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EKETI 
R.oyter Ajans1n1n verdigi malumata göre cepheye hareket edeit Habe§ lmparatoru 

Desie'ye vard1ktan sonra hakiki harb ba§lami§ olacakt1r 
---••••..OO•OO„••••--------------------

rtibatz kesi le n 12,000 ltalyan askerinin akibeti 
4tlyanlarm Musa Ali dagmdan ~ek·lmelerth~beri bütün askeriyaz1cdar1 hayrete dÜ§Ürdü 

Son Vaziyet 1 

ffa - -·.---~ be~ meselesi bir as-
~~~ Yürüyü~ mcsele5i 
tti l{tl bir italyan-AY-

Pa meselesi haline 
~ geln i§tir 

~II Yr1 ayr1 kaynaklardan 
,~11 'n haberlerin o kadar 
~ ayri anlamlar1 oluyor ki 
~ 111~n i~inden ~1kmak bir 
)i " l H ~tll gu~ o uyor. er ~ey-

~ti tvvel dogruyu ögrenmek 
b/en okurlar1m1za bu sa
•t ~tda her kaynaktan s1zan 
~h. ka~an duyumlar1 top· 
'tak h ·· · t' ta er gun son vaz1ye 1 

~~•teren bir huläsa yapmag1 
baf1k bulduk. 
~1

11 gün Habe~lilerin top
f, iltin1 ka11~ kari§ müda
~~ edecekleri ve bu i§de 
~YanJar1 pek ~ok yoracak
~ anJa§1ld1gmdan evvelce 
~Paganda yap1ld1g1 ve~hile 
~Yanlar10 son sistem siläh
~ lla ve tayyarelerine güve
~;k be§ on yürüyü§ ve 
~ 1n, ile bu i§in halloluna
~:a~~g11 arbk berkesin ög
~ d1g1 bir hakikat halini al-
•hr 

~~~a~u son bir italyan ~eb
~- llde bir hücumda on ltal
tt~ tayyaresinden be§inin 
t~ ~lendiginin itiraf olunmas1 
d,•ttriyor ki Habe~ ordusu 
~fi'on sistem tayyare top< e rnücehhez bulunmakta-

C·· a011 Unler, haftalar ge~tikten 
~111 ~a hugün Musa Ali dag,
~\\f liabe§liler tarafmdan 
i'~ 1 a~1nmas1 teeyyüd ederse 
~~ Ytne eliften ba~lamak 

~1 gelecekti~. 
~11 • eia .. )2000 ltalyan aske
q~ 111 irtibab kay1p ederek 
ti

11 
\'e susuz kalmak tehlike

~lt~ tnaruz kald1g1da tahak
~rb edecek olursa italyan 
ke1J e~ sava§min top tüfekle 

llYca hal ve fasil oluna
........ Sonu 4 üncüde -

" 

~~~ .... „~„ =--... „„~~„., . ··~~ ... ~ ~ .... ~-.,., 

lrac1 nebevi r:' 
l\tira h · · ·· „ '+' ltl" c1 ne evmm onu- t 

k lizdeki Cuma günü ak- •t 
te ~1 Yani Cumartesi ge· :~ 
bil~· 0 la ;agm1 saym ulusa .~ 

•ririrn: - JJ 
Izmir Müftüsü t' 

RAHMETULLAH t+ 
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Asmara 21 (A.A) - Ha
vas ajansmdan: 

italyanlann Somali cebhe
sinde önemli bir muvaffaki-
yet kazand1klan haber ve
rilmektedir. italyanlar Gerlo
gubi kuzeyinde bulunan ~il
lav1 i§gal ederek iki top bir
ka~ kamyon ele g~~itmi§ ve 
~ok ~sir a!m1§lard1r. 

Habe§ler Gorahei böige-

yard1mc1 kuvvetleri U ed Ge
beli bölgesinde bulunan Bur
doni yi bom bard1man etmi§
lerdir. 

Londra 21 (A.A) - Bar-
beradan bildiriJiyor: 

ingiliz Somalisindeki deve 
süvarilerinin emrine ü~ u~ak 
ve riimi~tir. Bu u~aklar istik
§af u~u§lan yaparak hudu
dun b1tarafhgm1 temin ede-

GENERAL DÖ BONO CEPHEDE 

sinde italyan ilerleyi§ine kar
s1 gelmek i~in tertibat al
m1§lard1r. 10 italyan u~ug1 
Kollafo yakmmda bulunan 
Ued Bebeli bölgesinin önemli 
Habe§ süel merkezi olan 
Gerrei yi bumbard1man ede
rek yakm1~lard1r. U~aklarm 
faaliyetini kovahyan ita•yan 

ceklerdir. 
Adis-Ababa 21 (A.A) -

Röyter Ajansmm ögrendigi-
ne göre, imparator yakmda 
otomobil ile hükiimet mer-
kezinden ayr1larak Habe~ 

kuvvetlerinin ba~hca taha§
§Üt merkezi olan Dessie'ye 

~ 

Bir italyan Gazetesine Göre 
•• 

Habc~liler bir Vehip Pa~aya, bir de diger bir 
Kumandana oek güvcniyorlarm1~ ? 

Koriyera Dellasera geze- kuvvetler eski Osmanh pa-
tesine Londradan yaz1hyor : §alarmdan V !!hip Pa§a ile 

Hebe§istanda bütün ümit- eski Alman muhariplerinden 
Von Leobaunun idaresinde-

VEH1P PA~A 
ler Sasanenebah ve Ciciga
da taha§§Üt etmi§ olan (200) 
bin ki§ilik ordunun yapaca
g1 büyük meydan harbine 
ve y hut bir ~evirme bare· 
ketine baglamaktadir. Bu 

dir. Ras Naubuda da bu 
kuvvetlere iltihak emrini al
ma§, irtibat peyda etmek üze
re yola ~1km1§hr. 

Habe§lerin amac1 bu mu
azzam kuvvetlerle sag ve 
soldan bir ~evirme hareketi 
yapmakbr. Bu maksatla Ras 
Desta da (1000.000) ki§ilik 
kuvvetile Uebi ve ~ibeli 
yaylardan inerek Gerbogü
bide bulunan ( 60) bin ki§i 
iltihak edecektir. 

Diger tareftan Harardan 
bildirildigine göre daglara 
~ekilmi~ olan ahaliye nereden 
den geldigi malum olm1yan 
(50,000) siläh dag1tdmt§br: 

Bunlar, italyanlara sa ver
memek i~in müdafaaya me· 
mur edilmi~lerdir. 

gidecektir. Bu mevki Adis- : st~akla ~ok h1zh ilerlemi§ ve 
Ababanm 50 kilometre ka
dar §imalinde ve Makallenin 
de 300 kilometre cenubun
dodir. imparatorun e§yalar1· 
m ta§1yan 200 kabr daha 
§imdiden yola ~1km1§br. Ve 
bir ~ok yeni kamyonlar da 
harekete hazir bulunmakta
d1r. Harbin imparator ceb
heye gitmedik~e ba§hyaca
gma pek az ihtimal veriliyor. 

Dogu cephesinden bildi-
rildigine göre, ge~enlerde 
iki italyan kolu ileri hareke
te ge'rmek üzere Musaali 
bölgesinden kalkm1flard1r . 
Birinci kol ~ölde bogucu bir 

---.lE;:oli __ _ 

Ras Seyumu 
Tatl hkla ele gevirn1ek 

istivorlar 
" 

RAS SEYUM 
Londra (Özel) - italyan

lar, italyanlari pek ~ok hir
pahyan Ras Seyumu top ve 
tüfekle ytldiram1yacaklar101 . 
anlad1klar1 i'rin onu bt.yük 
mükäfatlar ve imtiyazlar va
dederek kendi taraflarma 
~ekmege ~ab§maktad1rlar. 
Bunun i~in ftalyan istihbar 
ve propaganda te~kilab fa
aliyete ge~mi§ bulunuyor. 

nihayet ia§e servisiuin bulun
duku ikinci kol il~ irtibahm 
kaybetmirtir. Birinci kolun 
yiyecegi ile suyu u~aklar va
s1tasile temin edilmektedir. 

Londra 21 [(A.A) - Res
mi mahafil Bay Mussolininin 
Bay Erik Drümondla haliha
z1rda Paris ile Roma ara
smda yad1lmakta olan nok-

. tai nazar taatilerinin te§kil 
eden baz1 teklifler hakkmda 
maliimat vermi§ oldugunu ka
bul etmekte ise de bu teK:
liflerin esas1 ne oldugu bi
linmekten ka{:1mlmakta ve 
bunlann uzun incelemelere 
ihtiya~ gösterilecegi mütaJä
astni ileri sürmektedir. 

Du~enin Sir Erik Drümon
da, itaiyamn ingiltereye kar
~1~dü§manca niyet beslemek
te olduguna dair yeniden 
vermi~ oldugu ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 

Londra 21 (A.A) - ital· 
yan - Habe~ anla§mazhgmm 
halli i~in Paris Londra ve 
Romada yap1lmakta olan si
yasal faaliyet ve ingilterenin 
tek ba§it:a hi~bir te~ebbüste 

• 
Ikinci Lorens 
Bagdad'da 
Neler yap1yor? 

RiKET 
Paris ( Özel) - Habe§is

tanda harp ba~lamadan be' 
on gün evvel büyük petrol 
imt~yazla11 alan ve kendisine 
( dirilmi§ l casus L§rens ) la
kab1 verilen Riket Bagdada 
hem tüccarlar ve hem de 
baz1 kabile ~eyhleri iJe te
masta bulunmakta imi~. 

Arabistanda italyan aley
hinde yaptlan baza nümayi§
leri onun te§vikine atf eden 
ler ~oktur. 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 1 5-1 7 
TELEFON 2042 411met ve As1m büyük elbise f abrikas1 

k 1thk elbise, palto ve pardesüaüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbrm1z. Yerli mah her ~e§id ~uläkiden ~ifte provabt temiz masraf, 
dikit 12 liradan 18 hraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

mükemmel 

- bulunm1ya~agma dair bay 
Baldvinin cumartesi günü 
söylevinde verdigi teminat 
borsada ~ok müsait bir tesir 
yapm1~hr. 

- Sonu 4 üncüde ~ 

Her yerden 
Kin ve nefret 
Ses~eri 

istanbul (Özel) - Türkün 
göz bebegi, cam, canan1 
Atatürke kar§l dünyanm en 
al~ak ve n;tmussuz hayd.ut
lan tarafmdan yap1lan mel'
un suikast haberi 5bütün ül
kemizde mütbi§ bir kin ve 
intikam hrhnas1 kaldird1g1n
dan bütün yurdumuza bu ha
in ve al~aklar aleyhinde lä
net ve nefret mitinklerine 
devam oluumaktadar. 

Kadifekalede 
Su Deposu 
Yap1lacak •• 

Gerek Kadifekalesi civa
rmm su ihtiyacm1t gerekse 
bu tepede belediye~e vücu
de getirilecek orman modren 
gazino i~in günde 40 - 50 
ton su verebilecek bir· su 
deposu yapbrdmas1 kabul 
edilmi~tir. 

itbayhk baymd1rhk komi
serligine emir vermitti De
poyu izmir su §irketi yaph
racakbr. 

Telefon 

No. 

3882 
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Okyanuslari lstanbulda 1 ltaiyan Sefiri ;K. KARABEKIRIN KITAl!llNDAN BIRKA~ 
Ate§li miting Kogulmadan evvel 189 6 Je ltalrvatl 

IIk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin akdlan durduran 

müthit maceralan 

l1tanhal (Özel) - Her ta- imparatora yazd1g1 a~ J ~ ~ 
rafta derin aefret uyand1ran B. kt 9 ? 
.wkast haberi tstanbu1 gea~- •r me u H b h b J J ..... 
lijini ~ok sinirlendirmittir. Belgrad (Özel) - Adis-A- 8 ef ar 1 0851 0 mu„~ 
Yiiksek tahsil gen~lerinin babadan ~1kanlmadan evvel . 00 • • • eOi 
diin iSileden sonra yaphiJ mabpuz olan ltatalyan sefiri Habe~Jenn oarlak zaf er1 de nebcelen 

------. metini ~ok inemli elmu1tur. imparatora bir mektub yaz- Adua'daki kanh muhareltenin taf silAtl 
Milli Tilrk taJelte hirlijide m1f, bir diplomat s1fatile de- _ 1 4 -- 30-

Ma~rast ~l bir gece i~inde ancak Atatlrke fU telgraf1 ~ek- ril bir 1ah1s s1fatile 1ehirde Habeiler (Adigrat) 1 mu- enlari • beraber g& 
mittir: serbest ltarakda ·ak f talyaya b .1 f k 1'•Jl1yada b• esi·rler h 

Kü~ük bir vapur batirild1 •y d A k asara etb er; a at orayi _ 6ce ön er tatür ' sa· ginderilmemesini rica ~derek • 

Ak„m olmak here idi. 1 vapur ~·k seri oldupn-
k zabit i~in büyük Hr tiddet k1yametler kopmu1ta • na ve tllkilne tek yüre le memleketin kanunlarma ta- d 

Hava ~ok bulutlu oldugun· dan he• bize bir ka~ mer-
d b 1 göstermektedir. Bilikis mart kü daba önce esir can an aibbtJm1z1 ya naz mamen riayet edeceg" ine na- d kl _..: 

du ottahk adamalalh ka- •i aaYUrdu, ht.m de elimizden 
tb „ d · · nibayetlerine doäru taarruz- rin ne hale getir i eri ve yara flD urum 1~„ ya- musu Gstüne and vermicti. • 

rarm11h. ka~maga muvaff ak oldu. . 
d " · J dl Y lar1 yava1 yava1 gev1edi ve liniyordu. Kü~ük 1a •l'Jm1z1 JDan~ a ve an a Bu mekteLa cevab onun hu- . 

Uzaktan iki mavin harb Biraa sanra, uzaktan bir 
- J J kl J d' • (Meaedik) ordusunun ~ekil- eline dü1en esirlerioiO soy er, • ~a ara inet aye dud haricine ~1kar1lmak su-

sefinesi gördük. Havamn ka- vapur duman1 daha gördük. 
haykinriz. digi görüldü bunun i~ se- harap olurdu. Hele ~e 

retile verilmi1ti. bebi vord1; biri italyan or- veya isyan etmit balkl• 
ranhiJndan istifade ederek Arbk bu av1 ka~irmamak : Ha be§Jerin 
ikf sefinenin aras1na girdik. llnmd1. Bunuda ka~1nrsak, T 

Vaziyet, sagh, sollu endah- vaziyetimiz ihtiyar kedi ve t B&rruz 
ta mlsaid idi. Kumandan: fareler masaline benziyecekti. I A f • d 

- lki mot&r IOD slr'at 1 Bütün sür'atimizle &Ya dog re es1n e 
emrini verdi. ru yaklatbk. Yakla§bgim1z Istanbul (Özel)- Adis-A-

Fakat tam b" s1rada, ba- zu•an, bunun kü~lk bir se- bahadan bildirilditine röre 
11m1z1n ueundan ke1kid ses- fine oldutu•u ve torpil fe- Ras Seyum ve Ras Kassa 
ler ~rarak bir mermi ge~ti. das111a deimezdi. kuvvetleri bu günlerde mu-

l>nf man bizi görmüt ve Bir torbil, Almanya bükii-
1 

kabil b6yük taarr•za ge~e-
yerimisi bile fark etmitti. 20,000 marka mal oluyonlu. cegi anla11hyor. 

Hemen göverteden ka~tik. Bizde de torFii art1k azal- Jndiri)ecek 
Fakat bu s1rada iki mermi mifh. Eldekileri daha büyük 1 

d•ha IOlumuza d&ttü. ve daha k1ymetli avlara tah- .,\ V ergilere 
Büylk gü~lükle daJarak sisi lls1md1. Banunla bera- D • 

ltesrliimizi kartard1k. Bu gtl- ber bu aefinyi hatmaktan Blr 
.zeJ av1da baylece karprnuf affedecek degildik. Istanbul ( Özel) - TenziJ 
olduk. Toplanm1z1 hedef e ~evir- edilecejini bildirditim bina 

Dir mlddet tleai.1 dibinden dik ve Hmbard1 ana bq- arazi ve hayvanJar vergileri 
ptik. Arbk De penane se- ladak. hakk1ndaki liyihalar kamu-
•i l'eliJor, ne de top mermi- Sefiae kB~ük olmakla be- taya veriJmit ve bemen 
leri dlflyordu. raber silihland1nhn11 idi. milzakere ve intac1na ba1-

Deaiz ytlz&ne ~1kbiJm1z Toplar1 vard1. Oda bize mu- lanacakbr. 
nlrit l'ece olmu1, bulutlar kabil atqe bafladi. . 
daitl•lf •e ay pkm11 idi. Fakat toplan yedi bu~uk-

Bea ilk merminin 1'6ver- Juk idi. Mermileri bize kadar 
tede bUI zararlar yapbian• gelmiyordu. 
tahmin ediyordum. GIYer- Biraz aonra, zafer bimn 
teyi muayene ettik. Mermi tarafa tevci etti ve kll~llk 
lai~bir zarar yapmaclan, fakat l'emiye iubetler bqJam. Bu-
~k yakmclan IPP sitmit 1 Da rafmeD teslim itareti 

F akat mukaclclerat bu re- ~elunedi. 
ceyi bbim i~ia macara l'e- Mermilerimizia iubetleri 
all J•pmf. Biru 1oara, ile batta 1itti. 
ildaci vapura rut l'eldik. Bu ( ArkUI Yar ) 

8 II B B B 8 8 B 
HalkeviQin 1 Rusya 
hk Te orta tahsil Hud~anda I 
kurslan a~d1yor e1·r uu··sademe 

llalke.u..len: R.I 

HUk dequeleri •• kun
lar fltbemiz, ••PD 111 olcla
ld lt'i, ba ydda ilk ve or
tä tahail kuralan a~maja 
karar vermittir. Kunlar Arap· 

faruwadaki Damlapuuar ilk 
eblaada a~cakbr. Kunla._. „.„ etmeli iatiyen1-r 

her g6n 6f leden sonra B&h
ribab ..... 1Wke.U.e file
rek •e birer fotojraf veR
nk ...,...,.., yapbimahcbr--

Bell'J'ad (Özel) - Mo1ko
••4iaa telgrafla l»ildiriliyor: 

Son plenle Mapri hudu
datluadaa Raa topraklanna 
girea bua ailahh ldmseler 
gar8.lm11 •e ufak tefek ~ar
p11malu olmu1, hattl japon 
ve Mu~uri balk1ndaa bu 
mep111 kimaeler hakkmda 
Raa 1efiri japon d11 bakana 
nezdinde te1eltba.te bulun
m'Gfhl. 

Bir ka~ p evvel yai
dea 50 Japon •e Maaprllli 
siWalarile heraber hu..._ 
qarak em kilometre ka'clar 
ilerilemif ve Ru lot'aluile 
temue relerek tllfek ve 
mitralyoz ateti teah olua
•Uf ve neticede clavetmz 
miaafirler ~ekilip gitmifler· 
dir. 

Bu .mt11ademede bir ka~ 

Gönüllü 
Y1iJnlar1 
Habe~ imparatorunu 

~a~1rtti 
Sofya ( Ozel ) - Bulpr 

ajan11ndaa: Her flla akan 
akm flnillllller Habef pay
tahbm dolduruyor, o kadar 
ki banlara yer bulmak hu
auuncla hilk6met mmtar 
kabyor. Paytaht •e ciYarlan 

.aakerle dol•dur. Öyle zan
aediliyor ki lmparator bun
lann bir k1sm1n1 fimclilik 
nleriae •andererek tedrici 
Wdrid cla•et edec:ektir. 
llaaunla haraber lngiltere 
S..aliai t•We laer f1D aillb 
cWü 1elme1ine rajmen lta 
U..a l'llmelerini siJihlanda
raeak lillh yoktur. 

Almanya 
ltalyaya siläh satmak
ta devam edccckmi~ 

Bell'rad (Özel) - Berlia
den telefoa: Almanyama 
reamii mahfellerinia temin 
ettikleriae 16re Almanya, 
ltalyan-Habe1 MYBflDda SOD 

derecede bitarafhk tutaeak
br. Guetelerde Almanya 
bitaraf oldupju i~n her 
t&a ltalya ve Habete ~ok 
makdarda silih vermekte 
devam etmekteclir. Zira Al
muya uluslar sosyetesinin 
azaa1 dejildir ve orada ve
rilen karara imza etmemiftir. 

Ru1 hudud muha&m 61mif, FI 
bir ka~1 cla yaral 111111fbr. 1 DE NE 
Japonlanla da 616 ve yaral1 ; ADASf 

'· 

balUJUDUftur. ! i 

~- hiiktmeti •ue!Qi : Tirk.-e Sözlü . 
yemden Japunya nezclinde ~ . 
prolesto etmi1tir. 

Sava1 
Alanin da 
Son durum •• 

Belgrad ( Özel) - Adis -
Ababadan bildiriliyor: Ras 
Seymun timale, Ras Kassa 
garba dogru ilerlemem sure
tile ltalyan erdusunun göbe
jinden bir darbe vurmakla 
beraber bir de ~evirme ha
reketi yapmak azmlndedir
ler. 

Gizli tutulm1yan bu hare
tetin altmda gizli ha1ka bir 
plin olduiu da s6yleniyor. 
Habe1ler harbi uzatmak su
retile ltaJyanlara yorultarak 
ve daillk. ar1zah ve kendi
Jeri i~in mllmareseli olan 
yerlenlen lnt baskmlarla isti 
fadeler temin etmek niyetin 
dedirl~r. 

• 
lngilterenin 

Sulh teklifinden haheri 
yokmu~? 

Sofya (Özel)-Bulgar ajan
amdan : 

Muas'>lini veyahut Laval 
tarafindan suJh i~in baza 
formi1llerin ortaya silrilldü
jilne dair Lendran1n haberi 
yoktur. 

«;nnkD Londraya bi~ tek
lif yap1Imam11br. Loddradaki 
kanaata g6re her nevi tek
lif UJualar so1yete1ine yapal
maJ1d1r. 

Ordununda 
ihtiläl aläkas1na 

teessür . 
Sofya (Özel)-Son ihtilil 

da bir ~ok zabitlerin dahi 
mlfterek bulundugu sibutu 
BW..ar efkin umumiyesinde 
heyecanh tesir yapm11br • 
BaJhar gazetelerinin ba1 
makaleleri bemen de bu 
meaele ile doludur. 

Almanyaya 
Tebliga t japdmam1~t1r 

Belgrad (Özel) - Berlin
den telefon: Berliner Tagblat 
gazetesi lngilterenin ve ulus
lar sosyeteai genel kitibli
jinin Almanyaya ltalyaya si
llh vermemesi i~in tebligatta 
bulundupnun dogru olma
d1jin1 yaz1yor. 

- - -- - --- -- - -- - -- - - - - - -------

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

karpamda 37 namaraya ge~
miftir. Telefon 3774 

dusundan günü gününe dog- ne dü1tülerse büsbD~ 
ru maliimat ahyordu. Yeni liketli bale getirildi. 
ordunun eskisinden daha leri abn1rd1, bir avu~ yi 
kuvvetli olduguuu biliyordu. ke~i yollarmda yürOyOf 
lkincisi de bir aya kadar angariye onlara pek .-
yagmur mevsimi geliyordu. ya1ak11 gösterdi. 
Bu kadar zaman ise erdu- Fakat Necati ve 
nun (~oa) ya döniltüne käfi esirlere kek güzel bak 
kelmezdi. Ü~üncüsü ; Habet di. Ayni iartlar altm~•·. 
ordusunda levaz1m te!1kilib medeni Avrupa deletlell 
olmad1gmdan ordugäh kur- le esirlerine bunlar 
duklar1 c1var1n var1n1 yogunu 
emiyorlard1. Cephpne likmar 
li de zorlugun nihayetinde 
idi. Habet ordusunun mev
sim müsaade etse dahi daha 
uzun zaman kalmas1na ltuda 
mani ola~akb. (Ligre) harp 
sahnesi olahdanberi müthi, 
fakirle1mitti. Arbk on fazla 
yük bailanamazd1. Buran1n 
krah (Mangasya) da ne olur
sa olsun artak harban bitme
sini istiyordu. 

l1te bu sebeple (Menelik) 
Habe~lerin mukaddes yeri 
saydan Aksum da [Aduanan 
garbmda) parlak bir mera
simle imparatorluk tacin1 giy
dikten sonra bttynk'. sevin~ler 
i~inde mart nibayetinde (~) 
yolunu tuttu. 

Adua zaferinde her reis 
ltalyanlardan aldafl esiri ken
di hesab1na yanmda ahkey

....... mu1tu. <.;ünkö ltunlar1 para 
mukl ... ili geri vermek usul
lerinden eJdujundan iyi bi
rer sermaye idiler. 

Neca1i ile bftyOk reisler 
esirlerine önce yollar1 dDzet
tirdiler. Sonra da ~akilirken 

Mussolini 
Sava1tan 
Vazg~ermif 

Belgrad (Özel) - Paristen 
telefon: Ovr gazetesi Ce
nevredeki siyasal direktöriin-
den telefonla 6irendigine 
göre Musolini eter Harar, 
Ogaden ve Tigr'e ve eivar
lan ltalyaya h1rak1hrsa har
ba nihayet verecejini hil
dirmittir. 

Yeni bir 
Hadisedaha 

Belgrad (Özel) - Adia-A
babedan telgraf: 

Hap11 edilen ltaJyan sefa
reti kitibi memleketine git
mek üzere trene bindirilmit 
iken diin yine burada gorill
mllf, gitmemekte israr ve 
poliae sillhla kar11 gelmit 
oldugundan polis nezaretiD
de tekrar trene bindirilerek 
hudut haricine ablm11br. 

iyi •uamele etmi1 ye 

m11 tlegillerdi. 
ltrlyan zabitlerine 

mümkün olan ea 
muameleler yapdm11b· 
biri kendi bizmeti i~ll 
ltalyan neferi bulund' __ .,...,. 

tu. Hasta veya yaraldl' 
iki ü~ italyan alakoya 

ltalyan gazeteleri 
ne olacak? Adigrattaki 
surlar ne olacak? salh 
zaman elacak? Diye 
larda bulunuyordu. l 
laükGmeti de bunlaraa 
ne karar vermi1ti. 
( Salza ) ltaJya hlk 
Neca1t aras1na muta 
aazifesine tayin elunl• 

Necati ($oa) ya 
ettiginden Raalarl ke ... 
Janna esir iperini 
lerine mlsaade etmit*L 
cafinin vekili olan Ral 
konen) (Adigrat) 1n, 
bulunan eairleria re . 
klll'f1bk olarak k 
tealimini ltalyali.larla 
la1brd1. 

[•J 

Ali Saib 
Sorg .1da 

Istanbul (Özel)- Ali 
dün .-ene sorguya 
tir. Su~lular1n 1ay1s1 o 
~1km11br. 

• 
Istanbula 

Say1m1n son 
Istanbul (Özel) -

sonunda lataabulcla 71 
Aakarada 123 bin 
oldutu anlaplcb. 

Akdeniz 
Sahilinde 
• 
lskinlar. 

Sofya (Özel) la 
bildirildiiine gare 
ht1k6meti TrakyaJI 
gibi Ak deaiz saL:·t•IAlfm"'I 

lskimna karar ft .... , •••• 

ra Rumlar1n sitmesiJle 
balk1 da anlmit ola 
Y alaada buralara •~ 
kiti iskln edileeektlr• 

.m ol•ak isterseniz oi Saadet 
biletlerillizi atlaka 

·r_~Resinden abn1z. ~akka1>1 k~akol 
Rlv psuula !Sf H. Talmn 
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Elhamra ls13 ä 
idaresinde Milli Kütüphane smemas1 ~ 

BU AK~AM )t 

MACAR ROMANSI ~ 
Marcelle Chrntal - Fernand Gravev lt 

Ve Mavi Tunamn Me~bur A: 
ROD SANDOR ,.. 

CIGAN ORKESTRASI lt 
~ -------------------------------- ~ G~RAMUND JURNALDA: l\fonr Güzeli Dünya )+ 
b 11t.e1Jik Krali~esi Se~ildi. Habe~istanda umumi sefer· !)t 

~ trhk, iki cephede ha:ztrhk ve son dünya haherleri 
ww ~----

SEANS SAA TLARI )+ 
liergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )t 
~UJDartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ 

azar: 13 te ba~lar. ~ 

Ak~amlari sinemadan sonra her tarafa otobüs >+ 
~- ve tramvay vard1r. )+ 
"'"""lt"~"J$~~~~r~~~"PP~'Jl~~'GC•l 

Manisaya Otobüs 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

I-ler arathg1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 buratla 9u1altilirsiniz. 

~il' 
def a ziya ret 
ediniz 

~~keciler 
~o. 26 1 

~:::::tj===t~ 
}~MIR C? 

~~~~:~~~~~~ 
TAFLAN 1 

~~· . Gazinosu A~1ld1 1 
~~~i lt1n en nezih g-azinosu olan „ T A F L A N „ ~ 
~lye~osu a~1Jd1. Multte~em ince saz'.heyeti ile mugan· ~ 
~'tl ~r TafJanda bu ak~amdan itibaren icray1 ahenge 

1
~ 

M~~"~1~tir. Me~rubat son: derece ucuz ve nefistir. 
~~aflam bir defa ziyaret ediniz. ~ 

t\ ~~~~:~~~~~M 

~.?atin1n k1ymetini bilenler 
atin1n esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

RAfi~Y°ÖiiNd'mdi;
1

·:i::~:nu 
\te kendilerini her türlü ac1 ve 1~d1raptan 

her zaman kurtaraeak 

' •• 1.~ripin gülla~lanm 
nnde ve yanlar1nda bulundurmait ilamal •tiaezler! 

lt Hatlun Seal ) 

üK • • 
l~ID 

Yorgancdarda 2~ No. ~1 kine imaläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i§leri reka '>et 
kabul etmez fiatle sthhatta ve saglam\>larak yap1hr 

22 Buinei. T cJn• 

S. Ferit 

Sif a eczanesi 

MESERRET OTELi 
lzmir Kemeralt1 Hühiimet 
Caddasi karakol kar§1s1nda 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikam•· 
tile nam kazanan otelimizde bu defa esaslt tamirat yap1•t' 
ve yeniden otelciliga ait Jevaz1mab tedarik ederek te~rif 
edecek olan say10 mü~terimizin her türlü istirahatlar1n1 te· 
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu~tar. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar11a1za ümidia 
haricinde ko)ayhklar gösterilmektedir. 

Otelimiztle bir gece konuklamak her hakikah öiretecek· 
tir. Ak§amlar1 temiz bava almak i~in tara~alar1•1z •i§te· 
rilerimize a~1khr. 

A§lama sularimtz sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

,~~-lll'!'IWl"~'''lll'"'!I • "'ll'"''il'"'1~1 lt~ ll"''ql"'''•lll""Ull~'11!8''~l1ll""ll~'!l\ll!::.11111!.:,_•~;,N11 
~~~lli'!°A~~lll~lb!!lllli~ii!d:1::d • b~d~lh~h~1l ,J%~dl~l11~1l"'!.d·"" 
f.~ 
E..C 

~ Saglam midesi olm1yan1R 
~!~ Hayati ~ürük bir temel üstündedir. 
'•~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. 
[tj Bunuda: 
-~ 
r~ Kemeralt1nda Ala•ehir 

F l h ~ ~ 
mn ar i~in amur yogu~ma makineleri gayet sailam v, ·~ L k d 

ve koJaybkh olarak ehven f1atla yap1hr i~ler mutlak günü [!~ 0 antas1n a 
Furuncular Okusun 

gününe teslim edilir deniz i§leri vapur ve motör tansiratt . ~;; Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemeLderi 
Te sef aine makine vaz'1 deruhde edilir. ~:; ~ok ucuz fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muyuf· 

E:. <: 

~lt:~~)btilbt;t~._tt~lbt~>f. ~ fakiyetini de kazanmi§hr. ... . „ 
. )(. {+) Adres: Barut Ham Sokagl Kö~esmde :!: 

" 

o o K T o R >+ r.·~Jl~P:,:if!!;."l~Jl!;ll~,r;u~:q11;iill!:",...~'';';OIJ!;'~P.!;:ll~"'·„~~„~ )f. S: ~1u,..g~,Ofl!h1.11:1Wbi:odltuuril11.u l11 ... 11lti.ad~llO:iilllliUtllb"'110.11..,lllbHilllliü1d'•„„tai,,.!dllliiilh.;;oil~~ 

A. Kemal Tonay i 
ßal<teriyolog ve bula~1k, salg1n >+ 

hastahldar mütehass1~·1 >+ 
Basmahane istasyonu ~ar~1smdaki Dibek sokak ba~10· ~ 

da 30 sayih ev ve muayenehanesinde .sabah saat 8 den )+ 
ak~am saat 6 ya kadar hastalanm kabul cder. )+ 

Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )(-
tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· ~\ 
lara yaptlmaarna cevaz görülen Pnomotoraks 'muayene· }(. 
sinde muotazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ 

» 
~~=P$PAC:pr:~~~~~~~~* 
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Kemeralb 
Hükumet 

Kar~1smda 

Yüksel 

~1k Gey 
((ad1n terzihanesi 

NE SET 
En soe modellerle metet 

üzerine yapdan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 

tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler.de 
ya pdmaktad1r. 

Adres ~ Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

Bill ur Kabaday1 
i,te bütün izmir ve .mü)hakabn1a seve seve i~ip deya· 

mad1g1 rak1lar bunlarchr. 
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Kara l ·ndberg 
tayyarecilerini kor

u an zenci tayyareci 
~~~~~~cooo~aoe>-~~~--~~~ 

Kara kartal denilen bu tayyareci kimdir? 
- 10-

Tel Robenson Adis-Ababaya döndügü zaman 
Kendisini sar1~1n bir dilberin arad1g1n1 ögreni 

*Mitralyozu un i~lemedi- : San~In casuz kad1n f 
gine göre, benim i~in arbk l•te ilk ltal _ H b • 

k b. . k 
1 

d ':t yan a e~ 
yapaca 1r1~ a mam1~ e- hava m b · • t f ·1At 

k . B"" l b" Ure esmm a SI 8 11 

me b. oy e 1r vaziyette Tel R b 1 tt v 
k 

. . o ensonun an a •ima 
yapaca tek 1~, h1~ durma- .. b- 1 d" gore oy e 1r. 
yup ka~makbr. Etrafimda Ben esasen Tel Robenso-
dört dü~man tayyaresi vard1. d- t „ 1 ' 

k
. nu or goz e bekliyordum. 

Ma me ve tip itibarile bana Ve ravall k"b t" d . . . . . . mm a 1 e m en 
üteveff1k 1d1Ier. ~1md1 s1- korkuyo d r·· k- 1.t 1 

I/!h "b · r um, ~un u a yan-
u c1 ehnden de tetevvuk y 1 k" 1 . H b 

etmi§ler ve bana sald1rmak- ank~nnl ~a me en, a ek~ 
ma me erme nazaran ~o 

ta buluouyorlnrd1. -t k- .1 k" l "d' mu e am1 me er 1 1. 
Kur§unlar dört tarahmdan T 1 R b t . 

vizhyarak ge~iyorlard1. ~u d e t 0 evnson akyyabres1~-
k d 

eo opraga aya asbg1 
ane a ar ben ne ölmü~ ne k"t h t . . d k ld 
d 

V. . va 1 , ayre t~m e a 1m. 
e yaralc nm1~ degild1m. Ma- T . d .. k d 

kinemde de bir ar1za yoktu. k ayyare.s1.n e yaz a ~r 
c=. h ld h „1A k 

1 
. ur~un 1z1 vard1. Ve kendi-

.,,u a e a a urtu u~ im- . . b k . . 
k „ d , s1n1n u ur~un 1sabebnden 

am var 1. 
"l.Jk · 1 k .. k'" masun kalmas1 bir harika 

1~ o ara mum un b" . d k . 
ld v k d .. k kl 1r muc1ze eme b. o ugu a ar yu se ere B . .. .. 

r1k V t bb" tt' em gorunce, Arap: 
T maga e~e us e im. C . 1 d d" 1. BI. t d 'd'k V b" - eym1s. e l. mpara-n me re e 1 1 . e 1r 
h l d 3500 t .. k k tor benden memnun kala-

1 
am e ke"· me re yu se - cakbr san1nm! 

ere ~l um. .„ . 
"D„ t 1·t 1 . - Tabu, ded1m. 

or a yan tayyares1 de p k AI• s· d 
beni takip ederek yükselme d - he ba al ... iz? e bura-
v b 1 d'I a ne a er er var ge all a 1 ar. . . . us d b d t -Ne olab1hr sanb 1?. harp 

en e u sira a ayya- d d' 
rcmi 3500 metreden a~ag1 e;:~A e l~or. b ! y k 
sahverdim; tayyaremle bera- F k 

8 ub~ 0 
an §ey 0 

• -

b v b" "b" a at 1r ~ey var. er ag1r 1r ta~ g1 1 yere N ? y k f 
200 

- e var . o sa ena, 
me re kalmcaya kadar h •t . k b" . • d" O/ia g1 m1yece 1r 1ey m1 

lD im; buradan da Aadisaba var? 
ba yo~~~-u t.~t~u~.. makina- -Biläkit! seni ~ok güzel 
aun butun sur abm vererek iok gen~ ve ~ar1~m bir ame-
ka~bm. rikah ar1yordu„ .. 

"italyan tayyarecileri, be- Telin kara yüsü bir az bu-
nim hareketimi taklit ede- ru§ur gibi oldu ve : 
mediler. Bunun i~n de ben - Ne bi~i• kadm bu? .. 
Adis-Ababa yolunu tuttugum diye sordu. 
zaman; onlar arkamdan ha- - Tam birinin. Ben lau 
ka kalm1~br! kadm1 Amerikada bir ~ok 

„ &enim vaziyetim ~ok na- hadise vakalanyla tan1r1m. 
zikti; ~ünki, depolarunda an- - Y oksa Evelin u1i? 
uk Adis-Ababaya varacak -Ta kendisil 
kadar benzin kalmt§b. ( Arkas1 var ) 

~lll ~ p~q ~ r.;.~ "•lll f;.'ll IJl!•q 
lll:.1d kk·•!I 11.„11 ~ ~:.a ~:.,;; ~J ~ 

lzmirde Nüfus 

( Halkm s 1l , 

Cif tci kredi 
' ' ~------~--~••„„~--~---------

Ve satt§ kooperatifleri kanun 
läyihas1 kabul edildi ••• 

Ankara 21 (A.A)-Kamutaym bugünkü toplanhs1nda ~ift
~ilere kre ve zirai sah~ kooperatifleri hakkmdalfi kanuo 
läyihalarile, kamutaym 1935 eylül hesabati ile tahliye ida
sinin 931 yihna ait kati hesap raporlan kabul edilmi~tir. 

,gfMe§hur b. kad1n u~man1 
ag1r surette yaral nd1 

Mevyork 21 (A.A) - Tamnm1~ Amerikan kadm u~mam 
Rüt Nikolas bngün, i~inde 20 ki bulunan büyük bir ui;ak 
ile manevralar yaparken yere istemi§ ve dü§mü~tür, U~ak 
ate~ alm1~ Bayan Rüt ile iki ki§i agir yarah olarak basta
haneye kald1r1lm1§!ard1r. 

Ars1ulusal made · kongresi 
dün Pariste a~1ld1 ••• 

Paris 21 (A.A)-Arsmlusal maden kongresi bugün Sor
bonda kültür bakamnm ba§kanhgmda a~1lm1~br. Cumur 
ba§kam bay Lebrun da a~ili§ta bulunmu§tur. 

Macar parlamentosunda ars1-
ulusal durum hakk1nda izah t. 

Budape§te 21 (A.A) - Saylavlar kurulu d1(l i~leri komis· 
yonu yarm ve se11a · o komisyonu da <;ar~amba günü i~in 
toplanbya i;agmlm1§br. Komisyonlar ba§bakan ile dt§ ba
kanm1 ars1ulusal durum hakkmda dinleyeceklerdir. 

:!: ~~ [+J ~·:& ~":l :i~ ~~ ö Ge 
• 
I~ ar orun 
Hareketi 

(ßa§taraf1 1 incide) 
Gazeteler bu temioab mem

nuniyetle kaydetmekle bera
ber bu teminat ile mesele 
Akdenizde lngiliz donanma
s1010 tah§idi ve lngiliz top-

raklarmdaki ltalyanlar1n ~1-
kanlmas1 gibi hadiseleri ara
smdaki anla§ilmaz tezad1 mü
§ahede etmektedirler. 

•• uz e 
afta= 

Büyük hadiseler 
Haftas1d1r 

• 
1 

!,.ondra (Havas) - Pori 
Suvar gazetesinin ya:zam Sir 
<;emberlayn ile görü~tü. <;em- 1 

layo dediki: f ngiliz ittifaktni 
tutmak i~in tedbir alma ha
zird1r. Biz Fransamn göster
digi naza kar§I hayret i~in
deyiz. Biz Nil vadisinio em
niyet altmda olup olmad1gm1 
dü~ünüyoruz. Dü~ündügümüz 
uluslar arasmdaki yeni mü
nasebat durumunu muhafaza 
edebilecek 1J1i? 

Sayisi 2 8 bin artti~ 

Bunun i~indir ki Semüel 
Hor'un Avam kamarasmda 
söyliyecegi nutuk bu noktay1 
ayd10latacag1 ümidile büyük 
bir sab1rs11hkla beklenmek
tedir. ~imdiye kadar 22 dev
lct 1talyaya siläb ve mühim
mat ambargosu kuy10u~ bu
lunmaktadular Mamafi ko
mitanm 31 ilkte§rindcn ev
vel toplamp toplanm1yacagt 
belli degildir. 

Bütün milletler ~uau bil· 
melidirlerki önümüzdeki haf
ta büyük hadiseler haftas1-
d1r. Eger ingiltete italyanm 
Habe§e hücumunu hazme
derse yarm Almanyadan 
Fransaya ayni hiicüm ~evril
digi za~an hazmetmesi lä
z1m gelecektir. Eger ittifaka 
imza eden devletler bu im
zalanna yine kay1ts1zhk gös· 
terirlerse iogilterede taah
hüdünden kurtulmu~ ola
caktir. 

Y al 1z ~ehirde Görülen Y edi 
1ll1k Fark 17,410 dur 

Soo Nüfns say1mmda iz- ve köyterle fzmir merkez 
mir ~ehrinin nüfusu Kar~1- ili;esinin nüfusunun 220,000 
yaka da dahil olmak üzere küsür oldugu anla~1Im1§br. 
1 ~0.~10 olarak tcsbit edil- As ()grctmenler 
m1~~r. Bundan yedi Y!I _ön As ögretmenlik ii;in 200 
cek1 say1mda 153,000 1d1. müracaat vard1r. Halbuki 

Aradaki_ fark, 1_7,510. ~ur kadro doludur. lhtiyaca göre 
ve bu §eh1rde yed1 yd ii;1n- ögretmen okullan ve lise 
de:artan nüfusun say1s1d1r. "Dezunlarmdan tercih edile-
lzmir merkezine bagh nahiye cektir. 

~~~~~~~~ 

En mühim 
adyo ve telgraf haberleri 

Dün ak§am saat 21 de Bari istasyonu ltalya propaganda 
bakanhgmm yirmi be~ioci resmi tebligini ne§retmi§tir. Bu 
teblige göre, danyeri Sebeli havalisinde Habe~ kuvvetlerine 
kuvvetlerine saldiran on ltalyan tayyaresinden be§ini Habe§
Jiler zedelemi~lerdir. Habe~lilerden elli ki~i ölmü~ ve bir~ok 
yarab sayilm1~br. ltalyanlar yaln1z elli yarab vermi~lerdir. 

§ Dogo illerimizde a!ker ka941khga ve baz1 su~lar i~in af 
ilb ediJecektir. 

F akat §U birka~ gün i~inde 
mezkiir tedbiri tatbik eden 
devletlerin say1s1 durumun 
tetkini icab ettirecek dere
cek derecede artarsa komi
tenin toplanmas1 muhtemel
dir. 

Londra 21 (A.A) - YPrm 
italyan - Habe§ aila§mazhgm 
müzakere edecek olan par
lemento toplanbs1 münase
betile ba§bakan bay Baldvin, 
bugün arkada§lartnm bir ~o
gu ile görÜ§mÜ§tür. Bunlar 
arasmda bilhassa Mesel, ami
ral Erlan ~efild Con Saymen 
ve Eden göze ~arp1yordti. 

Bükre§ 21 ( A.A ) - Bu
gün ltalyaya siläh ambar
gosu ve kredi yasag1 hak
kmdaki emirnameler ~1km1§· 
hr. Bunlar Cenevre kararla
r1010 bir surt!tidir. 

Bcklcdiginiz fli1n . 
Karyoka 

Bu cuma gününden itibaren 
Tayyare sinemas1nda 

So z et 
- Ba~taraf1 1 incide -

m1yacag1 bir keredc meyda
na ~1km1§ olacakhr. 

Bu baberler o kadar mü
himdir ki on)an yazarken 
"teeyyüd ederse, tahakkuk 
->lursa ... „ gibi ihtiyath ka
y1dlar ilävesine mecbur kah
yoruz. 

Vaziyet böyle olunca bu 
meseleye yalmz italyan-Ha
be~ meselesi degil, ftalyan
Avrupa meselesi demek 
daha dogru olur. 

Bu ltalya -Avrupa i~inin 
ald1g1 son safhay1 da yarm
ki ".son vaziyet„ sütununda 
okuyaeaksm1z. 

$1RRI SANLI 

abe§ 
imparatoru 
Too talin1ine kendisi 

:un1anda ediyor 
Sofya ( Özel ) - Bulgar 

ajansmdan: Hergün gelmekte 
olan yeni toplarm talimlerioe 
bizzat imparator nezaret et
mekte ve ate~ talimlerine de 
kendisi kum mda veriyor. 

a 
Gaz tec· e 

Sofya (Özel) - Atinadan 
ögrenildigine göre, Yunan 
hükiimcti örfi mahkeme Pat
ris gazetesi muharirlerini 
ü~er ay hapislige ve be§er 
bin drahmi cezaya mahkiim 
etmi~tir. Sebebi de memleke 
tin müdafaas1 aleyhinde ke
d~rli haberler nesretmeleri
dir. Aym zamanda Atinaiko 
gazetesi ne§riyat amirini de 
ayni sebepted dört ay hapi
se, be§ bin drakmi cezaya 
ve iki sene tatile mahkum 
etmi§th. 

Tür 
a 

Mün sebat 
Sofya (Özel) - Atinada 

~1kan Proia gazetesi istan
bulda ki Yunan el~isinin An
karaya davet edilerek Yu· 

Bir komünist 
•• 01„ olarak 

akaland1 
1'•' 

Sofya ( Özel)-Gan~• tt' 

~anof adh biri Karlo9• ·ti· 
raflarmdo kominist te~\cl 

per 
by:a so~lu bulunuyordu. \(O' 

§enbedenberi aranan bu 
1 „ 

minist evvelki gün ölii 0 
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li ret neye sarf edil.CC' 
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ajansmdan: Roma bükii~o· ~Uik 
tinin Arnavudlukta baz1„e rf l~jl) 
oomik i§ler yapmak u~ ~a" 
vermekte oldugu alt011$ , ~ g 
yon liretteo bahseden (Be!~ Ut 

gazetesi saglam bir kaY~ h 
tan ögreniyor ki bu ff f' 
memleketin hi~ bir rnedi* 
aboa ve ekonomisine ya.r lc" 
etmiyecektir. Zira bu §1r0 

• ba§ka bir i§e memur e 
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Ordular1n1JJ 
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nanistamn yeni rejimi müna- 1 Y •• •• •• •• ~ ~ 
sebetilc Türkiya ile esi mü- UrUyU§U ~.~ 
nasebetinin ve balkan antan- G .t ~b· 
tma olan baghhgm deva f ece yaPI I~ ~ 
edib edilmiyecegi sorulmu~ 1 Belgrad ( Özel ) - ~ 
ve bu babda teminal ahn- bardan §imale dogru il~ i 
m1~ oldugundan Türk Yunan yen Ras Kassa ordusll /. ~~li 
ve Balkan ahvah sevinilecek S d ·1 b"irle~ ~lbj . eyum or us1 e 'III 
bir durumdad1r. · · b""t„ ·· ·· ·· Jeri J l 1~m u un yuruyu~ 1 ·~ Ab as da yapm1§lard1r. Bu gece' ' 

ahp gündüz saklanma1' ~ ~: 
Kur ban läm s1rf 1ta1yan1ara ye'!e t~~ 
G • • ve hareketlerini bild• L ~ 

""tml§ mek, italyan u~akl~r•;i, 'I} 
Belgrad (Özel) - Gastu- izlerini kaybetmek i~JO , •~, 

var köylerinde ka~ak tütün -·- ~ 
ararken köyleri dola~an Mo- Ko· c sah9, ~~ 
nopol memurlarmdan lliya ~ ~jt ~} 
ile Abbas gece Gastuvar Ko~u sahas1 islab1 ~ r .~ 
civarmda bir orman kena- bulmu~ ve kosu sahaS1111 ~ti 
rmda bir pusuya ugr1yarak raf1 beton petrol J<stl ~ 
ikisi de öldürülmü~tür. Vak' - üzerine ~ekilen teUerle f ~ ij 
ay1 hükiimet aocak iki gün hafaza altma almm1§tiJ'· f 
sonra haber alm1~, katiller §Uya 800 metre 111e5'11~ '\J 
me~hul kalmt§br. bulunan Osmanaga §uY
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• t ef • i bir kol ahnarak sah8Yß" 

Ras \ 1estenin saray1na 
hapsedildi 

Belgrad (Özel) - Adis -
Ahabadan telgraf: Ge~en 
ak~am Habe§ zabit ve asker
leri italya sefarethanesini 
basblar. Sefir G rof ile Da
vi~i ile kätibini ald1lar. Habe~ 
Generah Ras Vestenin sara
yma götürdüler. Sefir pen
~eresiz bir odada kapahd1r. 

Bu yeni hädisenin kin ve 
garaz1 ziyadele§tirecegini 
Frans1z gazeteleri yaz1yor. 

be e 
Fransadan siläh 

ahyorlar. 
Liyej (Havas ajans1)-Bay 

Havaryat Liyeje gelmi§tir. 
Burada acele siläh ve cep
bane kontratosu yapacakbr. 

tirilmi§tir. Sahada b~ ·~(II 
yesinde aga~ yeti~ttr• 

karar vcrilmi~~j 

U la yol11J1 t 
· elil' Urladan lzmire g f!I 

olan 142 numarah 1'~~1 
Kilizman civarmda b~s;i ~ 
ge~mekte olan Egird•r,,., 

d w l H„ . "srr, me og 1! useyme T 11 

agir surette yaralaotl' 

sebei::lmu§~~ 
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25, 27 birinci te§rl 1' 

. sa't ve pazar günler1 dD 
alsancak stadyuJJJuo ·fe l 

lc 0)1 
Sovyet Futbol ta 1 ]sf· 

muhteliti kar§tla§1>'~~
Tafsilat yannki pii 


