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Hebe1lerin ellerine ltalyan esirleri 
'ltere nüfuz ve siyasetirti k:urtarmak-;;if;;;ek -~i? - Frans1z matbuah " sulu kur

tarmak läz1md1r " diyor. - Tayyareler mütemadiyenbombard1man ediyorlar 
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Patlad1k- i 
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~t_f gün evvel yaz

~ tr Y~z1da "önümüz
„_._~lliriun ~ok 6nemli 

• lebe oldugunu ve 
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.traen ziyade val<a 
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~J ~•kta zorluk ~ek

•rt1a· ') 

iT AL Y AN RESMi 
'fEBLICt 

baz1 Habe~ karakollan ara· ltalyan haya kuvvetleri i üzerinde bücum hareketioe 
:mda gü~ ve ar1zah bir top· Tkaze 1rmag1 ile Makale ka he~ilmi1tir. General dö Bona 

Roma 4 ( A.A) - Bugün rakta ilerlemi~lerdir. Yürü- dar ü~ ke§if ve sevkülceyt ftalyan askerlerinin manevi-
öglc üstü propaganda bakan yüs cephesi e1mrdan 20 kilo u~u§U yapm11lardir. Oiger yabn1n gayet iyi oldugunu 
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kazeteai HabetleriD Adaa• 
aonuna kadar dayan1D1yacak• 
lanm ve yava1 yava1 ru:• 
toplanmak üzere emir aWak-

n l 1 äve etmi1tik. 
'- lldeb ' L „p er1 aarb ba1la-

•1t Patlam1, ve bo111-

ltaJyan askerlerinden 
telgrafla bildirmi~tir. 

iki yarab bastaneye eewke4ill1er 
lann1 bildirmektedir. 

it ~8.YYareleri yak1p 
f1r1 · i · n ~ bulunuyor. 

t be olaca~ ? 
t"•b . . 

·~ d ''1.:ri .es1 fÜ~ 
•tt bta e budur. 

lt~ . suale birka~ gün 
t d .l•p ediJmek telali-

Ufltl d ' ( htrb e en cevab ver-
•1111il b ba1hyacak m1? ) 
."' tu dnlunacak kar~1hk 
..._ r nr 
t \roru ;· 
'" a ~ a,ista ) a~1k
~t ~•ga söyliyor: "Ar-
1 at1ltn 
t "e t .

1
'· ok yaydan 't, b llrib sahifeleri ya · 

t llfla 
t llt i lt!J§hr. Mukad-
'~. •e 0 Yerini bula
tilt 't tre bi . 
-~ I zi rahat b1rak-

d" O Ur li11~, sa onunla bü-
t . r11n "ek' d' w. k 
L l'-'tih ~ In 1g1 or-
Qllr ana · . v 

d~ L olacan.' gm~mege 

Malta adasma sevkedilen fngiliz askerleri r alta limanmda 

hg1 tarafmdan yazilan ilk : metre kadar mesafededir. • hava filalar1 da ahaliye be-
italyan resmi tebliga §Udur: Habt§lerin muvemeb fazla yanname atm11lard1r. c;ok 

Dün sabah saat 5 te Fa§it olman11~t1r. Aahali ftalyan kuvvetli bir top~u ve piya-
f1rkalarile yerli aske1 lerden kitalaram evleri önüade bek- de atetine maruz kalan iki 
mürekkep farkalar yakm Ha- lemekte ve beyaz bayraklar bombard1man tayyare filosu 
be§ tehdidlerir>i pü,kürtmek as1lmakta idi. ise Adua ve Adigrat civa-

qal t. 1 ve bunun i:-,,. •r hulunmaktay1t ..... 
t 1•tle .„ 
t!)e r organ1mn !n- Habc§istanda harb davullarile gene seferberlik ilän ediliyor 

~l'i ltte d 
)or ki ~ an okumas1 Qüzere Barasit ile Meg~ ara- italyan süel Kere~ (erzak) rmda Habe1 süel kuvvetle-

t lllll talya her~eyi s10da smm ge~mi§lerdir. idaresi büyük bir sefalet rini bombard1man etmi1tir. 
(~? tri

1
';•.r. lngilterc ne italyan k1t'alari Conevre i~inde bulunan yerli halka Geceleyin katalar zaptedilen 

So11a-. gi •z tarihini oku- kararlarma ragmen sm1rdan yiyecek dag1tmaga ba§lam1§- yerlerde kalm11lard1r. Sabab 
4 iincüde J geriye ~ekilmemi§ bulunan hr. 

1 
tafakla beraber bütün bat 

IT AL Y ANLAR ESIR 
BIRAKTILAR 

Adis-Ababa 4 (A.A) 

Habe§istan genel kurmayba1 
kam Vebib Pa1a 

Bildirildigine gllre3 Agamen 
civarmda ba1hyan muharebe 
häli devam etmektedir. ltaJ-
yanlar kere~ zayi etmi1ler 
ve bir miktar esir b1rakm1t
lard1r. Haber alme serv111 
gayet fena itlediginden taf
silit almamam11br. 
HABE~LER ADV ADAN 

c;EKILIYOR MU? 
Londra '4 (A.A) Star -~ .WMK§'c*ftM tri2IP i' 

'"!~t ve Asim büyük elbise fabrikas1 EsKI elT~'t~~~~N~~fA 15
-
11 

l.1ae, palto ve pardeelinlzti •utlaka Alam~d ve As1•a yaptinn1z. Y erli mah laer ~e1id ~ulikidea ~ifte proYah, temiz masraf, 111lk••••I 
adar 1smarlama elbise a ihr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

Roma, 4 (A.A) - halya 
ile lapanya aras1oda hirbiriae 
kolaybklar gösteren :bir ti· 
carek ve giimrilk anlatmut 
imza edilmi1tir. 

Adis-Ababa, 4 (A.A) -
Aduamn önünde m&thif bir 

(So u 4 ilnclde) - „,._, __ 
Nüfus sayim1n 
da ulusal ödev 

ABIDIN DAVER 

Önümüzdeki ilkte1rin ayua
da memleketimizde re•I 
nüfus say1m1 yap1laealit1ar. 
Nüfus aay1m1 o kadar faJda
hdir ki eger kolay ve ucma 
mal olur bir it olsaydi, lter 
yd yap1lma1101 iaterdik. 

Cebindeki parunnn, dlk· 
kän1ndaki mahn1n, aiiliadw 
koyunlann1n hatta daha ileri 
gidecegin1, evindeki aileli 
efrad1n1n say1a1m ltilmi1ea 
adam na11l tasanur edile· 
mezse, nllfusunun ••11am1 
bilmiyen:devletde 6yle taM•· 
vur edilemez. 

Bir ulusun en btlytik ..U· 
dt kuvveti n61ustur. Nlfa.a 
art.01ya, eksilen •illet laJlf· 
hyor, kn~nltlyor, lliöitata 

- Sonu 2 iali„ -

, 



Sabife 2 

Okyanuslari Bir un hatiratr 
lk &§an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 ur uran 

in2ilter de ruhlar ·a haberesi büyük bir 
ya d rm §t1r ey ca 

-müthi§ maceralar1 Bu (Galadis) dir dedi. --------------- Eksiriya beoi görmege geJir. 
Dünyada iken beraberdik. 
Burada da beraberiz. 
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~hnan tahtelbahiri bir ingiliz tahtelbahirinin 
tuzag1na dü~tü Kendi kendime bu Gala

dis ben miyim diye dü§ün
düm. Fakat kendimi dü§ü
nünce gözümden hayal kay1b 
oldu ve kendimi Londradaki 
kendi evimde bddum. Fakat 
yatakta degildim. Kap1da 
kocam gnz kumpanyasmm 
memurlarile konu§uyordu. 

Harp 1imi:liye 
1imizde degildi. 

kadar aley- 1 Sabahleyis, güzeJ ve dalga 
s1z bir havada ilerlemege 
ba§lad1k. Takriben bir saat 
ilerilemi§tik ki, uzaktan bir 
gemi görür gibi olduk. 

Hemen her cephede tutu-
1abiliyordu. 

Rus cephesi ~oktan y1k1l
m~ gitmi§ti. 

ltalya cephesi de y1k1lmak 
1zere idi. Bfai en ziyade 
1oran Garp cephesi idi. Bü
ün ~ekiflere ragmen Alman 
lrdular1 henüz Frans1z top
aklarmda harp ediyordu. 

Alman topraklarmda ~arki 
>rusyamn harbin ilk senele
inde ograd1g1 zararlar göze 
llmazsa harbin henüz hi~ bir 
!arar1 hissedilmemi~ti.. 

Fakat son günlerde telsiz
e aldug1m1z haberler, herhal
le kef verecek haberler de
!ildi. Dahilde harbe kar$1 
1mumi mukavemetin kmld1-
~101 elemle anhyordum. 

Almanya, ~ok büyük bir 
>ir harba sadece galib gel
nek ~artile girmi§ti. Galib 
~elirse i;ok iyi olacakb; fa
rnt maglub olursa, bu Al
nanya i~in feläketin büyügü 
>lacakb! 

l~te bu dü~ünce bCJ>na uy
cular1m1 kaybediyordu. Insan 
ahammülünftn pinlerce vaka 
istünde sarfettigimiz bu 
~mekler bo,una m1 gidecekti, 
roksa ? 

Sabaha yakm kumandan 
'BDlma getdi; ve bana, 140 
i. M. Ü. · dan telsizlt! bir 
andeve ald1g1m haber ver
rerdi. 

Erkenden otarafa gidecek 
:ik. 

Kumnndan: 
- lngilizler bizim koku

n ilzu bile alamaedar. Baka-
1m bu randevuda ne var?. 
ledi. . ~ 
[tal}1a - Habe§ 
~ine Paris (1azeteJeri 

Ne J)iyorlar? .. 
~ 

Paris - "Övrü „ gazetesi 
'azd1g1 ba§makalede Avru
, nm havasmm dumanland1-
'1n1, "Peti Pariziyen„ gaze
esi dogu Afrikasi meselesi 
aat ve dakika bekledigini, 
'Matcn,, gazetesi italya ulus
ar sösyetesinden ~1karken 

>eraberin<le Macaristam ve 
iger bir Avrupa devletini 
e sürükliyecegini, "Figaro„ 
a ftalya eger uluslar sosye
esini kararile hareket eder-
e evvelce kazanm1~ oldugn 
toriteyi ve teslrlerinin kuv

·etini mubafaza edebilece
. ini, binaenaleyh i§ silähle 
alledilirse her halde f talya 
~in kär11 neticeler vermiye
egini yaziyor. 

Kiral1k 
Tepecikte A~lanlar ~oka

~mda Hiläl mevkiinde ha

oam ittisalindeki 28 numa
ah firm kiralahkhr. Halkm 

>es1 gazetesine 
tlunur. 

müracaat 

1-15 

Bu, sanki ufukta yeni gö
rünen bir vapur diregi gibi 
bir §eydi. 

Kumandan dürbini ald1, 
bakmaga ba§lad1. F akat bir
denbire dürbini elinden fir
lath ve: 

- F eläket ! dedi. 

Meger gördügümüz bir 
dü§man tahtelbahirinin pris
kobu imi§. 

Vaziyet o kadar ani ve 
~a§1rbc1 idi ki biz hatta dal
maga bile vak1t buJamadan 
ve dü§man birbiri arkas1sma 
dört tane torpil ath. 

F elaket! Bu va:r;iyette dal
maga bile imkän yoktu. Bu 
dört törpilden yaJmz birisi 
hedefe varsa, bizim i~in bat
mak muhakkakh. Hi~ olmaz
sa deniz yüzünde olmak, ha
yabm1z i~in birer garanti 
demekti. 

Torpiller, birer birerbirer 
bize dsgru gelip!„ Ge~tiler.„ 

fngiJizler iyi ni§an aJama
mi§lar .. Birinci topiJ sagdan 
ikinci torpil soldan, bize 
pek yakm olarak ge~ti. Biz 
ölüm terleri döküyorduk, 
ü~üncü torpil de ikincinin 
yolundan ge~ti. 

Fakat.„ dördüncü torpil... 
0 yoJunu pek §a§mad1. Ve .. 
Geldi bize ~arpb. Büyük bir 
helecen i~inde infiläk ede
rek batmag1 bekhyorduk. 
F akat torpil infiläk etmedi. 
Y almz petrol anbarJa11 cihe
tinden bir delik a~h. 

( Arkas1 var) 

~ ~ ~ ~ 

lngiltere 

Bunu görüence sevindim. Fa
kat birdenbire yine kendimi 
yatak odasmda buldum ve 
uyand1m. Rüya m1 görmü~ 
tüm. 

Hi~ yorulmam1~, biläkis 
daha ziyade zindegi kazan
mt§bm. Alt kata ~ay oda
sma indim. Kocam oradaidi. 
ve benim ii;in ~ay haz1rh
yordu. 

<;ay~1m1i.J~erken k Jcama 
uykuda gördüklerimi, onu 
gaz , kumpanyasmm„memuru 
iln görü§ürken gördügümü 
anlathm. Filhakika ogün ög
leden sonra gaz memm u gel 
mi§ ve kocamla 'görü§mütü. 

Biz bunu konu§urken ka
pm1ü zili ~aJd1, kocam kalkb 
misafirleri kauf etti. Kap1-
dan girrnler arasmda bek!e
digim kar1 kocadan mada, 
rüyada gprdügüm ü~üncü 
§ah1s da vard1. 

Onlara gördüklerimi ve 
~ocuklnrmm beni götürdügü 
evi anlatbg1m zaman ü~ü de 
~ocugun bu evi ~ok sevdi
gini tasdik ettiler ve bu ev 
§U (ü~üncü 1 §ahsm ., evi idi. 
Tarif tamamen hakikaten 
tatbik ediyordu. Sonra onla
ra odada „tesadüf ettigim 
Glädis ismindeki kndmdan 
bahsettim. 

Kadm Gldädisin akraba
smdan bir k1z oldugunu ve 
hayatmda kendilerini, s1k s1k 
ziyaret ettigin ve gayet gü
zel §arki söyledigini itiraf 
etti. 

Amirah 1 

Tal·mat verdi 
BABAMI NASIL GÖRDÜ!\1 

Baz1larmm bedbinisin rag 
men ruhun bazen maddi §e
kilde göründügü muhaklrnk
hr. Ruh maddi §ekilde gö
ründügü zamad medyumu 
sis gibi bir bubar l·aphyor. 
ve buhar i~inde bizim göz
lerimize ruh görünüyor. Ben 
bizzat bu maddile§me i~ti
malarmda müteaddid defo
Jar bulundum, ve rumuhun 
maddi §ekilde göründügüne 
§ahid oldum. 

Belgrad - lngiliz filosu
nun, harb olunca, nas1l ha
reket edecegine dair amiral
hktda gizli olan pregram fi
lolara teblig edilmi§tir 

~1k Gey 
J{ad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modelJerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mJar1 ve sun 'i ~i~ekler de 
ya p1Jmaktad1r. 

Adres ; Karata§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

Benim bu sahada yapbg1m 
ilk tecrübe kar§tma babam1 
~1kard1. Odamn karanhk kö
§esinden annemin sesini i§it
tigim ve kar§tmda babam1 
gördügüm zaman duydugum 
heyecam unutamam. 

Y ere fosforlu bir rcnkle 
boyanm1§ birka~ geni§ tahta 

, konmu§tu. Ruh geldigi za-

1 - 10 ~00000000000000000000000~ 

~z:=:::~c~~~s·~~----a A 
J)is Doktoru 1 
, ~hsin Tan RUS ASKI 

Ahce F1leld • 
2 inci Beyler S. Hamam § 

:;:'.ni:.~~:u;7•;:Y• gef· ~ ~::g~:ulout 
H. 

ala 
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man bu tahtalardan birini 
kald11d1 ve fosfoalu satih 
üzerinde bir resim belirdi. 
Blrdenbire babamm sesini 
i§ittim. Reim bana bak1yor 
ve tebessüm ediyordu. Sonra 
kocama döndü ve ona ismi 
ile hitap etti. Zevcim baba
mm yüzünü de, sesini de ta
mmakta tereddüt etmedi. 

Birka~ dakika sonra masa 
ba~mdn oturan bir digerine 

s: ri:;: ~f: [•] 
üf u s 

ait diger ruh göründü. Bu 
ruh, yammdaki kadmrn ko
cas1 idi. Bu adam eski bi~im 
bir tak1m elbise geyiyordu. 
mecliste bulunan diger bir 
kadm ruhu görünce dayana
mad1, bagard1. 

- Dikkat edin, dedi, bu 
ruh degil, medyumun kendisi 
dedi. Ben bu adaml elbise-
sinden 

dau 

yakasmdan tamd1m. 
(Arkas1 var) 

IJl"'Q ~ 
l11i1lll ~ 

sal ödev 
--=-.--,~ ----00!>0---------

- l~a~taraf1 1 inci yüzde -
dogru gidiyor. demektir. Nü-: Nüfus arasmda evJiler, be-
fusu eksilmiyen, artan ulus kärlar, dullar ve bo§anm1~la-
ise kuvvetleniyor, büyüyor, rm miktari ne kadard1r? 
yükselmeye dogru gidiyor, Herdin dogdugu yeri de ög· 
demektir. Y ar,nlan en sag- renmek läz1md1r ki, bakahm 
la'1l uluslar, nüfuslar1 ~og~- dogum nerelerde fazla, ne· 
lanlard1r. Onun i~indir ki relerde eksik. 
her millet nüfusunu artbrma-

ga ugra~1yor. Jnponya italya, 
Almanya, Sovyet Rusyada 
nüfus, her y1l yüz binlerle 
artbyor. Biz de nüfusumuzu 
artbrm1ya ~ah~1yoruz. Bir 
yandan dogumu ~ogaltmak 
ve ölümü azaltmak gibi ted-

Türk vatanda§larmm mes
lek ve sanatkarJarm1. ne i§ 
gördükJerini anlamak ta ge
rektir. Nüfusumuzun ne ka-
dan memur, ne kadan i;ift~i, 
ne kadar1 fabrika i§~isi ve 
ne kadan aleläde ameledir? 
Erkeklere nisbetle kadmlar 

birler ahyor, diger yandan i§ hayatma ahlanlarm say1s1 
da Türkiyenin elinden ~1kan nedir ? 
topraklarda kalan soyda~la
r1m1z1 nna yurda getirip yer
le§tirm ek i~in ugra ~1yaruz. 
Fakat · bülün bu i~lcri yap.u
ken nüfus hareketlerini bil
mek ve ona gö ·c c;al:~nmk 
gercktir. 

Memleketin her kö~esinde 
dogum ve ölüm m1ktarlanm 
anlamak, nerelerde nüfus 
kendiligindcn artm1§ veya 
eksiltmi§tir, nerelerde göc
men yerle~tirilerek sun 'i 
surette ~ogalblm1§br? Bütün 
bunJan bilmek Jäz1rnd1r ki 
nüfus siyasam1za, bilgiye da
yanarak, bir yönet (istikamet) 
verebileHm. Dogumun ve 
nüfusun azahp azal1nad1gm1 
anlamak sonra bunlann se
beplerini ara~br1p bulmak 
i~in nüfus say1m1 yapmaktan 
ba§ka ~are yoktur. 

M emleketimizin enbüyük kuv 
veti insan olduguna göre, ara 

s1ras ay1m1z1bilmek, kuvvetimizi 
yoklamak i~in mutlaka sa
y1m yapmak gerek oldugu 
gibi bir tak1m ba§ka bak1m 
lardan da buna lüzum var
d1r: 

Memleketteki nüfusun ne 
kadar1 erkek ve kad1nd1r? 

Türkiydeki yurtda§lar ara
smda vasati hayat ka~ sene
dir? Türkler lrn~ ya§ma ka
dar ~ogaliyor, sonrn azah
yorlar? 

Yurdumuzda nekadar ec
nehi vard1r. bu yabanc1lar, 
hangi uluslara mensubtu. lar . 

Hallumiz arasmda ana dili 
konu~m1yanlar var m1dir? 
Varsa ekadard1r? yabanc1 
dil bilenler vc konu~anlar ne 
kadard1r?. 

YurtÜa§lar armda kör, to
pal, kolsuz gibi sakatlarm 
say1s1 ncdir? 

Memlekct halk1 arasmda 
ka~ türlü din ve bu dinlerin 
ne kadar saliki vardir? Oku
ma yazma bilenlerin say1s1 
nedir? 

Bütün bunlar memleketin 
genel hayabm ba§I bo§ b1· 
rakmamak, istenilen yataga 
(mecraya) dogruJsürmek i~in 
bilinmesi läz1mgelen §eyler· 
dir ki i§te nüfus say1m1 bize 
bunlan elde etmek imkämm-
da verecektir. 

Nüfusumuzun hakiki say1-
sm1 belli olunca ve artbg1 
meydana ~1kmca bu, dü~
manlanm1za da bir kar§thk 
olacakhr. <;ünkü onlar, Tür
kiyenin nüfusu azd1r, git
tikce de azahyor, geni~ top
raklar bom bo~ duruyor, 
buralara bizim araz1m1ze 
s1gmayan fazla nüfusumuzu 
yerle§tirmek gerektir, diye 
bir emperyalist politikast 
tutturmu§lard1r. Onlarm bu 
uydurma savalarm (iddiala
rm1) ag1zlarm1 hkmak i~in 
uüfus say1m1 yapmak Jaz1m
dir. Butun bu bak1mlardan 
nüfus say1m1 önemli bir mem
leket meselesidir. 

Bir memleket meselesi 
kar§1m1za ~1kmca da, onu
müzdeki birinci Te§rinde ya
p1lacak olan nüfus say1mmda 
her Türk yurtda~mm elinden 
geleni esirgememesi, kendine 
verilen i§i tamamile yapmas1 
saym memurlarmm serduk
lari sorgulara dogru ceveb 
vermesi ulusal bir ödev (Mil
li mir vaz1fe) dir. 

Halk1m1zm bunu yapacag1 
ise ku§kusuz (~üphesiz) dir. 

Abidin Daver -·-
·t lyada 

,sorun 
Kuvetlenmesi 

Roma - Hiikumet propa
ganda ve matbuat nezretine 
sansorun kuvvetlendirilmsi ve 
bu snretle yanli~ haberlere 
meydan verilmemesi i~in is
tedigi tedbiri almas1 salibi
yetini vermi~tir. 

5 Birinci T •tri• 

AYNEN: 

Say1n, Halk111 
Dili ( Halk1n 

Sesi) ne 
Atagideki ya:r;1m1n mukt•" 

rem " Halk1a Sesi „ de aef" 
rini eski bir kariiniz ve bir 
vatanda~ s1fatile rica ed•" 

Son zamanda s1lu s1k1 

~ahid oldugumaz korkun~ •• 
ulusumu1un müstakbel hayab 
Ye kuvveti bakkmda bis• 
büyük bir Pess1misme dog•" 

ran önemli bir mesele var 
dir. Bu mesele gebe kad1•· 
larm Fauce Ceuehe ( 1skab 

cenin ) beliyeaidir. Yani, 
hamile olan kadm bu "yük„„ 

ten kurtulmak azmile, 20-30 
lira (!) mukabilinde ~ar~ab1k 
ve iki ü~ saathk bir operas
yondan sonra emeline nail 
olur. 

Bu adet, son zamand• 
maalesef Epidemie halini al-
tl1gm1, ve kadmJa11m111• 
Egoiste sebeb ve dü~ünaefer 

neticesinde bu deh§et sa~ae 
"Deknehronisme„mi i abul 
ettiklerini korku ve heycanl• 
görmekteyiz. Hi~ §üLbe yok 
ki, yarmm ve hezir Emtspon 
halinde bulunan vataa1m1zns 
müdafalarmda bu pek cana" 

varca ve vicd:rns1zca öldür" 
meg1 cinsimiz i~in bir lek• 

oldugu gibi, scvgili vatuw 
m1z i~in •e bir tehlike te~" 
kil eder. 

Bütün uluslann ve batt• 
Japönya, Almanya ftaly• 
oldugu haltle nilfusla11a1 ar-
brmakla ugra§lP dururk•• 
biziwm böyle kay1ds1z .lav-
ranmamtz acaba büyük ve 
ag1r bir mesuliyet te~kil et 
mez mi?„ 

l§te bu önemli ve erdemli 
ödeve Türk matbuabm1x1• 
ve bütün vatanda§lan naz•" 

ri dikkatini celbederken aÜ" 

fus meselesine her hükumet 
ten fazla ehemmiyct ver•• 
hükümetimizin bu i§e bira• 

evvel gir~mesini ve buau1u1t• 
läz1mgelen tedbirlerin ahn•" 
sm1 emniyetle beklerii. 

Sayg1larm1 kabul ediaii 
Okurlarmzda• 

B. V. 

Karamanda 
Bir cinayet 

Karaman - Karaman1rt 
Boyah köyünde bir cinayel 
olmo~. iki ki§i bir ~ocui0 

agir yaralnm1~lard1r. Vak• 
§Öyle olmu~tur: 

Orta okul talebesinden 1~ 
ya§larmda Muammer ok0 

tatili esnasmda Boyah köY" 
de oturan annesinin yanir1• 

gitmi§tir. Bu Köyden Meb" 

med Ali ve Mehmed is01iJJ" 
de iki ki§i evvelce Mua'?." 
merin babasile bir bag yil" 

zünden etmi§ler ve adaio:>
1 

öldürmü§lerdi. iki katil totll 
e" larak hapse abJm1~ ve g 

~ende hapistan ~1kar1Iro 1t" 
lard1. 

Katiller Muammeri garO" 
ce: " Babam öldürdük, ti"1" 
di sira sana geldi „ derD~f" 
ler ve tabanca iJe ~ocui"' 

d1f• 
ag1r surette yaralam1~Iar ~ 
Mehmed Ali ve Mels„ 
yakalanm1~lard1r. 
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• SÜLEYMAN FERIT ~7 ~ 
Q S T A H Z A R A T ve 1 T R 1 V A T ~ ~ 0 n 1 !( "' 5 1 ( ( A'SA \ 

.\ -- - ·- " ..:..... . 

di, kar1~1k, gda kudreti nz yai almamak i~in ,.. . 

·, ~if a Balnkyag1 
ltllt etiketlisini ~IF A cczanesinden ahn1z. Hususi 
bttte getirilmi~tir ba~kn bir yerde sahlmaz 

''lerkez : ~if a Eczanesi 

~ilam midesi olm1yamn 
S-t uyati ~ürük bir tcn1el üstünd~di1-. 
-i:~'- mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. 

ltemeralbnda Ala§ehir 

~ r. 
[•] 
{•l 
II'"' 
11"!i' 

t•l 
ft1 ... .., 
K•i 
i+J 

~.. . Lokantas1nda ~4 ._::„1niz. 8u lol.an\a en iyi ve t.miz yemekleri f+J 
tti...~ .... ~aWarJa •~terilerine taltdim e\nsek •uvuf- f'+j 
,._.. de i.„„., •. ,. ~.1 

Acbes: larut Ha•• Sol:ajl Ki1esiade ~ 

UUSEYIN KAYIN 
PAobilye Evi 

fle1· araehj1n1z ~1k, ten1iz, lül 

~ 
I~ 

ev „ya~nn ltunula 9id~ 9i1ir~iniz. 

~ llivar t ,.... „ 
"•niz 

1 ~ kJ, 

"'I 1 Fl 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SU AD görünü§ü 
Gen~ ve kudretli san'atkärlar1m1zdan Bay Süleyman Suad 

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

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbg1m gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
gctirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe sir madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. 

izmirde de taammüm etmege ba§hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 ohm musiki aletini 
(~emsi Hakikat) m U S • 0 d 
Konak kar~1smdaki CUZ U erglSlß e 
görebilirlcr .. 

Güzel Hisar 
Mefru§al magazas1 

ME.HM T A CU 
Izn1ir 'T olbede;::,teni No 1 n 

5 Biriaci T...p 

Kabaday1, Yüksel v.e Billur 
SIHHA TIN A1iH\7E~i 

S1hhat1n mihveri nes'edir inan 
~ 

Ne~·csiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne!j'eyi bulur, bugün her insan 
« Yüksel» den «Billnr)) dan ((Kaba da y1» M• 

f~te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata elMm•i· 
yet verenler nefelenmek i~in yal•1z bu ü9 .rak1y1 kußaanilar. 

Hayat1n1n k1ymetini bilenler 
Sihhatmm esas1 elan midelerini bo.zmamak ifi• 

midenin yard1mc1s1 olan di§lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü aci ve 11d1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
daima evJerinde ve yaolarmda bulundurmag1 ibmal etmezlarl 

Yorganc1larda 2;3 No. ~1akine imal~thanMi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmetl Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler iJe döküm i~leri relta '9et 
kah~I etmez fiatle s1hhatta ve saglam „olarak ya,-1hr 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet sa~• 

ve kolayhkh olarak ehven fiatJa yap1hr i§ler mutlak .-1 
gününe teslim edilir deniz i§leri vapur: ve motör ta•il'Rh 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

•--..-..::--..._. ______ iiiiiim ______ iiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiimi ... „ ... „„. 
ikbsadm 1 

caresi bulundu 

T 
E 

z 
Etamin, keten, file perdelerin cnva11 perdelik file, tül 

cibinlik, ve lrnryola tülleri, krem yc§il, estor ve has1r per
deler, perdelik ve kanapclik lrndife kreton, more ve fan-
tazi kuma§lar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve lstanbuldan geien müte-
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyelcr hass1s1m1z 150 rengi nereden M 

Taban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce- buldu ve buldugu bu renk-
viz kornizler vargel vis~or aga~lara, yolluklar ve paspaslarm lerle güne§in ye havamn 81• 
muhtelif boylara. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid cagile terden, tozdan harap 
malzeme ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez olan §eyleri yeni •§ekline ge-
fiatJarla magazamazda sahlmaktadar. tirmek i~in bütün dii§Ünce-
~:i:l\:l\::A::A:1c:ldc:tdc~:tdcfafc1c:t(~)fc)\:*1Clt:k1c~» leri kald1rd1. 

)f> ciligin yenicilikten fark1m 

E z 
H 
M 
E 

E 
K 

1 i D 0 K T 0 R ~ Hayret verici bu i§te eski

A. Kemal Tonay )f. ~ünkü harap olmu~ bir elbise, Kemera]ti 
-tC >f. ~apka, yün, ipek, iplik ku- Hükfnnct 
~ Hakteriyolog ve bula~1k, salg1n ~ ma§lara~ ablmas1 .dü~ün~Jür- ..__,.. _ Kar~wn•~!-~ 

T 

~ 
hastahlda r rnütehasSffJ )t ken yem hale gehren, siyah1 numarada istanbul isti• 19-

~ ~~b~ "• "• "•!Ir.•"•" •s"* •""• "'•• Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba§m- )f. bile beyaz yapan bir mucidin yahanesinde ltwhsamaaa ilHa· 
A 'b ~~~~~~~~ d 30 1 h · d b h 8 d )1. ~ikmasi ve Kemeralttnda 8 sad1n biricik yard1•e1suler. 
C"\ 1YARE S • Telefon S t( a say1 1 ev ve muayene anesm e sa a saat en J+ ~ + i • 

IDemaSI 3151 ~ +c ak§am saat 6 ya kadar hastalarm1 knbul eder. >+ kb,.,,:t:fc.1c~.:t~'--~:t.?fc.1c:~~~~ 
~t~ft B U G Ü N ~ t( Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läzamgelen sair )f> ~ ELHAMRA ldaresi~de Milli K.itüphaae 

y BA TAILLE' h d 1.kti'bas ~ ~„ tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- :t_ IS 1 n e m a s 1 n d a 
m ~a eser romanm an ~ 1 • 1 ..•. 1 p k " GARY C 

ediJ . b.. .. k f'l . ~ ara yap1 masma cevaz goru en nomotora s muayene- ~ OOPER - CAROL LOMBARD ve 1t-en senemn en uyu 1 m1 ·ii& t( . -Y 

~ +c smde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ya~mda büyük artist SHIRLEY TEMPLE 

J S K A N D A L ~ +c,,:~'(:,.C,.C::\(::\C::\t~'$i~::\C~!\C:\C,.C~~~:\C~:\C~~ taraf1•dan emsalsiz bir surelte yarablan 

t,,,.~~l_y ll1arlav ile Henri Rellan'm 1 1 D R A R T A ff L 1 L 1 H E R S E Y S E N 1 N 1 C 1 N 
ettikleri bu „filmi kadm erkek, genc ihtiyar ~„:: Kimyager Abdüsselam Ak- Frans1zca sözlü Paramunt filmi 

herkes mutlaka görmelidirler ~ iPEK FILM tarafmdan sesli olarak filme rek1·1-
I~ it4 ~ •• 1 ·· L b t T ... ~l\l'".tte~ tok gülün~lü „ MIKi MAVEZ 

11 
i gun U 8 Ora UV8rl BALKAN ATLETIZM MUSABAKALARI 

· Fayatlar tenzil edilmi~tir. 30 - 40 - 50 kuru~ ~ Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda PA1~A~1UNT JURNAL~ ,da 
~ ~ Beyler hamamt yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. Habe~istan ve Uluslar Kurumu bavadisleri Ye 
~:.- tiill ~( SEAN S SAA TLARI )- ~ Amerika, lngiltere, Fransa, ~lmanya ve isvi~r<:de 'f edkikab son dünya haberleri 
-.~'rteaj l - 17 - 19 - 21, 15. ~ kimyeviyed:. bulunan PASTOR enstitüsünde ldrar ve kan 
~- th bil 3 - 15 - 17 sea11slarmda T ALEBEYE ~ tahlilleri KURi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze-.• ,„ 11 ~ verilir. ~ rine Qah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
\,._X - 13 te ilive seanslar varrlar. 1 si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri liizum 

'd•11 
8 

!J üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktadir. 
onra her se•te oto~iis, ~ Laboratuvar hergün sabah yediden 

Karf1yakaya vapur vard1r. ! gece ona kadar a~1kbr 

SEANS SAA TLARl 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 2-1,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe raati11esi. 
Pazar: 13 te ba~lar. 

Ak§amlar1 sinemadan sonra atr tarafa o•ltüs •• 
tramvay vard1r. 



Sahif e 4 

fop patlad1k-: -
. tan sonra ••• 

5 Birinci T etrin 

Yunanista11'da Seferberlik 
Ha beri Dogru Degildir 

J 
(Ba~taraf1 1 incide) 

vanlar bilbassa lngilterenin 
1iyasal meseleleri ile uj'ra-

-- TALEBE ARASINfil CARPISMALAR 
Bulgarl•standa tevki• rat Atina 4 (A.A) - Cumuri.Aetci ve Kralc1 talene ara11atl• 

1anlar pekilä bilirler ki böylc 
mühim vc bcyecanh zaman
larda da bu dcvlet ve devletin 
ricali soguk kanhhg101 muha
fazadan bir an geri kalma-
1Dl.$lard1r. 

T ~ kanh ~arp1~Jar oldu, baular1 tevkif efundu, Koadili1 tarrl 

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

Sofyada 63 illerde 153 sivil ve 15 yüksek 
rütbeli sübay tevkif edildi 

1 Eger lngiltere italyaya bir 
1ok kuvvetli deyletJere Yer-
-.iege karar vermi~se ve bu
au yapabilecek kuvveti ken
iclinde buluyorsa bunu yap-

Sofya, 4 (A.A) - Polis direktörlügünden 
bildirildigine göre, darbei hükumet te~eb
büsile ilgili olmak üzere illerde 153 ve 

1 

1 
1 

ü~ü binba~1 ve 11 de yüzb&fl olmak üzerc 
15 sübaym tevkif edilmi~ oldugunu bildir
mektedir. 

Sofya süel ilbay1 saat 22 den sekize ka
dar bütün yerlerin kapablmas101 emretmi§ 
ve özel telefon muhaberelerini yasak etmi§tir. 

Sofyada 63 ki~i yakalanm1~hr. Bunlaran 
~ogu müfrit sol cenah Köylü Partisindendir. 

?>iger taraftan Sü Bakanhgt da biri albay i 
mak i~in ~u veya bu Jtalyan 
lgazetesinin meydan okuma
'sma ehemmiyet vermiyerek 
itidahm kaybetmiyecektir. 

···~~ „.,. ~ p•~·~ 11;11 11„'!!!ll 
~lt;;dd .... ~~l!i;;ol p;.'11 ~ „. s;,111 ~ •"'!II 

llo;dl ~ i.MJll lt•idf -.:.... ~ 

~ok kanli farpi$malar 
1 lngiltere bir harbi bir fut
hol ma~1 gibi sayanlardan 
degildir. Bu i~te zerre kadar 

------------------------------------------~oo ~--------------~----------------

ltalyanlar Aduay1 ele ~e~irmege ~al1§1yorlar 
hissiyata, asabiyete, heycana 
kap1lmaz. Onun i~in lngilte-

1renin .hayati menfaahne uy-

iun dü~üyorsa lngiltere ciddi 
1urette barekete ge~ecektir. 

2000 ölü ~ok yaral1 varr. Habe§lerin elle
rine dü1en Italyan esirleri 

Bunu da üddört giine kadar 
~.r~rüb anlayacag'IZ. 

SIRRI SANLI 

• 
ltalya 

1 Muvaffak 
Olacak m1? 

J 

Sofya - Mir gazetesi yaz-
d1i1 bir ba,makalede birkat 
gfiadenberi Habe~ hududua-
da müsademeler yapiliyor. 

~ ltalyanlar taruz vaz yetini 
; abyorlar. Fakat Halae§ler so
( l'uk kanhJ1k ile mildafada 

muyaffak oluyolar. Diyor ve 
( devam ediyor: 

r Habe, iilkesi müstemleke 

1 
elmaga elYeri§li degildir. 
ltalya bu laesapta aldanm1i

I tJr. <;ünkü evyeJemirde Av
e rupahlar orada ya„ayamaz, 

t•ara da bu halk Avrupah
lar1n cmri alhnna &"iremez. 

' Ceacvrede bu i, i~ia beyhu-

sava, devam ediyor, iki taraf 
tan zayiat ~oktur. Habe~ler 
mevzilerini mükemmel tah
kim etmi§lerdir. italyanlar 
Aduay1 ele ge~irmege ~ok 
~ah11yorlar. Habe~ hükumeti 

~~----~--~--------------~ 
Ba~taraf1 Birinci yüzde 
göre, ilk ~arp1~malar netice
sinde ( 000) ki§inin öldügü 
ve pek ~ok yarah oldugu 
bildirilmektedir. 

Adis-Ababa 4 ( A.A ) -
Ras Seyunun kumandasm al-

$afaktanberi Aduanm zaph 
i~in cereyan eden muhare
belerde iki taraf da ag1r 
zay1ata ugramt§lardir. Habe~
ler hava bombard1mamadan 
~ok müteessir olmu~lard1r. 

de ngra111yor. bu hususta 
decektir.~ 

bir teblig ne§re-"1 hndaki Habe~ kuvvetleri Ak IBundan ba§ka Habe15ler Agam : 
ve Adigart civarmda büyük 

büyük bir maglubiyete ugra
d1klarm1 kabul etmektedir. 

B~nu laalledecek olan Bei
J ler1a uzla~mas1dir. y eniden 

J kurul111as1 dü~ünüJen Onü~Jer, 
Onbe§ler, Otuz ikiler bu 
derde ~are buJamazlar, Bu 
derdin ~aresi 1ogiltere, Fran 
sa, Almaoya, Rusya ve Ja

' ponyanm iJäc1ndadir. Bu ilä~ 
larJD haz1rhk yeri de Londra

' dir. 

• ...... ~w------
~ ltalyan1n 
Yeni Bir 

Londro 4 (A.A) - Röyter 
ajansmm Aduadan ald1g1 

habere göre ftalyan u~aklnri 
Habe1 veliahtmm karargäh1 
olan Desiyeye hareket etmi~-

1 

lerdir. Bu u~aklar bütün yol 
boyunca bumbard1mana de
vam ediyorlar. 'Dankil s kabi
leleri f!. panik halindedirler 
~ünkü· ömrülerinde tayyare 
görmemi~ler. 

TAYYARELERDEN ATl
LAN KAG1TLARDA NELER 

YAZILI? 

Gizli Ortam ! Adis-Ababa 4 (A.A) _ 
et• Fiyre bölgesinde u~an ital-

Belgrad - Polanyanm ital- yan tayyareleri halka athk-
ya ile gizli bir ittifak1 oldu- lar1 kag1tlarda ~u ibare yaz1-
iu ftalyamn uluslar sosye- hyor: "Ya italyan dosrlugunu 
tesini terkedecegini biJdir- kabul ediniz veyahut ölünüz.„ 

, mesi üzerine anla~m1~hr. Zira ltaJyanlar bu böige halk101 
ltaJya bu sosyeteyi b1rak1rsa Habe~istandan ayrilarak: kea 
Macar ve Polunya da b1ra- dilerine ayn bir:kral se~mele 
kacakhr. Ma1t1afi ltaJyamn ri11i tavsiye etmektedirlP-r. 
bu i§te bütün bütün yaln1z Adis - Ababa 4 (A.A) -

;f!ugu anla§1lmatad1. Haradan ahnan bir telgrafa 
.-:tmmm •• „„„„ „ .... „mmmm~ 

1 
G~NEL NÜFUS SAVIM1 ! 

20 _ llkte1rin - Pazar ! 
Bugiinuo kü~ükleri yar1n1n büyükleridir. i 

Say1•da en kütük 9oeuklar1 bile yazd1rmay1 unut-
••y1a1z ... 

BA$VEKALET 
btiatik U•um MDtlOrltltft 

J, 
1 
r 

sumla Adua rarasmda Mai
baraya meYkii civarmda ital 
yan kuvvetlerile kar~1la~m1~ 
lard1r. ltalyanlar tanklarla 
bombard1man u~aklar1 kul
lanmaktad1rlar. 

Diredaua 4 (A.A) - ital
yanla Musa Aliden Desieye 
giden yolu bombard1man et
mektedirler. Bir büyük k1s
m1 hi~ u~ak "görmemi~ olan 
Danaki kabileleri deh§et 
i~inde kalm1§lard1r. Ogaden 
cebhesindeki ;;muharebe dün 
ak~am müsademelerJe ba~
lami§hr. 

Adis-Ababa, 4 (A.A) -
Desiedeki italyan konsolos
lugu inarlari buraya gelmi§
lerdir. Diplomatlardan gayri 
olmak üzere Adis-Ababada 
bulunan italyanlar yarm Ci
butiye hareket edeceklerdir. 

Londra, 4 (A.A) - Adis 
Ababadan gazetelerc hildi
riliyor : 

Habe1 komutamnm bir bil
diriginde §Öyle deniliyor : 

ltalyanlar tarafmdan tev
cih edilen agir toptyu ate§i 
albnda Aduay1 daha fazla 
muhafaza edemeyiz. 1talyan
lar ag1r top, u~ak ve tank 
kullanmaktad1rlar. ltalyanlar 
Aduanm anahtar1 demek olan 
Ramab dag1n1 hücumla eJe 
re~irmiolerdir. 

Aduadaki kuvvetlere ku
mandamlk eden Ras Seyu
mun buluadugu mevkii bil
hassa u~ak bombard1mamn
dan ötürü tlO§almak mecbu
riyetinde oldugu samlmakta
d1r. 

Bununla beraber Habe~ 
askerleri emniyetls geri ~e
kilabilecegi ümid edilmekte
dir, Habe11ler ~imdi müthi~ 
bir mvharebenin cereyan et
tigi Aksnm civarmdaki Mai
bara mevkinde muannidane 
dayanmakta olduklann1 söy
Jemcktedirler. 

Londra 4 (A.A) Adis-
Ababadan bildiriliyor: 
Habe~ Bhükümeti taarruz 

ve tahrik babsindde italyan
lar tarafmdan yapilan itham
lara cevap olarak uluslar 
sosyetesine gönd~rdigi bir 
notada Aga!fti ve Adigrat 
bölgelerinin ltalyanlar tara
f tndan ustilas1na ait ilk res
mig haberleri vermektedirler. 
Resmen bildirildigine göre 
Ras sayumun kuvvetJeri bu 
saltah Adua yak1n1nda bez
guna ugram1tlard1r. 

ADIS - (A.A.) Bir taraftan 
Aduan1n zapb i~n mahare
beler deYam ederken diier 
Tijre ili ftzeriade u„a hal-

tarlar1 seferberlik rivayetler1ni yalanlanu1t1r. 

:a 88S s~a 

Ecnebilere t italyanlar • 
taarruz 

Belrrad, - Pravda ga1e
tesinin Adisababadan ald1t1 
bir telgrafa göre, Habei,is
tanda bilhassa Harar §ehr~n
de y~liler ecnebiJere taarruz 
etmekte olduklarmdan zab1-
ta men'ine kadir olamiyor. 

Bu yüzden imparator hu
susi bir idare ~1karmaj'a 

mecbur olmu~tur. 
~ ••. „ -

Almanya 
Dcvlet demiryolla-

.., 
rin1n a<;1g1 

Berlin - Hükumet'"demir ... 
yollan yüz milyon mark a~1k 
göstermi~lerdir. Bu a~1k va
ridafm yüzde yedi bu~uk ~o 
galmasma ragmen emrivaki
dir. Hükumet bu a~1g1 ka 
patmak i~in yeni tedbirler 
dü~ünüyor. 

--.-..~---

Bir bomba 
patlad1 

Bir c;ocuk öldürdü 
Belgrad, - Yagudina ka

basmda Brivay adh hir ~o
cuk genel sava§tan kalma 
bir el bombast ile oynarken 
bu bomba patlam1~, ~ocuk 
par~a par~a olmu~, oradan 
destisi su dolu bir köylti de 
ge~iyormu§, bir par~a bum
ba testiye dü,mü' testi k1r1J
m1~ fakat testi sahibiae bir 
~ey ;olmamitbr. 

yan u~aklar1 Tigreni dili ile 
yaz1lm1§ Yei~inde„ ya ltalyan 
ddstlugunu kabul ediniz ya
hut ölünüz, „ ~ümlesini muh
tevi bildirikler asm1,lwrd1r. 
Bu bildiril<ler halk1 aya1 
zamanda Habetstanda aynl
maga ve kendi krallarm1 
bizzat se~mege davet etmek
tedir. 

Londra, 4 (A.A) - Kendi 
sei;im dairesine yollam1~ ol
dugu bir mektupta Bay Eden 
,unlan söylemi~tir : 

Habe~ - 1talyan 'harbmda 
anla~1lmas1 gereken as1l nok
ta Uluslar Sosyetesinin kud
retli bir alet olup olmad1g101 
ve Sosyete üyelerinin pakh 
saymak ve muhafaza etmek 
isteyip istemediklerinin tes
bit edilmesidir. Ban~~1) bir 
kotarma yolu bulunmas1 i~in 
sonuna kadar elimizden ge· 
leni yapacag1z. Uluslar Sos
yetesioin yeni arsrnlusal dü
zene riayet edilmesi icabet
tigini teyide muvaffak ola
cagm1 ümid ederim. Ashnda 
büUin dünya uluslanmn ni
yetinde bu olduguna kaniyim. 

Londra ( Radyo ) - Ve
hip pa§a fngiliz gazetelerine 
yapbg1 bayanatta Londre ma 
hafilinde ciddiyetle tefsir ve 
telekki olumaktad1r. Bu be
yanatta eski Osmanh pafasl 
Habe1istan seferinin birka~ 
haftahk olmad1g1n1 ve hafta 
lar ge~tik~e ilerleme hare
ketinia ltaJyanlar i~in 2erla
peaiJn1 iddia et•eldedir. 

~üphelileri 
Hapsediyor ! 

Belgrad - Bura gazetel•"' 
rinin Atinadan ald1klar1 tel"' 
graflara göre, ltalya poJiti 
adalarda 1üpbeli kimsel•ri 
hapsadiyor. 

Bu ~üpheliler ingiltere•i• 
hesabma ~au~anlardir. 

ltalya torpidolar1 da ad•"' 
Jar etraf1nda gözcülük yapl"' 
yorlar. ----:oo---

Habe§ 
Hava :Filosu 
Tamamlanm19 

Belgrad Adi11-Ababad•11 

bildiriJdigine göre, tayyare 
filolart komandan1 Sarar• 
filolarmm yoklamas1n1 bitir"' 
mi§tir ve ih'iyacmm tamaJll"' 
landtgt raporunu vermi1tir. ---oo---

i n gilt er e 
Deniz ve ha va filoJar• 

: fealiyete 
Belgrad - Hädisenin af"' 

hk liarb ,eklioe rirmesi•' 
mebni lf nrintere deniz ff 
hava filolann1 takviyey• ltlf' 
lami§br. Habe§istanda ua1"' 
,. temin. i~in gideo hava fi• 
losuna bir miktar da piya.I• 
askeri g&ndermesi kararlar 
hnlmi§tir. 

+ ..... „ 

ingilterenin 
Tedbirlerine 
Kar11 

Roma ( Öul ) - ltal1' 
vleyhine Cenevrede ~eYril~ 
dolaplari ltalyrn iazetcl•" 
hep iogiltenin par••i• fl 
~evrildigioi ve italyaya k• 
abfeka, boykot, ceza tedbi~ 
birleri, ahnmas1 meselesi•1 

fngili! siyaseti neticesind~ 
dogdujunu söyliyerek fo111 

tereye ~atmakta ve bunl• 
as1l cevaplan italyan ord11 

sunun ilerleme hareketi ~et 
cegini yaz1yorlar. 

------··------iki y1l 
S1n1fta 
Kalanlar 
iki y1I ayni s101fta k•11 

talebelerin b1rakbg1 mekte 
ten vesika verilmesi ve b&JI 
larm okullar1µdan ~1kt1kt 
sonra hayata atilmak 111ec:b 
riyetinde b1rak1Jm1yarak b 
susi liselerde ve sanat 0 'ß, 
larma ahnmalan Kültilr . 
kanhgmdan ilgililere bildi 
mi~tir. 


