~ar,111 No. 
34. v~la ecnebi sefirJerin ~ocukla- kar§ismda 37 numaraya ge~- dissera) kumanday1 teslim 

Belgrad (ÖzeJ)-Deyli ;. 
rald gazetksi, Uluslar ii:t· 
seyinde ltalyay1 müdaf•• )fl' 
tikleri i~in A vusturya ~e bif' 
earistana dahi zecJi te~ 1,. 
lerin tatbikini lngiliz t~'11 1, 

riDin talep edeceklerin• '/ 
r1na noel hediyeleri•dagw 1Jacak mi•tir. Telefon 3774 • ald1 (B t• ') I 1 k 

·--- __ y • ara 1ert az o unara nyer. ___,,,,, 

Zen2in olmak isterseniz oi S .J t k • • d · I " kk k I '''' 
Yanao b•) t) • • • tJak aaae l-~esin en 8 IDIZ. ~ora 8DI arako ~.t .„ 1 e er1n1z1 mu a Y §Js1nda 354 H. Taltsi1t o.gs;~ 



IC Hallga Seal J 

GOZLüK • • 
l~ID 

Manisaya Otobüs 
. ---- -- -

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

&alcteriyolog ve bula~1k, sa1~1n 
hastahklar 1nütehass1~1 

Basmabanc istasy&nu k~f)smdaki Dibek Mkak ba~m
da 30 say&k e.v ve muayeneba•esinde aaba.h -saat 8 den 
ak~a111 aaet 6 ya kadar hastakinn1 kabul eder . 

. , . M1iraeaat eden bastalara yaptimast liz1mgelen sair 
' '.! ""~ „ ,..,,:..~ „ :;· „ ,,_· . . . -~ ~ tahlilit -ve mikrC)skopik ~~ayeneJeri ile •eremli basta- k! 

S. Ff7rit 

$.if a eczanesi 

~ ~ • """1~ulk ~ ~!J~·~· „ t( lara yapilmasma cevaz gorulen Pnomotoraka muayene- )(-
ll i siltde m•taza„an ,.ap1hr. Telefon: 4115 )(-

n saat'!(seki1de Arap bamddan muntanlU.ll (12'~ J+ 
t~ •tobös Maaisaya harckct cdecektir. B• oto ~-~~~)+ 

lllliaam dahiliodc itlemMi itin her fedakar.bj'1 tlzen T . 

HUSEYIN KAYIN 
~Mobilye Evi 

Her arathtin1z ~1k, te•iz, lilks 

ev e~vas1n1 buraaa 9u1a•ilir~i11iz. 
'"' 

E 
R 

z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralh 
Hükumet 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
.la Ha ••tlellerle aetet 

illeriae yapilaa elbiaeleria 
zerafeti sili ~ok ae•nun 
adecektir. 8urada, elbiseler 
gclinliklerle, silfa, fosfor vc 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve su11•i ~i~ekler·de 
ya p1lmaktad1r. 

Adres ~ Karata§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

Türkuaz Bar1~ . Kurtulu1 
izmiri" yegane lüks 
e~IM•e yeriair 

Mc~rubat ucuzdur muu:-

zam varyete herak§am •u
malar gösterniektedir. Pek 
yakmda istanbuldan kuvvetli 
v ~ yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
nm1z görülmege 11ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 

Bir (okb'ur4•.,..--
kirlikten kurtarip 
aras1aa keyauthtr. 

Bu &leh 4a • Y,1)1111 • 
ra•iyelertlea"" IMritli ·1111.--. 
a1,t1r. 

Zengia olmak 
Tayyare piya111• 
bu kiieden als1nlar. 

ADRES: 
Hapishane kar91 
T ayyare piyaliflt INlyil 

Berber Belnr ~ KarfUIBcla 1 - 10 reliniz. 
Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiim'!!!!!!!~-!!!!-.~~~-~~!!!!!!!!~!'!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!'!!~'!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!~ ~· ~~~·~·~~~·K·~·ll•IGDl:~rll 

Yüksel Kabadayi Billur [t] TA YY ARE Sinemas1, T~ 
i~te bütün izmir ve mülhakahn111 seve seTe i~ip deya- B U G ü N 

mad1g1 rakdar bualardll'. • : a.f:ranzi§ka GAAL'in yükse~ ,ahretini ehedil9flb• 
ri6:i116A61lli~i.tta6!fliA ... ab1~66, senenin en büyük filmlerindea 

1 GÖRMEYENLER G?RSÜN ! . . . ~ ~= "~SOKAK "i"EGi 
~h <ll GORENLER SÖYLESIN ! . . • ~ . L y " . . 
~~~~,·~~~~~m 4j Bugün lOBirincitetrin Per,embeden itibaren 8'1m Iki saatdevamb kahkaha-Nef1smus1k~-Ca11p saiaa.Aer 
YENiDEN y APILAN ve MÜKEMMELEN I} ,e:- ( ) • d ei l~ Franziska GAAL, bu filmde zorak1 erkck r• ..... 

t e f r i ~ e d;ill e n ~ ~ T A N S1nemas1n a i;tE olup seyircileri güzel sesi ile ga§yetmekte ve ..... 

A S R J S J N [ M A i ~ f' ~ madiyen güldürmektedir. 
~4j1 ~h . Vls ·~ AYRICA: .. 

'• 11 Birinci Te~rin ( CUMA) günü a~1hyor 1,-. ~ - ya ane a IP ~ F 0 K s ( ])ünya havad1sleri) 
l\J•• iki büyük film „ Marta Egert • :8 M • k • ( Karikatür ) 
~ ulh·d 1 k ' d r; @ 2 - Garb cephMiode ltanh hücumlar D l~ 1 1 Komik ~•• en (Or mayan a amalJ@ ~ . .. i> • DiKKAT: Fiyatlar tenzil edilmittir. 30 -40 - "k 

~ok heyecanh, deh~et filmi ~ 4 3 - lstanbulda BalkaR atlet mu~aM1-lar1 ~ -( SEANS SAATLARI~)-• 1 ~ 4 o·· h disJ • IP 1 1 D .. •. ~ - unya ava ar1 "J Her rün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
llo Spanyo &DZOZU .ifi lt Cumartesi 13 - 15 - 17 sea1ttdar1a.&a y·~•MJi 

GA GÜRE$LERl, IJ . * 's E A ~ s LA a )-w • l k•zilatl1 9ilet verilir. 
~ I iSPAN"YOL :1'ANM.Alll 1 @umartesi _ ~: 11 _ 14 _ 17,11 s ~ Pazar 11,36 - 1.3 te ilive seaaslar var~br. 

1' ~ ~ A R : ii ~ - J1 1-ee - hma : 14 - 147 - 2e it' Sinemaaa sellra her s„t1 etobüs, 
~ Küsiiklere 15 kurupr 1, ~; 1f - » 1>4 • Kadj~kaya va 

~~~ 11FW„Nfthqp•""•'11i'l'llPI'••••·~-~~~~~ ··~·m•a 

• 



Kara lindberg 
--~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

J taJ y a tayyarecilerini kor-
kutan zenci tayyareci 

Kara kartal denilen bu tayyareci kimdir? 
-9-

TeJ Robenson birinci italyan tayyarcsini 
dü~ürdü, ikinciye saldird1 ! ... 

Tel Robenson, ltalyan tay-: kellefdim. Bunu bana ne bir 
yarelerine kar§l Habe1istan
da kazand1g1 ilk muvaffaki 
yeti anlatmakta devam 
ederse. 

- Bu suretle be11 f eci sa
.niye ge~ti, fakat bu bet sa
niyenin her biri bir as1r de· 
mekti. 

ltalyanlar tayyaremize müt· 
hif surette atet ediyorlard1. 
T ayyarem, halyan mitralyoz
lar1nan kur1unlarile adeta 
kalbnra dönmü§tü. 

F afak Bana henüz tek bir 
isabet yoktu. Taliin iyi bir 
tesadüfü olarak tayyarenin 
mkina ve benzin depo k1-
kis1mlarma da isabet yoktu. 

Ben de mütemadiyen atef 
ediyordum ve birdenbire bir 
ftalyan tayyaresinin muvaze
nesinin bozuldugunu gördü"D. 
Ba ltalyan tayyaresi benim 
bet tayyareaen hücum itti
haz etti;im tayyare idi. 

l~ndeki iki adam da para
tiltlerile ablmaga te1ebbüs 
ettiler. 

Bea bunlara da ate1 ettim. 
Buolar; bir kurtun gibi yere 
doina dqmekte elan tay
yareclen ~kmaga vak1t bu
lamadtlar. 

Emini• ki kur1unlar1m, 
yere ~mezden evvel iSl
dlller! 

T•yy.are yere dß1tü, bir 
duman Ye alev sütunu yük-
1eldL 

Zalim insanlann, bir Zalim 
vaS1tas1 bu suretJe beaabdan 
h8"' olmu1tu. 

Vazifem bitmemitti. Me
deniyet ve· insaniyet getiren 
bu aletlerden mümkün oJdu
iu kadar mahYetmek ile ml-

S 2 '·· ~ • llMlf llWll 

Ineilterede 
Maden amelesinin grevi 

Belgrad (Özel) - Kardif
ten bildiriliyor : 

Gecen cumartesi günü 
grev ilin eden Kardif ma
denleri amele alan 1600 
metre derinliginde yer al
tindan ~1kmam11lar ve ~ik-

riJl•yacaklar1 gibi iti de terk 
relJe'Cekleri iddialar1ndar1nda 
„,Ju~rdirier. 

Fakat i11i b1rakma ile be
raber Hin eitikleri a~hk 
g~cvinden vazge~mi1lerdir, 
Zara karilaramn getirdikleri 
g1dalar1 almaga bailamiilar
dar. Mamafih bu hal devam 
ederse Galerilsride terk 
edecekleri anlatihyor. Fakat 
bu grevin diger madenlere 
dahi akis ettigi, daha bazi 
madanJerde birer ikiter gi:n
Jilk grevler bu büyük grevi 
talr,ip ettigi görülüy„, 

Yeni bir 
H~stahane 

Cumuriyet bayram1 müna
sebetile lstanbulda Haydar
papda yeniden yap1lan 250 
yatakh . bir hastahanenin a~d
ma reami yaptlacakbr. 

diktatör, nede bir imparator 
emretmiyordu. Vicdan1m10 
emri ile haraket ediyorum. 

Bet dü1man tayyaresinden 
birisini böylece mahvettik
ten sonra, ikinci bir ltalyan 
bir italyan tayyaresini hedef 
tuttum, bende~ az ötede 
beya1 bir tayyare vard1. Bu 
tayyare, sinyor Mussolininin 
damad1 ve 1~ inci tayyare 
borbard1man filesu kuman
dan1 Ciyanoya hediye ettigi 
Savva tayyaresi idi. 

Hemen bu tayyare üzerine 
saldird1m. Bu tayyareyi behe 
mebal mahvetmeli idim. <;ün
kü direktürün damad1 bu 
tayyarede idi, yahud bu tay
yarede bulunabilirdi. Eger 
k.ont Ciyaao bu tayyarede 
ise, dütürür •e Mussulinin 
kelbine derin J.ir yara a~ar
d1m J 

Malum manevralardan bi
ris1ni yapbm, ve mitralyozu
mu ate1 ettirerek 50 metre 
kadar yalda1hm, ikiaci ve 
aert bir manevra ile bu be· 
yaz ltalyen tayyaresini alh
ma ald1m. 

Bu tayyareler kar11smda 
tasavvur ettigim her mana•
ray1 yapanuyerdum. ltalyan
lann dört · tayyare1i benim 
hi~ bir manavram1 bozma;a 
muvaffak olam1yor, hatta 
böyle bir te1ebbüslerde bile 
bulunm1yorlard1. 

Bu suretle vaziyeti 1ehim
de tesbit edince mitralyazun 
pedalinc bashm. F akat hay
ret.. Tak taklar1m duyma
dtm. - F eliketl „Mitralyozum 
bo:1ulmu1tu. 

( Arlla11 nr) 
[•] 

Sovyet Rusya 
Macar, Avusturya v~ 
Arnavudluga da zecri 

Tedbirin tatbikini 
istemi~tir 

Belgrad [ Özel J - Rusya 
011 bakan1 bay Litvifof Ce
nevreye gelir gelmez etraf1n1 
alan gazetecilere Avusturya, 
Macaristan ve Arnavudluk 
hakkmda zecri tedbir ahn
istedigini söylemi§tir. Zira 
bunlar uluslar konseyinde 
ltalyaya taraftar olmuflard1r. 
Bu i~in henüz mecJiste mü
kereye konmam11hr. 

Alman - ital
yan ittif ak1 
Dogrumu? 

Berlin (Havas) - Selihi
yettar siyasal mahfeller Al
manya ile ltalya aras1nda 
iJzli bir ittifak akdini im
kin11z görüyerlar. Bahusus 
Bay Hitler'in Avusturya hak
k1ndaki nazar noktasmm en 
büyük engeli ltalya oldugu 
i~in ltalya ile bir ittifak yap
mak bu nasar nokta11adan 
imkla91z akdohlnu~r. 

• • 
- - - _ - ~8o19.-o„.-o•o-•a-•oo
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Hainlerinyapmak . d• ·' ~arbay f St e f li-z 1 Bug~n. Ankarr f' 5 g1d1yer .. 

Al~ak~a Suikasd Nas1l Tertib Edilmi§ti? 
.$arbay dohtor 1 /tl 

bugünkü Aiyon t 1'8 t.I 
karaya gidecektir. ~ 
ay1n 25 inde Ankarad• t'l. --------------------~---~-----„oo„--------~~--------------

Ba~taraf 1 Birinci yüzde -
yay1 haber veren adam bu oluyor. Fokat. ~avu§ edi§eli : '4-Ne oldu sanki? Sade-
rizli eemiyet i~inde bir mü- davramyor. '4Ben Ali Saible ce mebus oldum. Benim d1-

lanacak olan belediY 
kongresine l:z•ir namlll 
tirak edecektir. Doktor. tJ 
~et Uzun bu seyahat• 
hafta sürecektir. 

tavas1t rolü eynadtg1 soara- münasib bir zamanda görü- 11ar1da kalm1§ arkada§larim 
dan anla11Jan bir eski jan- §Ürüm„ diyerek bunlara bir var" 
darma ~a•u11udur. müddet kaybolmalarmi tav- Böyle bir muhavereden 

Bu adam1n Suriyetlen top 1 siye ediyor. Vaziyetin bunu sonra ~aVU§ köyline dönüyor. 
raklar1m1za gi~li gizli cemi- icabettirdigini anlabyor; bir 1 Orada Y ahya ile tekrar kar-
yet mensuplar1le Urfa Sar müddet sonra eski ~avu§ Ali §tla§mca kuvvei maneviyesi 
la1 Ali Saip UrsaTa~ arasm- Saibi buluyor. Olam biteni k1rdm1~ bulunan ~avu11un 

Fabrikada 
Bir Kaza .! . 

Bir amele tehlik•b 
~ekilde ya ralan<h 

<;orakkap1da lsmail ~ 

l 
d 1 d :1k i§i bu adamm burada 
__ a mutaYas1t r. o .ünü oyna 1- anlabyor. - y a b bulundugunu karakol kuma-
g1m, 8 ya isticva 1 s1ra- AL1 SAiPLE TEMAS ndanma haber verroek elu-
smda if ade et· mi1tir. ~imdi mevkuf)ar aras1nda yor. k1a10 Kartal makarna f•r; Zira eski jandarma ~avufu 
ismini verdigimiz bu adam, 
Urfadaki müc deleleri 11ra
s1nda Ali Saibin maiyetinde 
~alt§ml~, harbe kar1§ml§ ve 
hatta bir arahk Milis yüzba
t1hg1 rütbesini bile alm1§ bir 
jandarmad1r. Fakat muta
vass1t rolünü devam ettir
mekten ka~mmasma sebeb 
son zamanlarda hükimetin 
o havaJide baz1 yeni emni
yet tedbirleri almasmdan 
ku1kullanmq olmas1d1r. 

<;ERKES ETEMLE 
TEMAS 

Yine yakalananiarm ifa
delerinden ve tahkikabn 
seyrinden anla§1ld1ima göre 
gidi cemiyet kurulma11 göre 
gizli cemiyet kurulmas1 ve 
harekete ge~ilwesi 1öyle saf· 
halar arzetmittir : 

Yahya Ccnup hududuna 
yakm köylerde ren~berlik 
ve ~obanhk yaparak re~inen 
bir tah11br. Bir 1ene kadar 
evvel ni,anlan1yor. Fakat, 
evienmek i~in paras1 yok, 
para hazanmak arzusile hu
dudu a11yor, Suriyede bir 
müddet dolatbktan sonra 
ra Halepte yüz elliliklerden 
<;erkez etemle tan1111yor. 

<;erkes Etem bunu Ulusal 
~efimize suikasd yapmak 
i~in kand1r1yor, yanma dört 
kiti kabyor, bol para veri
yor, onlar1 siläh, bomba ve 
ceblaane ile techiz ediyor ve 

hir otomomille Halepten hu· 
dudumuza yakm bir yere 
gönderiyor. 

GiZLiCE MEMLEKETE 
GiRi~ 

Bu bet mel'un Ki1isten 
hududu gizlice ge~mege mu
Taffak olunca, dördü bir is
tikamete dugru, ve Y ahya 
da diger bir istikamette 
ilerliyor. Tabii muayyen bir 
noktada bnlu1mak kararile. 

Y ahya ve arkada§lar1 Ha
Jepten ayr1hrlarken <;erkes 
fUDU söyledigi de Y ahyamn 
itiraflan arasmda görülmek
tedir: 

"Korkmayimz .Orada bizim 
Ali Saib var. 0 sizi idare 
edecektir „ 

Ve Etem Yahyaya bunlar· 
Ja Ali Saib arasmda 01uta
vas11t rolünü oyn1yacak olan 
eski jandarma ~avu1una ve
rilmek üzere bir de mektub 
Teriyor. Yahya ve arkada~
lar1 eski jandarma ~aVU§UDU 
köyde buluyorlar; Yahya ~a
vu1ua yabanc1s1 degildir. Zi
ra yan1nda bir müddet ~·rak 
olarak 911b1m11br. bk temas 

bulunan bu esk1 ~avu§Un ifa- ELEBA.$1 Y AKALANIYOR kasmda ~ah~an amele eri" 
delerine göre Ali Saip ona : Gizli cemiyetin eleba§ISI met, fabrika makinel til' 

"- Sen bu i1e ne kan§1- olan Yahya bu suretle elde eteklerini kapbrmak 1ure '1 ~b 
yorsun b1r daha gelirlerse edildikten sonra diger ar- ba~mdan, ayaklarmda~ . ~ • 
enlar1 bana getir„ diyor. kada~larm1 yakalamak :i~in YÜcudunun muhtelif yer1e~ ~~·. 

Eski ~avu§ Saibe soruyor: ara§brmalara devam olunu- den agir surette yaral•':ot g'1( 
„ Bu i§i neden yap1yor- yor ve bu arada Ali Saibin ye hastahaneye kald1rsl lft ~p ' 

sun?„ Kozandaki ~iftligi de ara- hr. Hayah tehlikededir. l" 
Ceyap ahyor : myor. desinin ahnmas1na doktor 

E ~ M S ti ~ ri ?i 111üsaade etmemittir. \.~ 
Yemen istanbulda Vapurda '~ 
HükUmeti bugday _Cinayet , ~~ 
B•t f ,. tl u~ ki~i yaralanm•~~ ... ~ „ 

I ara ml§ 18 &rl • • • Dün saat seki1de Al-:.. ~·Ye 
Belgrad (Özel) · - Aden- Istanbul (Ö.zel) - Bugday cakta b~gh Türk bayr•J~ t 

1~t 
den bildiriiiyor: fiyatlar1 yükselmektedi;, Po- ta~1yan Usküdar vapuruO~ ~~ 

Yemen imam1 italyan - latb bugdaylan sekiz kuru1 bir vak'a olmu1 ve üt 

h b · l lk d yaralanm111br. ..d "-te Habe§ ar mda bitarafhg1m yirm paraya, inci erece- Y li"' ~ 
muhafaza edecektir. K1z1l de yumu§ak m>tllar seki:z Vapur miirettebati . ;II • 
d . k 1 d k' J l kuru11, k1zilca bugwday yed1' i~erken serdümen lsana1l ~ all enJZ 1y1 arm a 1 anc ar- Y ~akir arasinda yapilaO .i ~ 
ma kuvvetlerile Hudeydc ve kuru§ yirmi bei paraya sert latife yüzünden ka~i• f'"" ~~ 
Mekke Jandarma kuvvetleri bugday dayedi kuru1a ~1k- t mit ir. • • .J' y 
de artbrihyor. mi§br. lsmail bi~akla .$ak1~•. ~ ~ 

ingiliz . General tmda, ~akir de lsmaib , f'top 
~akla yü:zünelen hafif s~ ~) 

Tebealarina Adis-Aba- Ganbard1n1n londra se- yaralamitbr. Bunlanayi ,pi 
badan c;ikmalart yahatina büyük ehern- i~in araya girea serdil 1" 't 

. d"l I" mi)·et veriliyor. 1 Faik .te kolundan yar~~,t ~ tavs1ye e 1 ( 1 i m11br. o~ yarah m•Dl e ' 
Belgrad (Özel) _ Adis-A- Belgrad (Özel)-General hastaaesiae kald1nlm11bt• 

babadan bildiriliyor: Bura- Garibardinin Londraya git· i K t ) k 
l 

mesi Loncira mahafilinde de 1 U U U 
claki ngiliz el~igi Habe§te l JlO' 
daimi me§guliyeti olmiyan hayretle telekki ediliyor . Kereste bu haf ta 
lngiliz tebealarma Habe§ üeneralin londraya gelmesi manyadan geliy~,_ ~ 
paytahtm1 terketmelcrini suf ingiliz ricalinin son fik- Türkofisten ilbaybj• ~ ~ 
tavsiye etmi~tir. rini anlamak i~in oldugu söy- geien bir telrrafta Rodle.; ~~ 

Ad 
leniyor. Ayni 1amanda Gari- yadan k•tuluk ihtiy• „ "\ 

Uada bard1 fngiliz mahafiline ltal- kar~1lamak üzere 19 1 ~I 
800 I

• yan nazar noktasma izab metre murabba1 kerett•" dtt 
ta)yan edecektir. ithaline hükiimette aü••' · 

Y 1 
edilmi1tir. ,( 

ara ISI Du•• nku•• Bu suretle ihtiya~ k• ,_ 
Belgrad (Özel) _ Portsa- lanau~ olacakbr Te 1'

0 

S 
irin s1kmb kalm1yacaktar· 

it!.CD bildirildigine göre Ora- ay1m • • • T - -

ya geien Sardonya ve Behrü 1• l 1 
ltalyan nakliyeleri Aduaya - Ba1taraf1 1 incide - l ta yan ar ~i 
yarah dü§en sekiz yüz ital- gelecekte amil olacaklari si- i Makal)eye 
yan askerini hamil bulunu· yasal hayf't hakkmda bir fi- 1 ~~ 
yordu. Gemiler bu yarahlari kirir verilmi§ ve bu gen~ YÜrÜyor ~~ 
Adalara götüriiyor. d1maglarm sürath ~ah§ma- ij 

smdan istifade edilmi§ti. (Ba§taraf1 1 inc_ide~,„~· ~ t 
ltalyan . 

Sahillerine may1n 
•' 

dö~enmiye„ ekrni~ 
Belgrad (Özel) - Jurnale 

Ditalya gazetesi baz1 gaze
telerm italyan sahillerine 
lngiltere tarafmdan torpil 
sa~1lacagm1 yazd1g1ndan ba
hisle diyor ki: Bu havadis 
dogru degildir. Bu havadisi 
s1rf ltalyan ithalät ve ihra
cabm sekteye ugratmak i~in 
italyanm dü§manlar1 • ~1kar
maktad1r. Tüccar gemilerinin 
italyan k1ydar1na sokulma
'mda hi~ bir korku yoktur. 

Vali muav1m, Emniyet, Paris (Radyo) - Ad• ,t. 11 

Hukuk i11leri, 1statistik direk- babadan alman bir tel~r pi_' 
törleri §ehir i~inde bir siyale Evvelki gün Habe~ ·~~ 
gibi ko§uyo:lardi. ratorunun önünde yeo• ),i' 

Dünkü sayimda zabita va- Jen 35 bin gönüllü aske~,il' 
zifesini pek güzeJ yapm1~hr. ga~id resmi yaph. Bu "•~ 

ile 1ehirde 1enlikler Y 
Say1m yedi bu~uk saatta 

tamamlanm1§br. Halbuki bet mi§hr. Jtotf" 
Paris ( Radyo) -

sene evvel yap1Jan say1m den: ~ 

gece yar1sma kadar devam Ogadendeki Habet ·ti"! 
etmi1ti ki bu da bu say1m- mandam ltalyanlanD bbri'' 
daki düzgünlügü gösterir. defa olarak Harar 11 ~(Jtl 

Dün say1m saatlarmda iki ve civarlarma att1kl•':,iJ~' 
dogum olmu§tur. Bu iki yav- yüz gazh bomban1n r .

1 
,,at 

runun ad1 say1m konmu§tur. la1n 1iddetli yardun1 1• et/ 
Bu saatlarda ölüm •akas1 ki1i bile öldilrmediti01 

olmam11br. diriyor. 


