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Habes Veliahd1 hududu &§an Ital~an askerlerinin ka~§1s1nda! 
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ltalyanlar bir maglubiyete mi ut,ramr~lar,' ? 
0ade bir hayli telefat var. lngilizler hükiimeti §iddetli tedbirler almaia mecbur ediyor 

gittere, ltalyayr icabrnda silahla yola getirecektir 
. 

~ora Fa§ista lngilizlere meydan okuyaralt Ak:denizde onlarla ~arp1~abileceginii yaz1yol' 

il1k ' 
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\l 2 incide -

Paris (Redyo) - Cenevre· 
den bildiriliyor: 

vetlerine dogru ilerlemekte
dir. • iki kuvvet arasmda te-

~eydir. 

Habe§ imparatoru uluslar 
so.!yetesine ~ektiR"i hir tel_-.,.__~ 

Fa§ist italya, Dü~enin bir 
emri üz.erine yürümege ha
z1rd1r. Bu~ün onun yakm ve 

·---'~ ·~~· 

lngiltere M1strda büyük hazirhklar yapmaktad1r 
grafta, ltalyan tayyarelerinin j A§ista gazetesi ingiltereye uzak istikbali ve ~ocuklanM 
:Adua ve diger Habe~ ~ehir· kar~1 yeniden ~iddctle hü- nm istikbali mevzuubahistir 
lerini bombalar yaidirarak cuma ba§lami§br. Gazete Tarih seyrine ba§lam1§br.Bu 
bilhassa kad1n ve 'ocuklar diyor ki: nun istihalesini kimse degi§-
arabs1bndaldpek büyb?lkd' za_yi~ta " Hd er 

1
türlüt 1fedakär1h~a \" ~ . v1 

se e o ugunu 1 irmt§br. ama e o an ta yan u t.: ·u ~\ ~\:~ 
~et{~. ~:::-~ .. ,„ \\.~ 

rada evvelä bay Edenle ~ok 
uzun sürecek bir görü~me 
yapacaktar. 

Uluslar sosyetesi komitesi 

dag da devletin emniyetiae 
kar~a harekette buluamakla 
maznun <;ekoslovak ~8 A1· 
man tezkif edilmi§tir. 

Bombard1man tayyarelerinden birka~ tip „ 

CuDJartesi günü toplanacak Nevyork ( A.A) - Ak- . 
ve 13 ler komitesinin rapo- gazetelerinin ilk sabifelerin-
runu tedkik edeceletir. de Habe~ hasabm1 bildiz:ea 

Saglam kaynaklardan ve- büyük yaz1larla ~kmitbr. 
rilen malumata göre, eger Mevyork Post gazete•i ~ 

:di 
b 

ingiltere barb gemileri Yunan sular1nda 

Harbm ba§lad1g1 hudutlar1 gösterir harita 
Adis-Ababa 3 (A.A) - Roy "" onur ve istikbali i~i·n icahe-

ter Ajansmdan: i derse en korkun~ imtihana 
Adua'nm italyan u~aklara ve hatta Akdenizde bir har-

tarafmdan bombard1mam s1- ba kabiliyetli oldugunu dün 
rasmda ilk hombalar K1zil- saglami§hr. ingilterenin adm1 
ha~ hastanesinin üstüne dü§- as1rlarca kirletecekbilecek 
mü1für. bir mesuliyet üzerine ahp 

Adis - Ababa, 3 (A.A) - · alm1yacag1m dü§Ünmek ak-
Habe~ kuvvetleri ltalyan kuv hk kabul edemiyecegi bir 

tiremez. 
Paris (Radyo) - Frans12: 

kabinesi dün saat 16 da top
lanarak italyan Habe§ bar· 
binden dogacak vaziyet ve 
Fransamn takmacag1 tavir 
hakkmde görb§ülmü§tür. Bu 
toplanbda Frans1z kabinesi 
hi~ bir karar verememi§tir. 
Bay Lavahn Cenevreye hare
ketle orada yap1lacak müza
kerelerden sonaa bir karar 
alacag1 bekleniyor. 

Paris l[Radyo) - Bay La· 
val hugün Cenevreye hare
ket etmi§tir. Bay Laval bu-

13 ler Komitesinin bu rapo
runäa italyaya kar§1 yalmz 
hafif ekonomik tedbirler 
tekJif ediyorlarsa, ingiltere 
murahhas1 Bay Eden silähh 
ve zecr1 tedbirler ahnmas1 
i~in 1srar edecektir. 

Raris, [Radyo] - Bilä 
istisna bütün Frans1z gaze
teleri ltalyaya kar§I zecri 
tedbirler ahnmas1 i~in 1srar 
ederek Fransan10 bu i§lere 
bitaraf kalmas1n1 tavsiye et
mektedirler. 

Prag (A.A) - Bravyera 
hududu yakm10daki Rozoz-

makalesinde su sa~ulari ya· 
z1yor: 

"Bir telgrafa göre ingilare 
Amerikanm dogrudan dotruya t 
veya bilvas1ta zecri tedbirlere • 
i§tirak edib etmiyecegini d1~ 
bakanmdan sermu1tur. Ame
rikamn esash menfaati ke
narda olmakch ve bizi ~k • 
~eyler kaybedebileceiimiz :ve 
fakat hi~ bir fey kazanm1ya- • 

[ Sonu 4 üncüde ] 
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Okyanuslarz 
ilk &§an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi§ maceralar1 
-------------
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Erzak tamamlanm1~, f akat petro] 

ihtiyac1 ba~göstermi~ti 
Vazitet sükCn bulunca, 1 merhametsizce indirilemez-

kazaya ugram1§ o)an tepu- di, dogrusu! 
•uz.a bakbk. Erzak cihetinden •aziyeti-

Topa mermi isabet etmit miz ~ok iyi olmakla beraber 
d fcildi. Endaht esnasmda bir petrol dhetinden benüz <iü-
merm inamlu icinde rer1 zelmi' degildi, birka~ güa. 
tepm1' ;idi. daba petrulsuz kabr.sak, ha-

Ölülerimiz yarahlar1 ker- limiz ~ok fena olurdu. 
kutmu~tu. Almanyadan, Kiel liman111.-

Yarahlar da cidden feci bir dan ~1Khg1m1z andanberi Al-
laalde idiler. manya ile esash bir rab1ta 
Par~lanan mermi ve ka- temin etmemi§tik; fakat bu-

:ma te~kiJAbnia par~alari isa- gün bir tcls1zle iyi bir naher 
bet ettikJeri ycrleri par~a aldik. 
lami§ti. 140 S. M. U. Tahtelba-

Yarahlar arasinda bir de hiri bulu~acak idik. Ayni za-
eskidenberi beraber ~ah§b- manda demir adam1 denilee 
g1m (ihtiyat zabiti vardi. Bahrimuhit adac1gmm civa-

Kendisini gördügüm zaman rmdaki kü~ük adac1klarda 
bana güldü ve : bize bir lspanyol vapuru pet 

- Ehemmiyetsiz bir §ey! rol verecekti. 
dedi. Norve~ vapuru da bera~ 

Evet, ehemmiyetsiz bir bcrimizde oldugu halde tel-
~eydi; doktor kolunu omuz sizin gösterdigi adac1ga yol-
yamndan kesmek suretile landik. 
canmi kurtarabildi. Hakikat orada 140 tah-

Bagünkü avimiz fena de- telbahir ile bul~tuk. Bu 
gildi. Bilhassa ~ok azalmi~ tahtelbahir bizim seferimize 
olan ycyccei'imizi temin et- benzer bir sefer yapm1~ 

· · d. E arbk AJmanyaya dönüyodu. 1111~ 1 '· ger topta infillk Bazi hastalar1muu verdik. 
olmasayd1 ke,fimiz nihayet y erine sahlam müretibat 
olm1yacakti. ... 
B~güaln öj'Je vakb, bir 

Norve~ vapuru zabtettik. 
:Vapur Mezambikten gel

mete ve cihan1n en iyi erzak 
Y• meyvelerile yüklü idi. 

Tahtelbahirimi%e ~unlardaa 
bir kilasunu bile almaga im
kin yoktu. Sefinemizi saba
•apurun er.11akile doldurmu1-
tuk. 

Bunun i~in Norve~ vapu
runu oahrmad1k ve berabe
rimizde ta11maia karar Yer
dik, Ba k1thkta bukadar k1y 
matli erzak denizlerin dibine 

B E E E 
Yeni eserler 

Endüstri 
Güzel ve degerli "Fcn Ye 

Sanat" dergisi, bu yeni ad 
ile 25 nci say1s101 ~1karm1~tar. 

<:ok sanatkärane yap1Im1~ 
bir kapak i~erisinde ~1kan 
bu say1da, Türk i~~ileri, usta 
ve teknisyenleri icin bugünkü 
~ndüstri üzerinde yapilm1~ 
bir~ok pratik ve istifadeli 
yaz1lar vard1r : 

(T azyik ile döküm usulü, 
iplik~ilik, 4 Jämbah bir radyo 
ahc1s1 nas1l yap1hr, pratik 
i§~i, buhar makinas1, endüst

rile§en Türkiyede) ba§hkh 
yaz1lar1, uzman, ini, usta ve 
teknisyenler i~in ~ok istifa
deli ve ~ enteresand1r. 

Endüsrile~en memleketi· 
mizde bundan böy)e ancak 
fenni ve bil5ili usta ve tek
nisyenlerdir IH saygtlan1p 
mevki sahibi olacaklardir. 
~knyunui. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 

ald1k. Norve~ vapurundan 
140 S. M. U. tahtelbahirin 
de anbarlar1m doldurduk. 

Biraa: sonra lspanyol vapu-
ru da göründü, petrolumuzu 
ald1k. 

Dü§man bizim bu hare
ketlerimizden tamamen ba
bersiz idi. Arbk vaziyetimiz 
her cihetten eyi idi. Tahtel
bahirimiz bir~ek i§ler daha 
görebilecek vaziyete gelmi§ti. 

Bugün ~ok yorulduk. Buna 
raimen ben gece bir türlü 
uyuyamad1m ! 

S1k1hyorum ! 
- Arkas1 Var -

reJ 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 

kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yap1lmaktad1r. 

Adres ~ Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 
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RUS ASKI 1 
Alice F1leld 

Andre Burgere 
Jear T oulout 

Kiral1k 
T epecikte A~lanlar soka

gmda Hiläl mevkiinde ha

mam ittisalindeki 28 numa
rah f1rm kiralahkbr. Halkm 

2 ioci Beyler S. Hamam Sesi gazetesine müracaat 
eluaur. 

' 
( Halkm Seai ) 

Sagl1k 
Bak1m1ndan 
-Ba~tarah birincide

bu itibarla biraz daha müte
kämil, tabir caiz ise daha 
1akamhd1r. Bun1arda h1fz1s1h
ha ilminin ilerledigi ve halka 
müsbet korunma ollar1 gös
terdigi vaz1han göze ~arpar, 
hatta asnm1zm en yeni eser
lerine ahnan baz1 rakam ve 
mü~abedeJeri, kläsik olmaga 
degecek kadar mükemmel, 
dogru tutulmu~tur. 

Bugünkü bpta ise gerek 
ilmi tekämü), gerek hastay1 
if~a ve gerekse saglam1 has
tahktan koruma ve~helerinde 
rakama •e istatistige dayan
mak, birinci umde hükmün
dedir. 

Bugün artak bir eserde, 
bir tebligdc, hatta bir dtrs
de zikredilen bir hastahgm 
hangi cisnte, hangi ya~ta, ne 
rede oturanlarda, bir §ehir 
veya kasaba ahalisinin yüz
de ka~mda„ göründügünü, 
ne derecelerde tahribat yap 
bgm1 zikretmemek, o has
tahg1 hi~ bilmemek, tamma
makla bir tutulur . ... c;ünkü, 
hekimin bu hastahg1 tamma 
smdan gaye, dimagma mü
cerred olarak onu yerle~tir
tirmek degil, bir ikinci te
sadüfe onu~artlarma bakarak 
se~tigilvas1flara bararak sür
atle tao1y1p iyi etmek ve 
saglam olanlara da o Lasta· 
hga yakalanmamak i~in o 
~artln"a gi··mcme[:i ögrct
mekli ·, Bunu yapabilmek 
i~i n cvi.·eläf:'rn;-l<i;i okh1g-u
muzu bilmege ihHyn~ va tdir 

2 - Bir milletin Yasatl 
s1hhi•vaziyetini her an, ne 
doiru olarak bilmek, devle· 
tin hem hakk1 ve hem de 
birinci vazifesidir. 

Doganlar ml, ölenler m1 
~oktur buna nazaran ulus 
arbyor mu, eksiliyor mu? 
dogaolarm yüzde ka~1 ölüyor 
ve bu ölüm nisbeti bütün 
acunca kabul edileo vasati 
rakamlardan yüksek midir? 
Devlet bunu bilecek ki neti
ce kötüye dogru gidiyorsa 
~aresini arastn, tatbik etsin. 

3 - Vas1tah veya vas1ta
s1z olarak §ahsdan §ahsa, 
bayvandan ins~na ge~en baz1 
hastahklar tamyoruz. Bir 
mahalle halk1m, lb1r §ehri, 
bir acun par~as1m kaphyan, 
yay1Jan (bula~1k ve yay1bc1) 
bir ~ok hastahklar tamyoruz 
ve bunlar ekseriya insan kit
leleri arasmda mühim mik
darda ölümler yapan korkun~ 
ha§tahklann ba§mda geliyor. 

Bir memlekette böyle bir 
hastahgm hüküm sürüp sür
medigini bilmek i~in ka~ ki
~inin yakaland1gm1 gün ge~
tik~e tutulanlarm miktarmm 
arbp eksildigini bilmege ih
tiya~ vard1r. Bunu anlamak 
i~in ise evvelä orada ka~ ki
~inin yerle~mi§ bulundugunu 
bilmek läz1md1r. 

4 - Bir memlekette yer
le~mi~ baz1 hastahklar bulu
nabilir. Sirayet bu hastahk
larm kökünü aJmaga mani 
oldugu i~in devlet yakalan
mI§ olanlan tedavi ederek, 
saglamlari bula~brmamak i~in 
hastalari tecrit ederek, has
tahg1 almanm yollanm gös
termek suretile saglamlari 
propaganda ile, ifä~ ile ko
ruyarak, hulisa bir~ok usul

lara meeelA 

Bir medyumun hatirati 
~~~~~~~~~~~~~~-„oo„~~~~~~~~~~--~~-

in2iJterede ruhlar-la muhaberesi büyük\ !bit 
heyecan ve alaka uyand1rm1§t1r 

-8-
Kadm devam etti: lari harpta ölmü~ bir kar1 Onlarm konu~tuklarnn i~i~i-
- Annen benim vas1tamla kocay1 bekliyordum. 0 gün yordum. Kad10 bu yabanc11• 

sana bir tak1m haberler ve- onlarla saat dör bu~ukta bu gün ruhlarla konutacagtoi 
recek. ~imdi gözleri kapah, spirtizme masa~1 ba~1'la otu- anlabyor, ve onu da da••t 
bir sandaliyeye uzanm1~ ya- rup ~ocuklar1 bakl<mda ma- ediyordu. Bu adam muvaff•· 
hyor. Galiba uyuyor. lumat al_maga ~ab§acaktik. kat etti. 

Nihayet ses geldi. Fakat Bu celse i~in haz1rlanmak Vaziyeti tahlil ederken ,; 
bu ses benim annemin sesi ve yorulmamak„ istiyordum. n1mda bir adam gördüm. . 
degildi. Sandaiyenin yanma Saat bir bu~ukta"'yatak ... oda- nun k1yafetile, odadakil•tl: 
~ökmüc::, ruhun esareti ahna ma gittim. Perdeleri indir- k1yafetleri arasmda blr fa~,, 

y vaed1. Bu adam daha ~..., 
girmic::tim. 0 kadar s1k1lm1q- tlim kaP,1m1 kapad1m ve ya- .J• 

-c y daha hakiki göröntiyor• ' 
tim ki kanter i~inde kalm1~- tag1ma uzandlm. Birka~ da- k rt 

r k d f ) H k' kika sonra gayri tabii birc::ey- Bu adam, §übhe yok bu 
1 

bm. yO e a ar: u er im- -c kocamn ~ocugu idi. Buad•" 
seniz gidiniz, beni s1kmay1- ler hissetmege ba~lad1m. 

koluma dokundu va bana: 
n1z ! " diye bagirmak iste- Sanki ufki bir surette yu- - Gel, dedi. Ben siff 
dim. Fakat muhabb1m1 ra- kari kalk1yordum. nerede ya~adigi gösterec•· 
bats1z etmemek i~in bundan Ne :0Iacag1m1 beklerken gim, taki bulundugum ,.,~· 
ictinap ettim. ne kadar yükseldigimi anla- h . b b t ,~r ib anneme, a ama a 

Nihayet celse hitam bu- mak üzere a§ag1ya bakmak edebilesiniz. 
lunca kadma bahsettigi ka- istedim.- Fakat ba§1m1 ~evi- Bir iki saoiy~ bir görlll'' 
dm10 annnem olmad1gm1 söy rince yüzüm yasbga yapi~b. meclim. Fakat havada u~ll· 
ltdim. Fakat o geien kadinm Kendimi yokladim bütün bis- yor gibi idim. • 
annem olaugunda israr etti. lerim uyamk~ve tabii„bir bal- Birdenbire ortahk ayd•~ 

Bu kadm eyi t>ir medyum- de idi. Gittikce hafifliyor ve Iand1 ve kendimi büyük b~r 
du, fakat magrur ve hutkäm- yükseliyordum. Birka~ saniye meydanhkta eski, virao bJf 

d1. Kendi kendisioi aldab- bir bult i ~inde kafm1§ gibi evin yanmda buldum. 
yordu. Mamafi annem hak- idim. Hi~ bir ~eyi vazih bir PERi EVi ·}>i 
kmda evvelce verdigi malu- surette göremiyordum. Sonra Ev, zengin bir k1r evi g1 O 
mat tamamen hakikate mu- birdenbire-:!kendimi bir oda- mükemmel surete tefri~ ~~1 tab1kb. Benim anlad1g1m §U- da buldum. Buras1 bir yaz1- mi~ti. Bu ev hafzamda iy•'

11 
dur ki bu maliimat anne-n- hane idi. l~inde ü~ ki~i var- tesbit~ettim. Evden b1karkt 
den geliyordu, fakat müte- ·dt. Bunlsrm ikisi o gün saat son girdigimiz odada bir ~:: 
baki k1sm1 onun liayalinden dörtte gemeleri~i bekledigim dm piyano ~ahyor ve ~ad•' 
doguyordu. kan koca idi. Ü~üncü ~ahs1 söyliyordu. Gence bu ka 
HA)l~DA .U~U!?RUM tamm1.yordum. Bu ~zun boy- nm gim oldugun sorduDl:) 

19io senes1ndc 1d1. Ogul- lu, elh ya~larmda bir adamd1. ( Arkas1 ~ >+.„„ •• „('.„„„~„„„„ .... „ .... „„ „ .• „„„„ ...... „„„ .... „„„ „ 1'' 

frcn,;!, s t.n::J , ~ia;:J;n, \ c:L m„ ~a~ama, nisbeti ade?iy~ye (mahr~t) ~eklini almas1 ·~;( 
i!e ( 01ücath lc ) e •. .!: ( s a.v~~ 1stinat etmek mecburiyetm- j munu 1len sürerek bu gi,,) 
yapar ) . deyiz: Bunun i~in de her 1 le kü[lähm tersine dön~ 

1
, 

Bu s~va§ta yerine göre, ~eyden evvel, her yerde ve ucu ile tutunmak mecbur•11' 
bir~ok usuller, metodlar kul- her kö§ede ka~ ki§i bulun- tinde kalacag101 iadia 
Jamrlar. Bir muayyen müd- dugumuzu bilm 0 ge zaruret tehlikeye i~aret ediyorlat· 
det sonra tutnlan yolda mu- vardir. Bittabi l>u uyandirma, JJ: 
vaffak olunup olunmad1gm1 6 - Devlet yprdun dört z1mgelen tedbirlerin ahn_, 
anlamak, icabediyoysa yolu kö~esine akim ' gön<leriyor, s1 .i~inair. (1. 
degi§tirmek veya yeoi baz1 hekim adedi nüfus adedile I~te milletlerin, 11kl, 
usuller iläve ederek müca- yakm bir aläka gösterir, mu- veye geri gidi~lerini, e•le (' 
deleyi idare etmek ister. Mu- ayyen mikdar insana muay- hastahk, ~ocuk yapma, " 
vaffakiyet veriyorsa tuttugu yen adet hekim läz1md1r. ~e- ~uk dü§ürme nisbetleri•i ~' 
yolda devam eder. hirlerde a~1lacak hastahane bit edere teklikeyi Teya t ~· 

l§te böyle bir karar vcre- Dispanser, ve her nevi i~h- likeleri zamamnda tan•"' ,. 
bilmek i~in de hastanm, iyi mai yard1m te§kiläb i~in hg1m1z, hep hep sayun U 
olamn, ölenin adedini bilme- nüfusun tesbiti zaruridir. rine istinad edecektir. 1 
mege, daha evvel de memle- 7 - Gerek devlet te~ki- Say1m saghk bak111>1'dt 
kette ka~ ki~inin oturdugu- läb, gerek kurumlar muh· ehemmiyeti, temin ede'e,, 
nu bilege ihtiya~ vard1r. ta~lara , dü~künlere„. Yard1m faydalar saymakla tükeodltl' 

5 - Bunca ilerlemege kar i~in büt~e; ve te§kilätlarm1 Biz burada bir ka~ IJJ,d ,1 

~1hk hälä sebebini bilemedi- nüfusa göre„ tanzim etmek muhtelif ccbheleri buJas• •' 
gimiz baz1 hastahklar vard1r. her noktasmm nüfusuna gö- mek istedik. Üzerleriod~I~ 
( Kans3r )1bunlarm 1 ba~mda re haz1rl1k yapmak mecbu- cak birer sahrla dura~uet 
bulunuyor„ve bütün . dünya, riyetindedirler. gimiz her bahis bir OJ1 t.i' 
hayrete deger te11kilät ile 8 - Son ·zamanlarda Av- bir memleket i~in yah••- J 
bu öldürügü, kötü illerin se- rupa milletlerinde, bilha11sa ~ §JDa ( hayati ) olabiJr 
bebini ariyor. Bu arama i§in büyük ~ehirlerde dogum azal- kadar 'Fühimdir. ' _I( 

de muhtelif, namütenahi yol d1gm1 gören baz.1 müellifler Milletimizio ileri atll~ 
lardan gidilmektedir. Her beyaz nk insanlarmm bu rile dolu olan, ya~ama1' tf 
memlekette, her arz k1tasm- gerilemelerine mukabil san ret ve hakk1m düoya)'• 1 
da kanserin ilkine, besleni~ irkm artmasmdan yana ya- tan bir devirde ya~•Y0 el 
tarzma, meslege, ya§a, cm- k1la §ikäyet ediyorlar. inki~aflarimizm öl~iilsi'i 
se.. göre nisbeti aran1yor, Almanyada 1873 de 1000 her zaman tehlikedell ~/ 
toplao1yor, bu suretle vücud- nüfusa ' tevellüdat (39,7) o)du olarak garanti altmda bll~/ 
da kanser ~1kmasmda muh- gu halde bu rakam, 1923 de durulmas1 i~in üzerinde ~~ 
telif amillerin derecei met- 15,1 inmi§, '}ani binde 62 miyetle duracag1m1z s11 i ~ 
halleri ara§brihyor ve böy- nisbetinde azelm1~f11. Fran- i§leri•izden bir taoe5 ~I 
Ieee kanser yapan h . kiki sada bu azalma 47, Dani- muliakkak ki say1Dldsr· jil 
amil aramyor. markada 44, Britanyada 56, nun i~in say1mm dige~§fl 

l,te bu i~de de ilme bir isvi~rede 49 dur. k1mlardan ve bizim ibt~l 
yard1m edebilmek, sebebleri Keza büyük ~ehir1erde ev- m1z haricinde olan f•i, 
meydana ~1kararak, mümkün lenme mikdarmm azalmas1 rm1 bir tarafa dir• 1,f~ 
ise, korunmag1 temin etmek da ehemmiyetle dikkat gö- diyebiliriz zi savu11, . j1' i 
ve nihayet bu gaddar illetin zünÜ ~ekiyor ve bir ~oklar1 bak1mmdan milletler 

1f 1 ~ 
i§fas1 i~in kulland1g1m1z vas1- nüfus mikdarmda ~ocugun yati i~tir. Bu bakaOJ _. 
talarm ne nisbette ve ne en ~ok olmas1 ihtiyara dog- uatanda§tD ona yar~• f I 
~artlarda muva§fakiyet vur- ru mikdarm muntazam azal- mesi de milli ve vat•• ,) 
digini tesbit ederek ona gö- mas1 läz1m oldugunu, yani zifedir. II" 
re bulari kullanmakda de- nüfuzun kaideden zirveye Operator KA»1111 

Tllm Yeya islAh etmek isin dogru bir gicli~e klilllh- 8~ 



ECZACI BA~I 

SOLEYMAN FERIT 

-----------..1~-------------~---'-~~-u,._... 4 . - ·~ 
d1, kar1§1k, g1da kudrcti az yag alma•ak ifi• 

~ ~ifa Bal1kyagi 
" 'fe etiketlisini $1F A eczanesiaden ahn1x. Husu•t 
IQrette getirilmi§tir batka bir yerde satJlmaz 

Merkez : ~if a Eczanesi 
~ ~.·;i.:·~·ll~~_;1111~~~1~q":!"!';~'~IP~l~....-

~~ ~~~·ltllilllr..dllllloOlllll...U~ 

t.•l 
Sagtam midesi olm1yamn ~1 

1-Iayati ~ürük bir tcmel üstündedir. l:J 
... 8-ttam mide iyi vc temiz yemek ile elde cdilebilir. ~~ 

'"'•: [•l 

ICemeralbnda Ala§ehir (!~ 
Lokantas1nda r~~ 

„~•bilirsiniz. Bu lokaota en iyi ve temiz ye•eklcri f !J 
"i ..._ fiatlarla miiJterilerine takdim etmek •u-.uf- [+1 

htiui de kuanm11br. [+l 
Adrcs: Barut Han1 Sokatt K61esiade S 

HUSE·YIN KAYIN 
Mobilye Evi 

111!.'11 
,~„ 

•l 

fter ara•1g1n1z ~1k, tcmi2, lüI. 

ev ~yas1n1 burafia „u]a„ilirsinii. 

'111era ziyaret 
ediniz 

~keciler 
~o. 26 
1ZM1 R 

I< ~f6e.t, 

~Ahenk 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünü~ü 
Gen~ ve kudretli san'atkirlar1m1zdan Bay Süleyman Suad 

tarafmdan icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~algilann 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 1 
musiki aletlerinden ~1kbgm1 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Abenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber yücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe sir madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. 

lzmirde de taammüm etmege ba§hyan {Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olau musiki aletini 

(Semsi Hakikat) m U J k S • • d 
Kenak kar§ISJDdaki cuz u erg1s1n e 
göre bilirler .. 

1 
·no~~o ! 

r;J:lt,1-1 Ri 1$1K1 
• ~· „ 

. · izmi~ Memleket Hastanesi Rontkt>n Mütehass1s1 

•• 
ller nevi RONTK EN 1;wnyene/ai 

ve Elektrik tedavileri. 

il Yürüyemiyen ve bilhassa RA$iTiK ~ocuklara Ultra-Viole 
1 
1 tatbik ve Rontken ile KEL tedavileri y:sp1:1r. 

Telefon .25·12 11 lkl.o; .;„,„ Sokak focm '"'"' No. 2' 

------ --. .,-- --~-. ----,--17~- --------

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 
M~MET KAVUKCU 

lzmir ' ' olbedesteni No 1 H 

1 

1 

_j 

Etamin, keteo, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve bastr per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma,Iar. Perde sa~aklan ve baglari, masa örtüleri vc 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mUfambalanmn enva1. Bronz ve ce
viz kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslann 
muhtelif boy lar1. $ezlong sandalye bezleri, kanepeciligc aid 
malzeme ve mefru§ata mütcallik e1ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda sablmaktad1r. 

~~~~~~~)f> 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n 
hastahklar mütehass1~1 

* * -?I Basmahane istasyonu kar11smdaki Dibek sokak batm· l' AYYARE s· Telefon E da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
~ 1nemas1 3151 m ak,am saat 6 ya kadar hastalann1 kabul eder. 

B U G Ü N ~ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 
••e-· · gü 1 2 b .. "k f.I · b. d-

1
. " tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- " 

IYI „ „1m1n en ze uyu 1 m1 1r en • 
1 - JOSEPINE BAKER ile jEAN GASIM'in • l~ra yapilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

h fil. 1 . • smde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ,a eser 1m er1 

z O U z O U i :\(+1'o~~R~A~-R~~T+A+~H~~L~I••L~I.~ 
~ tamamen Frans1zca sözlü ve 1Jark1b 

....... Dünyaca scviJcn güze Macar y1ld1z1 IRENE DE • 
ZILAYHY'nm büyük komedisi K1myager Abdüsselam Ak-

En C1Ig1n Gecesi günlü Laboratuvar1 
D·k Almanca sözlü ve tark1b E Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

J.t~•t: Fiyatlar ucuzlamt§br. Birinci 30, Balkon 40 m Beyler hamanu yanmda 72 numarah daireye ge~irilmittir. 
~SO kuru1tur. m Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rede Tedkikab 

m.• kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 
14 --( Bu haftanin seans Saatlari )-- E tahlilleri KÜRi cnstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze-
1~ - 18 - 21,23 de Zouzou rine ~ab§an Kimyager A. Akgünlü her tablili bizzat kendi-
'- - 19,4S \e En ~algan recesi si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 

"'5 :-"eai •• Puar fftnleri 13,20 de En <;d•• ge- ftlleri••lbusu1t aratbrmalar da yapmaktad1r. 
laa,Ju. LaboratuYar bergün sabah yediden 
Parameullt dü~ a ltawdisleri filmi fgecc ••a: kadar afaktir 

Kabaday1, Yüksel ve Billur 
SIHHA TIN ~tiHVERi 

S1hhatin mihveri ne~'edir inan 
Ne~'csiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den "Billur» dan ((Kabaday1» ua 

l,te bunun i~indir ki hayatan esas1 olan s1hbata elae f 
yet verenler ne1elenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1yi kullaaular. 

- 1 

Hayat1n1n· k1ymetini bilenler 
S1hhabn1n esas1 olan midelerini bozmamak i~ 

midenin yard1mc1s1 olan ditlerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptaa 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lann1 
t daima evlerinde ve yanlaranda bulundur111ag.. ibmal ••••rf 
Yorganc1larda 23 No. ~takine imalatha...i 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum N.brikalar ve motörler ile döküm i'1eri re.1.~t 
kilbul etmez fiatle s1hbatta ve saglam ~olarak yaipd1r 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in bamur yogurma makineleri gayet •iliaa 

ve kolaybkh olarak ehven fiatla yap1hr itler DMJtlak pi 
gününe teslim edilir deniz itleri vapur ve motör taaürab 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

ms -.._iiiiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiöiiiiiliioiillliiiii._ ...... 

ikbsadm 1 

caresi bulundu 
lstanbuldan geien müte

hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lcrle güne1in vc havamn s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan 1eyleri yeni!tekline ge
tirmek i~in bütün dü,ünce
leri kald1rd1. 

T 
E 

R 

M 
E z 
H 
M 
E 

z 

E 
K 

1 Hayret verici bu itte eski
ciligin yenicilikten farkm1 
~ünkü barap:olmu1 bir elbise, Kemeralb 

T 
1apka, yün, ipek, iplik ku- Hnkümet 
ma1lann ablmas1 dlltünüliir- Kal'.flSl,Dtla 

~-~............... „„ 
ken yeni hale getiren, siyahi numarada Istanbul lsti• ..._ 
bile beyaz yapan bir mucidin yahanesinde bul••m••• iW.-
~1kmas1 ve Kemeralbnda 8 sad1a biricik yar4'1maal4l1r. 

~~----t.t..~~ 

ELHAMRA fdaresi~de Milli Kütilphane 
IS 1 n e m a s 1 n 41 a 

GARY COOPER - CAROL LOMBARD Te t,eo 

ya1mda büyük artist SHIRLEY TEMPLE 
tarafmdan emsalsiz bir surette yarablan 

HERSEY SENIN ICIN 
Frans1zca sözlü Paramunt filmi 

IPEK FILM tarafmdan sesli olarak filme ~ekilen 
BALKAN ATLETIZM MUSABAKALARI 

PARAi\tUNT JURNAL'da 
Habctistan ve Uluslar Kurumu havadislePi •• 

so• dünya haberleri 

SEANS SAATLARI 
Hcrgün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartcai: 13,30 - 15 talebe matiaeai. 
Pazar: 13 te ba1lar. 
Akpmlan ~ ·sine..dan ~aoara ller „.... e..a.. " 

tr„Y•Y Yard1r. 
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Sahife · 4 

Vehib 
Habe1istan Ba1kumandan1 

m1 oluyor? 
•• 

168,900 ki~ilik bir orduya kumanda eden 
Oamanb pa~s1 « italyanlan su magluh 

edecektir >> diyor 
lagilizce Moming Post r• tark1 s<Syliyerek ke1malari 

•teai, Osaaa"lt erchnu ku- llnmdir. Hakik'atte, a~k ara 
mudanlar1ndan Arnand V-e- zide, te1ci edilecek olurlarsa 
lüp pa1an1n, Habet erduau hemen Habe1ler lderecesin-
ltqkumandaabj'1na tayin cdil de iyi ~ete laarbleri yapar-

k tllfini yazmaktad1r. lar. 
• Diier taraftan IPariste ~- Vebib Pa1a, ltalyanlar1a 

bn Petit Pariziyen 1azete- bir uetice almak isterlerse . 
.t aiain Habe,istandaki 6zel ay manevra yapmalar1 icap et-
• tan Harrudan yaz1yor: tigini ve bu barbin bir ~a-
t u Vehlp P~I• 150 bin ki- nevra harbi olacagim söyle-

filik bir ord'uyu iaare etmek mek~edir. 
• tedir. Kendisine, bugü11kü Vehib pa1a "Almanlardan 

clurum hakkmda söz s6ylc- mllrelikeb bir kuvvet" olan 
'mek gll~tk Ya~i•• miili- bir hecin k1t'as1 tertib etmit-

lratta bana 1u diyede bulu- tir. 
1 tla: · - ltalyan k1t' alarindaki 
1 "- Öyle zannediyorum, yerJi efrad benim ismimi i1i-
1lagilizler ve Fran51zlar Ha- tince, ka~1p bana iltica ede-
bqistan1 alabilbfer; fakat ceklerdir, diyor. ~ayet ileri 
ltalyanlar? Alla. ltalyanJar karargäh1ma gelecek olursa-
500,000 neferla, Adiaabaha- n1z, yan1n1za fazla miktarda 
ya, Harrara, Jaatta Cimaya ili~ abmz. <;ünkii ~ilitrelen-. 
bdar gide..U~r. Susuzluk- memit sudan satmaya tutula-
tan öJürler. f),aha timdiden, eaka1n1z. ltaJyanJar i~n de 
Wr sene hUll'bi yap„1 ol- ayai bal vardar. Tekrar söy-
duldan halde, auJann1 ltaJ- Ulyorum, su bizim ba1hca 
,adaa getiriJ.orlar. mtlttdikimizdir. 

Sizi temin ecl...U. ki, lngi- ,.. 

n.ter 0J1ayd1, bir yarailbaym lngilterenin 
aasuzlaktan ilk ,ikayeti üze-
rine, Erirreye kondansa'törJer ffava filosu 
koyarlad1 ve Londranm su
yundan daha fazla ve daha 
1izel su i~mekle ögünebilir
lerdi. Bana ne diye Habef 
•tldafaaa laakk111da tafiilit 
•rayoraavuz? Su, (fena su· 
lu damek miyor) ltalyanlan 
•il6b edecektir. ltalyanJa„ 
rm kafi clereeede askeri Ye 
,...... yoktur. 

Vehib Pap, ltalyanlann 
lfarrara girmek i~in ancak 
Vadi $ebeli a1maga te1eb61 
tclecelderine kanidir. S.ta-
laa dönerek Dalhed datfa• 
~n solundan Wr hareket 
rapmak imkAm olduiu 16y
eaince diyer lä: 

- Benim emrimdeki kuv
retler, yanClat. onla~ s1k11tir
hti milddet~e dejil. Ve son„ BeJ~ikab 11iel muallimler-
len a6z a~d1nca 1öyle bir 
~akayese yllrfitüyor : 

J)ogu Af rikas1nda 
Belgrad - Rravda gaze

tesi Loadradan aJarak ne1-
rettiii bir telgrafta lngilte
reain Degu Afrikasma yeni
den bet hombarduman tay
yaresile dört yard1mc1 tay
yarenin geldijini bildiyor.Bu 
filo Habe1istaaa yanhm i~ 
gelmege ba1hyan Pomad ka 
bile1ibin t,ir laldiae ~1küma 
mu1 i~in inzibab tcmin ede
cektir. 

H1Jbe1i,tana 
Yard~ . 

Belgrad - Bura gazete
leri Nenyorktan ald1klan bir 
tel;rafa göre Odison park1n
da 8000 kifi toplanatak Ha
betisfanm müdaf aas1na karar 
vermi1lerdir. 

- Alman 1übaylar1, piya
le mubarebeJeri i~in, en mü- Amerika 
:emmeJ muallimlerdir. Hurde M::L:'l'n!ft

8
.._„ 

eferraat itlerinde, Alman '°"'"'~ ·l-J 
lo.lannm e1i yoktur. Fakat Mennedivor 
~~u!Qkta Franuzlar, istih· J " 
!Am ~inde, lngilizler üstad- Istanbul - Amerika bü· 
jll'la kgmeti ibracab iennettigi 

ltairanlar1n d iyi dütün- listeye siläh, cephane, barut 
illi9i1Ual"•. sa,lenince diyor ki: ve sair bütiln savaf mühiin-

- $üphea z, fakat harbe mata dahi dahildir. 
m ........ „ ........ mmw-1tr1=w~ 
GENEL NOFUS SA VIM1 ! 

20 ilktetrin - Pazar 1 
Bupnlln kü~ükleri yar1nm büyükleridir. : 

S.ymacla ea ~ ~aklan bile yazd1rmayt anut- i 
BA$VEKALET 1' 
lstatistik Umum MtldOrltifl 1' 

F•a:t11&11tt11•~„•••••••••••M ••••••••aa:sa:t:aa:t::aw 
Delet Demiryallar1ndan: 

Clna ve Sah günleri ldainlen ve Pazar, c;arpmba 
eri Bandumadan kalltan drat katar günleri lzmir Ban

:.aru1nda 1207, 1208 muhtelit katarlarda 1 birinci Te.t· 
1.toS tuiailllle• 31 ilk 1'6Dmr>l93S 1Bnhine -kadar ayai .._Sa. fzmir-Bucb,... t-ir aruaacla ifliyecekleri _,.. 

SM t44 

Hprb Nasil ? 
• 

Bu hususta al1nau en son tafsilit 
Atina (Özel) - italyan ordulari Habe~ hudutla_nn1 ans1z1n a~~11~

lard1r. italvan askeri Azap ve Eritre ve bilhassa Italyan Son1ahs1n1n 
müteaddid .t noktala rindan sald1rm1~lard1r. 

Uluslar cemiveti fevkaläde olarak toplann11~ ve harb1n ba~lamas1 
üzerine gürültülü mü~akereler olmu~t~r.„ Cene~re. viehafili büyük bir 
asabiyet i~indedir. Ad1s-Ababada ve bu~un_ Ha~1standa h~rb1n ba~
lamas1 haberi müthi~ bir kayna~ma ve 1ntikan1 aJma heves1 uyand1r-
m1~tlr . 

Bombarch 
Ba1lad1 

(8a1taraf1 1 inckle) 

,ajim1z blr ihWdja 
yetiilecek ihtilifladaa 
makbr. 

Londr 3 (A.A) - RI 
ajanm Adis-Ababadea 
niyor: 

Zigrin fimalilMle ,i 
bir savq olm"fhd. 11.m,.. 

ltalyanlan pfi 
mechur ettiklerini iidia 
yorlar. Geri ~~'- hare 
tayyareleria biaqeain ...... __ 
muotur. 

Londr.a 3 (AA) -
Ajans1na Adi1" Alia 
geien bir hal»ere r6re- A 

Atina (Özel) - Berlinden abnan müsta
cel telgraflara göre lngiliz g~zet~lerini.n 
harbin ba§lamas1 hakk1nda verd1kler1 tafs1-
lät Ce~evrede büyük bir asabiyet f1rbnas1 
uyand1rm1§br. 

"Desi"nin dopsuadaki askerlerin kuman- nin 1imaJindeki Habet 
dasm1 prens Pasksa ise Asmaramn tima- mandan1 Rasi Seyam ltal 
linde ( 250,000 ) askerin umumi kuman- kat'almna agar to~u 
sm1 üzerine alm11br. a~m11tu. 

Prens Paskasa bu suretle yapaca~ mü- lstoklaolm 3 (A.A) - 1' Adis-Ababaden dogrudan dogruya ahnan 
telgrafJara gör~ ask.er~ .har~ketleri bira!! 
evvel ikmal eddmes1 1~10 unparator kat 1 
ve tedid emirler vermi11tir. 

dafaa ve mukavcmetin ü~ y1l sürebilecegini tlin live~ gaaet'1eri Ha 
ve koruyacaga topraklara bu kadar müd- harbi ile me,ptdur. la 

imparator bizzat Ogaten ci var1ndaki ve 
det i~in kifayet edecek erzak ve mübim- holm Zielringen genel 
mat gömdügünü söylemi~tir. • felikete mani olmak ··--· 

11':.iit ~ II!:!~ 11•:!11 P"~ ~ d. ( d1·yor 1~ l:ii ~ ii:.'i11 ~d 1~11 1 • • 

l•Kl.NCJ• lstokholm 3 (A.A}- ~ 
11!:..111 ~!II ~ II!:.,_ ..... „ ~I 11;11 
~ ~ ~ li:;ll lbiiill hhdl! lli~ 

Eski Frans1z muharibleri 
harb1n aleyhinde 

ingilterenin bu asabiyeti yaln1z ke~di. men
f~atini dü~ündügünden dolay1 1m1~! 

Atina - Roma kaynaklanndan alman haberler eski Fran-
11z muharibleri ltalyanlara karp ha.-b ebaenin dogru olm1-
yacag1n1 Ye bu barbin taammßm ebaeaiade en ziyade ln„ 
giterenin menfaati 01dujunu ve lai(ili.z siyue~n~ pretes!o 
etmek lb:ere bllviik bir toplanb yaPbklann1 bildarmektedar. 

lngi&z .Bakaalar ~a, veri 
Jen karar ~ tutulmu1tur 
Paris, [Özel) - HarbaQ lbltl••• haberi lzeriDe Loa„ 

drada lngiliz kabinesi fevkaläde bir toplaab f.&Plll'I v• pk 
mühim karar vermittir. Verilen ka rarlar son derece gizli 
tutuldugundan ne matbuata ve ne de siyasal ~evenJere hi~ 
bir haber 11zdir1lmamu1tir. 

lngiliz Kuvvetleri Mütema
diyen Art1r1l1yor 

lskenderiye 3 (A.A) - lngiliz kuvvetlerinin toplanmas1 
fas1las1z devam ediyor. Matrus mevkiine yeni lngiliz kuv
vetleri gelmit vo top~u hava hücumlanna kar11 tertibat 
almi1br. 

Garp ~ölünü lskenderiyeye balgman demiryolunun son 
eurag1 sava1 gere~i ile duludur 

"Elahram" gaüetesinin yazd1g1oa göre, ltalyanlar Aulum 
civarmdaki smir1 siperler kazarak tabk)n ediyorlar, ayrica 
kuvvetler tophyor ve hücum otomobilleri getiriyorlar. 

Yiiie "Elahram„ gazetesinin yazd1gma göre, M1s1r bizme
tinde bulunan ve izinli olan yüksek lngiliz memurlar1 teJ
grafla i11leri ba1ma ~agrtlm1,lard1r. 

lskenderiye limamnd : 4S lngiliz: gemisi durmakta ve bu 
fito her gün limandan a~1larak manevra1ar yapmaktad1r. 

a m a ~ re2 m m ~ 

Gireson f elaketi 
F1rt111a yüzünden pek büyük 

zararlar oldu 
Gireson 3 (A. ) - Kara

denizde uzun y1llard1r benze
ri görü1memi' ve i,idilmemi, 
bliyük bir firtma ~1kb. Fir
bpamn limanda ve denizde 
y~pm•t oldugu zararlarm tim
diye kadar tespit edilell bi
lan~osuna göre, tecim e~yas1 
ile lima01m1zda demirliyen 
bet mot6r batmit ve par~a
lluam11br. 18 kiti olan reis 
ve tayfalanndan 12 si her 
k~in gözü önilode ~k feci 
sqr~tfle boguldular. Alt111 lu
~rdan halat ablarak ve 
~ zorlukla bayg10 bir hal
de kurtanldllar. T edaYi icila 
dulaal .... „ „bnlclalar. . 

Bogulanlardan birinin cesedi 
~1kar1lm1t digerleri büyük 
dalgalar arasinda kaylLol
muftur. 

BunlarcianJ>a1ka dört ma
vuna batt1, sahillerden iki 
hflmal ile bir k•d1n1 dalgalar 
alm11 bunlar1n da kurtardma-
smda zorluk ~ekilmi,tir. Bii· 
tün telgraf telleri kopmut 
ilimizin her taraf1nda tel ko-
nutmua durmutsa da f1rt1na 
hafifledikten sonra teller ta· 
mir edilmit ve muhabere ye• 
niden itt~lmatbr. F1rt1na de
niz lay1undaki iki evi harap 
etmit ve sabilde serili findak
Jardan bir loam1n1 ve bir~k 
bot tute ve ~anh duia 

: 
Tayyare bom 

bard1man1 
Adis-Ababa, 3 (A.A) -

Bugün ögleden sonra Adua
dan ahnan baberlere göre 
ltalyan u~aklara a~ak tehir 
ilzerine 70 bomba atm11lar-
dir. 11k bombalar K1z1'ha~ 
i,aretini ta,1ya n hastanen·n 
ü~t;.! n e dü jm;i?tii · . ikinci 
bo n l>lr·l m an iki tnyyare ta 
r .!fm.hn s.ut 10 da yap1l-

italyanlar 
Aleyhinde 
Kin ve intikam hissi 
Adis - Ababa 3 (A.A) -

Royter Ajans1 aytan bildiri-
yor: 

ltalya aleybinde beslenen 
bisler en qad noktastna var 
m1fbr. Saraym balkonuna 
~1kan imparatoz, k1h~;ve ta 
bancalarm1 ~ekmit olaa hin
lerce ki~ilik muazzam halk1n 
baykm§lar1 ile kar1danm1t· 
11r. 

Bur;ta s&yJendigine göre 
Adua „e :A<\igrad aras10da 
igame~ "1$11 !ilerleyen ital
yan ktavJ,etilcri bozguna ui 
ram1§lardu. 

Amerikaya 
Giden gen1iler Süvey~
kanaJlndan ge.;miyor 

Londra - Sigorta tirket
leri Silvey§ kanaJ1ndan ge~e
cek nakliye vapurlar1mn ai
gorta ücretlerini ~ok yükselt
tiä'inden Amerikaya giden 
gemiler cenubi Amerikadan 
dola1m1ya mecbur olmakta
dirlar. Sigorta tirketinin iic
retleri yükseltmesi harbin 
birdenbire kopma1i ihtima
lindendir. 
-~~""'"'~ 

ahp götllrmü,tnr, 
Bah~elerdeki bir~1k meyye 

aga~lar1 devrilmi1tir. Bu bü· 
yilk deniz f1rbnas1n10 ilimize 
ve.1diii zarar1 ger~ek aayi11 
tamamile tespil edilmemi1tir: 
F1rtma Tirebol., C6rele, Bu
lancak, Pirazia ve Kesap il
ce ve llomunlarma da ...., „ ........ 

gi\• Muhter rueteai 1 

tedbirler ahnmas1n1 isteme~ 
tedir. - ··':·.,&, 

Londra 3 (A.A) - ~ 
rin ald1g1 telgrafe glre 
yanlar Musa Ali aoktat11m1w 
bi~bir mukavemete uinl~l.. 
dan ilerliyorlar. 

Ad1s - Ababa 3 (A.AJ 
Ra11evom, ltalyaulann ~ 
detji bir tep~o oldutunu 
dirmi~tir. 

lshmbul (Özel) -
ar.azisinde iler~emelCte o 
italyan kuvvetlerinin Jageo• 
ye m'-vkiinde, top,r&11.11U"' 
müdafaa eden Habe1 k 
vetleri önünde bir mai 
ycte ujranutlard1r. 

ltanbul, 4 [Özel) ~ 
madan bildirildigi!Mi r 
'Iürk ve ltalyan 
kar1il1kh elarak heat 
kumete bilarafbk t_. 
vermi1lerdir. ltalya;. 
rimize yak1n olan k-•un 
lar1nda takimat yap,pa 
taktirde biz de kar11flt oi.' 
tak 41.wpta bitaraf kafaca~ 

Fta• ve logilte ~·k ~· 
1ehir olan Adi1 • Aba~ 
bombairJShman edilmeme__. 
ltalyaya tavs1ye ettiler. fr 
kat bullUn dinlenme1i 
yor. Adis - Ababa botnbat"' 
d1man edilirse lneälizJer 
vey1i kapayacaklar. A •• 
Ababadaki ltalyan sefir_ioif 
pasaportlar1 verildi - ltaitt' 
konsolosu tevkif olundu. 

...... .L 

MJSirKrah 
ingiliz Filosunda 
Istanbul - lskenderi>'~ 

bulunan lagilia filosunu Mi.w 
Krah Fuad ~dyaret etmifti'• -·-Münir 
Nureddin 
izmirde 
MnniP Nuredd!n bey ~~ 

rin 10 ve 12nd ~ 
Elhamrada iki konaer -~ 
mek ilzere 1ebrime geB1""'' 


