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zam n i~in o dumuzun v~ ~e • ten cok sag)am olan Türk 

f> .·. ~man vc: kahrama . 1 ~haf azas1 alhnda bulunmaktadir 
l„ a.11s (Radvo) - l)un o-ece Pans radvt>su ~övle bir haber ve1·d1: : HALKlN SESI: Gün gezmez ki Yunan gazetelerinde veya Avrupa matbuatmda Aaa-

Urki ve Eu-e ·V „ t\ 1 I d · · d d" J d "' 1 t f 1 · t b 1 dolu k1ydarmm fevkaläde bir suette tahkim ve takviyesinden bahsolunmasm. 
lt· • ' „..., c ... t a ar entztn. e ve a a ar a o an a 1 nnia a a- Atatürk Türkiyesinjn, Ismet Inönü hükametinin Türk yurdunu, osmanb imparatorluiu-
ei\lt~k k1y1Iaruu c;ok kuvvetli bir surette tahkin1 etn1i~tir. l~undan , nun yapbg1 gibi hi~ ~üphe yok ki dört köte ve bucagm1 ap-ac1k bulunduracakbr. 
L,Jd1~eyc dü~en Ita]yan hükutneti hunun sebehini sorn1u~ ve I\a]ya ya Türkiye bugün i~in , degil her zaman i~in ba§lan ba§a, yakla§anlan yak1p kavuracak 
~ l - ~? - - surette tahkim edilmi~ ve hi~bir memlekete karl}t tecavüz fikri beslemiyen insanhk ve 

• t~i hir hareket yap1ln1ad1g1 ccvab1n1 a1111ca n1üsterih 0Jnn1~ . )) ban~ ä~1k1 bir memlekettir. 
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imparatoru "yurdumuzu kart§ kar1§ müdafaa edece2'iz ve Italyanlar1 2eldikleri yer-
Jere sürecegiz. Bize barbar diye ler yapt1klar1ndan utans1Jtlar." diyor 

Habe1 f edailerinin büyük bir · kahramanligi 
-

Ba1ka bir kaynaktan teyit etmiyen ve bir Italyan tebligi ile bildirilen bir habere 
•• 

~ore 
~t•Jlra 1 (A.A) - Adis 
Ji b „a bil.lirildijiue J'Öre, 
y," ~f f •clai bölülderi Eritre
ltg l•rerek Adikaie ~eluiai 

Italyanlar uzun süren bir sava§tan sonra ( Aksum ) u alm1§lard1r 

-1 •t111iolerdir. 

t,~~•·Ababa 8 (A.A) Ray-
Q 'J•ns1 aytan bildirlyer: 

~ ... ~ /iabet koJunun Eritre
•a .ltalyan ku•vetlui•ia 
•-~ '••ah1a1 tehdid ettij'ine 
~.„ ~ t, . ~ Uraya 1elea baberler 

, ttleki durumua yeai bir 

sosyetesiuin ilk defa e)arak i Bay Lavahn rolüne gelince 
eo iptidai mutad usullerle Cenevreye yeniden dön-
bir tezet te§kil eden metod- . dügündenberi uluslar sosye
lar kullanm1~ elmasmdan tcsinin djger üyelerin<lcn ay-

ötürü müteessifim. ~imdiden 
ltütüa ihtiyati kay1tlar1 ileri 
sliraek istui•. 

Lendra, 8 (A.A) - insri· 
liz a-azetelerinin süel muhar
rirleri halk.1 ltalyanlar tara
fmdan elde ediJcn mavaffa
k1yetlere fazla k1ymet ver-

Amerikada kenclisine ( si
yah kartal ) unvam verilen 
ve Habe~istana gönüllü ola
rak giden me§hur zenci tay 
yareci miralay Julyan Adis
Ababade tayyareci yeti§tir
mekle me§gul olmaktad1r. 

t.t~lARATOR SON SiSTEM MAKiNEU TÜFEKL~Rt 
rilmak niyetinde olmad1gm1 
derhal göstermi§tir. Bay Alo 
isi dün 24 saathk bir m!"h
let istedigi zaman bütün göz 
)er §imdiye kadar italyan
lan daima mü~küllerden kur 
tarmI§ olan Bay Lavala dön 
mü~tür. Fakat bu sefer Bay 
Laval bir el i aretile yap1-
Jacak birliey olmad1gm1 an
latmt§tr. 

•tkitd BIZZA T TECRÜBE EDERKEN 
dl!i e inki~af etmekte ol-
l !' Utiu göstermektedir Ha-

~itili~''i!digine göre 80,000 
b1.111.1 b1r erdunun ba§mda 
8•i1 1r~~~ Ras Kassa Eritre 
ll. rl ~zerindeki Setit nehri-
C ogru ilerilemektedir. 

~n::e~re 8 (A.A) - Aloisi 
tik· eytn dünkü toplantsmda 

lp d'l ttll'l· e 1 en usulü protesto 
t. ·~tir B Al · · · llli • · ay 01s1 vaz1ye-
~- bl.~'ft etmek üzere kon!le
lt~. '1füll ögleden sonra top ...... „ . 
}'t.lt1, 

1 tstememekte fakat 
\i\tt lsamble önünde iza
~\\f,' bulunmak hakkm1 mu-

1' et11:.1ektdir. 
h'l '~ Al · · '~" 01s1s protestosunda 
d· "Sll J lt-i 'un a.11 söylemekte- • 

memege davet etmektedir
ler. Deyli Tdgraf gazetesin
de General Semperley diyor
ki: f talyanlar yeniden ilede-

1 mege ge~meden evvel giln
lerce bugünkü yerlerinde kal
maga mecburdurlar. 

Y ol yapmal< erzak ve mü
him m at getirmek ve ayni 
zamanda Habe~lerin ~imdi 
tutmakta olduklan ~ete har
bi mevkilerinden atmak lä
z1md1r. Bundan sonra ise 
italyanlar kar~1larmda mu
hakka k surette daha hüyük 
miktarda dü§man kuvveti 
bu)acaklard1 r. 

Londra Times Cenevre 

Londra 8 (A.A) - Resmi 
'revenler Frans1z cevabmm 
muhtalif [devlet dairelerince 
tetkik edilmesi icab edecek 
bir tak1m meselelerfoi ortaya 
atbgm1 söyliyorlar. Bunnn 
i~in baz1 noktalar diplomasi 
yoluyle F 1 ansadan sorulacak
hr. 

Nevyork 8 (A.A) Hearst i 

gurubuna mensup gazereler 

'Ohteni hakkmda uluslar • 

aytari diyor ki dün Cenevre 
sars1lmadan büyük bir buh
ran ge~irmi§tir. 

f ngiltercye §iddetle hücum 
etmektedir. Bu gazeteler fn
giltereyi sadece kendi men-

faati i~in dünyay1 harbe sü
rüklemek istemekle ittiham 
etmektedirler. 

Cenevre 8 (A A) - Ha
be§ delegesi italyan cl~isi
nin Habe§istandan ~1karil

raas1 sebepleri hakkrnda 
uluslar sosyetesine verdigi 
.flo tada, el~inin yaphg1 va de 
rag n1 n el~ilik binas11 d aki 
telsiz' ku'l rnd1gm1 ve el\iligi 
hakiki 1 ir cPsus ocag1 ha
line ~etirdigini bildirmekte 
ve el~inin nezaket dairesin
d~ memleketten ~1kar1lma-

mm temin edilecegi beyan 
oluemaktad1r. 

Paris (Radyo) - italyan 
el~isinin Adis-Ababadan ~1-
kar1lmas1 hakkmda Habe~ 

menabiinden alman haberler 
de ~öyle denilmektedir: 

mam1~, ancak hi~ bir hare- • abnan haberler müphe•tlir. 
kette bulunm1yacaklari vad1ni • Ve g n 1 durum aakk1atla 
almt§lt. a~1k 1 >ir fikir edinil•esiae 

Fakat daha ilk güulerden müsait <legildjr. Aknsuaua 
itibaren italyan el~isi bu sö- italyanlar tarafmdan ifi'•la 
zünü tutmam1~ ve bir taraf- edildigi henuz taayyün cbae-
tan ajanslan vas1tasile casus mi§tir. Ancak bu ~ehir üte-
luk hareketi yaptag1 ve söz rine iki italyan kolunun ilcr-
verdigi halde el~ilik binasm- lemekte oldugunu biliniyer . 
daki telsiz ahizesile muhabe italyanlarm takip ettiklcri 
rede bulundugu görülerek tabiye ,imal ordusunu11 cep-
büyle bir casus §ebekesinin hesini batiya doiru Su•a• 
Habe~istanm göheginde da- istikametide geni§lctmektir. 
ha fazla kalmalarma müsa- italyanlarm maksad1 bu su-
ade edilmemi~tir. retle Habe~lerin yüz bin kiti 

Habe§ bükumeti eltri ve tahmin olunan büyük ltir 
el~ilik erkänrnrn Habe~ top· kuvvctle yandan taarruz.uaa 
rakJar1m sag ve]salim ge~e- mani olmaktir. Fifhakika Ha'" 
rek gitmeleri i~in bütün ted befler bu yan bareketia4e 
birleri ittihaz etmi§tir. Bun- muvaffak o\ursa ltalyaalar 
dan ba§kan ba§ka Romada Eritreye ~ekilmege mucl>ur 
bulunan kendi el~isine de kalacaklardir. Birisi on „e, 

bin süvariden mürekkeb tli
ger iki Habe§ ordusu da 1i
mal ve §imali § rki istikame· 
tine dogru ilerlemektedir. 

Diger taraftan Adis-Aba
badan söylendigioe göre Ha
be~istamn tabiyesi ltalyanla
r.n önünde tedricen 2erile-

[ Sonu 4 üncüde ] 
- : . 'lll!I,... __ _ 

Nüfus say1m1 
Dr. C Sanan 

Ziraat Bankas1 ldare 
Meclisi Reis Vekili 

Vehib pa§a ordusunun bir k1smm1 yava§ yava§ gaz mas
kelerile te~hiz etmiye ba~lamt§br. 

20 birincite~rin 1935 pazar 
günü en ge~ sabah1n saat 
sekizind, yutda, gencl nüfüs 
say1m1 ba§hyaktir. Bu i~, ayn1 
günde ak,am karanhi1 bas
madan sonu~landmland1r1l 
m1§ bulunacaktir. 0 gün, 
ana yurd i~inde nüfus~a sa
y1m1z1 ve s1ram1z1 sapta
yacag1z ( tesbit edecegiz ). 

Habe§ hükumeti ftalyanin i pasaportunu istiyerek mem-
harp ilän etmeden Habe~is- leKete dönmesi bildirilmi§tir. 

tana saldum1~ olmasma rag- Londra 8 (A.A) - Kan-
men, Adis - Ababadaki ltal- tebüri ba§ peskoposu Babe§ 
yan el~isi ve el~ilik erkänma K1ztl Ha~J menfaatma iane 
kar§t büykü bir misafirper- a~m1§d1r. 
verlik göstermi§ ve onlari Londra 8 (A.A) - Harp 
kendi toeraklarmdan ~1kar- · sahasmm her ü~ dölgesind~n , 

insan say1m1, insamn yalmz 
say1sm1 degil, iürlü bak1mlar· 
dan, degerini, irasm1 (vas1f, 
seciye) ve s1rasm1 da alaoa 
~1kar1r. ~imdi ne halde oldu-

- Sonu 2 incide -
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Okyanuslari 
ilk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi1 maceralar1 
-------------· 
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Bizi sevindiren yag yüzünden n1otorlarm1z 

birdenbire durdu 
Bu yag, motörde mükem

melen i~~edi. Bunun üzerine 
ikinci motöre de yag verdim 
bu da i~ledi. 

Petroldan bir fark göster
miyordu. 

Arhk keyfimize nihayet 
yoktu. Emrimizde iki vapur 
vard1. Birisi mahud Norve~ 
vapuru, biri de Yunanh yag 
Yapuru. 

6000 ton yag, bizim i~in 
ciban dgge'r bir sermayedir. 
Fakat bu zevk ve ne,'e uzun 
sllrmedi. Motorlarm -her ikisi 
birden durdu. 

Memen makin ' dairesine 
ko,tum. 

Nöbetci makiniste sordum: 
fU cevab1 ald1m: 

- Makinalar yürüm1yor !„ 
- Pek älä„ Makinay1 te-

mizlemek i~in ne kadar za
man Jäz1mdir. 

- On saat! 
Bir terzi, bir matbaae1, bir 

kunduraca "filan gün ve saat" 
diye söz verdimi, katiyen 
iaanmamak läz1mdir, derler. 

Bunun dogru olup olma· 
1hj'1n1 bilmiyorum. Fakät bir 
makinislin de sözüne inanma
mak i~in hi~ terettüd etmem! 

c;wkü, on saatte dedigi 
it tam 36 saat sürdü. 

Bereket versin ki ü~ünc:i 
yeden motorümüz vard1, da 
hareket ve manevra imkä
n1n1 bulabildik. 

Maadeni yaj' diye kullan
d1g.m1z bir nevi nebati yag 
imi~. T ohum kmnblar1, tor
tusu ~ok oldugundan motor
lar1m1z1 hemen her taraftan 
bkam11b. 

Y ag i§imize yaramaymca, 
köhne Yunan tilebine de ih
tiyac1m1z kalmaml§ demekti 

Vapurun mürettebabm bü 
yük iki sandala bindirdik, 
v~ vapura koydugumuz bir 
paket dinamiti atetledik. 

Biraz sonra vapur, Okya
nusun dibine gü~tü. 

Vapur bahnca, denizde 
yürümiye ba,hyan bir cisim 
kuvvetli bir motor gibi sür
atJe yüzen bir insand1. fakat 
biraz sonra iri bir maymun 
oldugunu anlad1k. 

Bir sandal indirttim ve 
maymunu kurtard1m. Bir 
metre boyunda kuvvetli bir 
hayvand1. Sandal tahtelba
bire yakla~mca, sml s1klam 

1slak koca maymun sandaldan 
beman tahtelbahire atlad1. 

T ahtelbahirde güzel bir 
köpekle, Jak ve Get isminde 
iki kü~ük maymun vard1. 
Koca maymunu da bunlarm 
arasma koyduk. 

*** 
Have seriletmiye ba§lad1. 

Uzaktan da bir vapur gör
dük. 

Kafi derece yakla§mca, 
vapurun Salibiahmer itaret
lerini hamil oldugunu anla
d1k. 
Salibiabmer tetkilätma do

kunmak olmazd1. Bunun i~in 
yolumiJza devam etmek iste
dik. 

Fakat birdenbire §ilpheye 
dü,dük. Buralarda Salibiah
mer vapurunun i~i ne idi ? 
Ne reden geliyor, nereye gi
diyordu? 

- Arkas1 Var 

E ~ ~ t!2 

Bar11 Türkuaz 
S M m S 

Sava§ i~in 
1zn1irin yegc"1ne liiks 

egJence yeridir 
Metrubat ucuzdur muaz

zam varyete herak§am nu
malar göstermektedir. Pek 
yakmda lstanbuldan kuvvetli 
v. yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
r1m1z görülmege ,ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliniz. 

saooooooooooooOOOOOOOOOOYj 

1 NATA~A 8 

8 RUS ASKI 
Ahce F1leld 

Andre Burgere 
Jear Toulout 

oooooocoooooooo 
Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar11s1nda 37 numaraya ge~
mittir. Telefon 3774 

SJavo gazetesi de ~öyle 
söyliyor 

Sofya - Slavo gazetesi 
yazd1g1 bir ba§makale ile 

arhk okun yaydan ~1kbg1 

i~in akvam sosyetesinin de 
verecegi kararm ehemmiyeti 

gü~le~mi§tir. Bu karar1 tet
bik etmek i~in dünyay1 alt 

üst etmek läz1m gelecektir. 

Bunun önünü almak i~in 

iki taraf1 ban§brmak yahud 

kendi hallerine b1rakmakhr. 

Kiral1k f1r1n 
T epecikte A~lanlar soka

gmda Hilal mevkiinde ha

mam ittisalindeki 28 numa
rah fmn kiralaliktir. Halkm 

Sesi gazetesine müracaat 
olunur. 

1-15 

• 
lzmir muhasebei hususiye 
müdürlügünden 
Vali konag1 i~in ehnacak mobilyalar 15 giin müddetle 

eksiltmiye konulmu~tur. ihale müddeti 30-9-935 tarihinden 
itibaren 14-10-935 tarihine kadar 15 gündür. isteklilerin 
ihale günü olan 14-10-935 pazartesi günO villyet encüme-

2219 

Nüfu·s say1m1 
(8a§taraf1 1 incide) 

gumuzu bilelim ki, bundan 
sonra olmak istedigimizi ger
~ekle§tirebilelim. Bu ögrenti 1 
ger~ekten var olmakta dulu
aam, oldugu gibi ve kusur
suz bize bildirmelidir. Ve 
arbk bundan sonras1 i~in de 
her zaman her dafak nüfus 
durumumuzu göz önünde 
bulunduracagaz. 

1 - Y erimiz, ynrdumuz, 
evimiz, konumuz nerededir? 

2 - Ad1m1z, soyad1m1z 
nedir? 

3 Evdc konu~tgumuz 

dil med1r? 
4 - Yabanc1 dil bilir 

miyiz? 
5 - Nerede dogduk? 
6 - Kadm, erkek miyiz? 

1 
7 Saglam ve e„enlik-

li miyiz? yoksa hasta veya 

1 
sakat m1y1z? 

8 - Yas1m1z ka~hr? 
9 - EvJi miyiz, dul m1y1z, 

bekär m1y1z? 
10 - Y eni harflerle oku

yup yazmas101 bilir miyiz? 
11 - 1 imiz, gücümüy, ge

~imimiz nedir, i§siz miyiz? 
Say1m günü sabahm saat 

sekizinden ba§hyarak, konu-
muzda say1m memurunu bek
leyecegiz. Say1m memu
runun sorgular101 dinleyece
giz ve dogru eevap verece
giz. 

Sayim günü sabahm seki
zinden ak§aman karanhgma 
ve i~in bitimine kadar yurt
da bütüo vatandatlar, yalniz 
bu ulusal ödevle yükümlene
ceklerdir. 
~arda, kentde, köyde, k1r

da, dagda, ormanda, evde, 
handa, otelde, kulübede, ~a
d1rda, yolda ve beide kara
da ve denizde, vapurda ve 
§imendiferdc; hep aym ödevi 
ödyecegiz. 

Özel kanununun ta,1d1g1 
dilevlere göre ve önceden 
haz1rlanm1§ bir düzen i~inde 
sabahtan aktama kadar ses 
yok, ~1t yok, gitme-gelme 
yok, dola§ma yok„ Herkes 
ve her arda (aile) oldugu 
yerd'-; evinde, otsunda (ika
metgäh) konusunda oturacak 
ve say1m i!jyarlarm1 bekliye 
cek; sorulacak sorgulara, 
savsaklamadan ve dogruyu 
gi\: saklamadan, i§in yüksek 
önemm1 bilerekten cevap 
verec c. ktir. 

0 gün i~in, sayalanrm ve 
sayd;tn}arm ödevleri, yurtda 
ulusal ve kutsal bir ödev 
olacakttr. Yurtdatlar, dal.a 
timdiden bunu ak1llarma 
yerle§tirmelidirler. 0 gün 
gelmeden bütün yurtda~lar. 
Türk topragmda oturan yerli 
ve yapar.c1 herkes; bütün 
yaz1lacak söylenecek, bildi
rilecek ögretileri ilgili gözle 
okumah, can kulag1 ile din
lemelidirler. Bu i~in nas1l 
ba,ar1lacagm1 ögrenmeli ve 
bilmiyenlere, ogrenmeyen
lere ögretmelidirler. 0 gün 
sabahtan ak~ama kadar, yurt 
da bütün yurtda§lar i~in öde 
necek tek ödev vard1r: nü
fus say1m1 ödevi. 

Say1lacak olanlara, saya
cak olanlari tamtalim: her 
yerde, devletin yüksek rcs
mig orunlan (makam) ta-a
fmdan, yurtta,Iar arasmdan 
daha önceden se~ilecek ve 
belli edilecek kimselere; sa
y1m memurlugu ve say1m 
kontrol memurlugu i1leri 

Habe1 elfisi bay Marko 
--~~---------------------••00„------------------------------

Har b ba§lamadan evvel ( Hafta ) mecmu8'1 
muharririne neler söylemi§ti ? .. 

------------------••OO••~-------------------
Habe~li diplon1at, l'ürkiye n1atbuattndan ~·ok n1en1nun kald1gin1 911 

güzel dilin1izi ög1·en111ek ivin ~ok <;ah~t1g1n1 iläve etti 

Bay l\'larkoya göre hi~ -bir zan1an •i1.abe~liJer bugünkü gibi birl~~ 
ve bir gayeye dogru birlikte yürür bir durun1 göstern1emi~lerdtf'· 
«Habe~liler Türklerin istikJal sava~1nda güsterdikleri kahramafl"' 

hg1 örnek ve n1isal olarak gösteriyor » . 
Bay Marko istanbulda iken dafas1 i~in ortaya abyorlar. tandan bahseden her .~ 

(Hafta) muharriri ile yapbg1 Bu kadmlar cepheye giden ciddi, esash, etrafli, bir.d, 
müläkatta harbin kolayca ·erkeklerinin arkasindan göz kik mahsulü oldugu . 1 JI 
ilän edilmiyecegini söyliyor- ya§t dökmiyorlar, hayar Ha- edilebilir mi? Maamafib ~ 
du, bu münasibetle Mussoli- be§istanda aghyan kimse tün bu mülahaa:alarla ':.J 
ninin haz1rland1gm1 ve harb yoktur. Medeni dünyamn Karabekirin kitab1 deJV 
yapacagm1 kendisine söyle- gözleri önünde cger günün bir eserdir. 
mi~ Türk yaz1c1sile arasmda birinde Habe~istana kar§l bir - Türkiyede Habet t 
ge~en muhavereyi, baz1 ha· ~inayct i§lenirse Habe§ ka- var m1? 
kikatlan meydana at 1gm ... an dm1 da ocag1m söedürüp ko- - lki ü~ ki,i„. liri 
a~agiya naklediyoruz: casmm, babasmm, karde§inin ve bir iki tacir. 

- Fakat Mussolini harp yamna ko§acak, mükeddes - Habeilerin ~iy et 
olacak diyor ve halä sevki- yurdunu koruyucusu olacak- dikleri dogru mudur? 
yat yap1yor. ttr. Bugün Habe§istandaki - Evet, bizde ~iy et 

- Götüren vapurlar, gi· haz1rhk böylece umurnidir. ler ... Fakat bu ba,h b~ 
denleri geri getirmezler mi? Harb etmek i\:iD vesaitimiz bir yemek degildir. YaO~ 

- Mussolini muhaliflerine az olabilir, noksan olabilir. sofrasma oturup ta 
kar§t o zaman ne der? Fakat c~mamm1z, azmur1z doyurulmaz. Bi1bassa siY 

Burada, sevimli Habe§ mü- onörümüz ~oktur. lerde usulü dairesinde 
messili koltuguna biraz da- -Ve bu„. dedi. Siz bütün mek yendikten sonra 0 

ha gömülerek bana sordu: dünyaya göstermediniz mi ki taze ~iy et gelir ve bll 
- Mussolininin iruhalif- yurdu istiläya ugrayan bir m§i gibi yenir. 

leri var m1? kimlerdir bun- milletin en büyük siläh1d1rl. Atos Markos Berb•11
' 

lar? TÜRKiYE VE HABE~ cam üzerine verdiii r . 
- - Y a halk? Sevimli . muha tab1m sonra (Hafta) i~in Habe,~e 
- ltalya, soylendigine gö bahsi dt!gi§tirerek memle- lamaga hazarlamrken 

re son zamanlarda bu sefer ketimizden bahsetti: den ~1kard1g1 müre 
i~in dört milyar sarfetmittir. - Burada \:Ok samim1 bir kalemi akmad1. Evirdi, ~ 
Bu, daha ba~Iangs~hr. Halk, muhit buldum. Banakar§t her di, sallad1, nafile ak111

1 

zararm neresindcn dönüliirse tarafta gö~terilen misafirper - Hay1ra alämet 
kär oldugunu bilmcz mi? verlige, dosluga nas1l te§ek- ekselans, dedim, kal~ 

Atos Markos Berha'na bu kür edecegimi bilemiyorum. runca top patlar de 

h b h · · k d b' Kendimi hi~ te yabanc1 his- Güldü : 
arp a sm1 aparua an ir _ Fakat, topu dold 

sual daha sordum: setmiyorum. Yaz1k ki henüz dl1 
- Harp o]sayd1 Habc§is

tan üzerine saldiranlarla ba
§8 ~1kabilir midiniz? 

Bir lähze bile dü§ünmeden 
cevab101 verdi: 

- Habe§;stan hi~bir za
man bugünkü kadar bir ve 
birletik olmam1§br. Umumi 
tehlikenin büyüklügü derhal 
tesirini gösteami§ ve mbli 
görülmemi§ bir ittifak husu
le getirmittir. Bütün kabile· 
ler bir cayrak altma toplan 
m1§lard1r. Ve kadmlar1m1z ilk 
defa olarak memleket i~lc
rine kar1§m•§ bulunuyorlar. 
Kar§tla§tlan müthi~ haks1z
hk önünde kadmlanms:z mü · 
cerherlerini söküp vatan mü-

yükletileccktir. 
Bu i§ler ücretsiz olarak 

görülecek ve yalmz zoragh 
(zaruri) masra!lar öedenecek~ 
tir. En ~ok 200 ki§inin bulu
nabilecegi her böyge, bir 
nüfus say1m bölgesi olacak, 
her bölgenh bir say1 me
muru, her be§ bölgenin bir 
say1m kont.ol memuru bulu
nacakbr. Böige di§t say1m" 
lar da, özel tedbirlerle sag
lamlacakhr. (Temin etmek) 
saydanlar, sayanlarm ödev
lerini, her suretle kolayla§· 
tirmahd1rlar. 

20 ilkte§rin 1035 Pnzar 
günü; say1m memurlar1, sa
y1m kontrol memurlar1, bu 
i§le ilgili. resmi§ orunlar, bü· 
yük ve l(ü~ük i§yarlär, say1-
ma girecek bütiie yurrda§lar 
ve yurtda oturan yabanc1lar; 
bir tek pdevlf: yükülüdürler: 
Türkiyede nüfus say1m1 ödevi. 

DR. C. SAVRAN 

ycniyim. Duha adamak1lh kalemi doldurmak ka 
yerle§medim. Pek yakmda lay olsayd1 dedi. 
bu emelime de kahu§tuktan KANDS 
sonra ailen:i de Ankaraya -·~ 
getirtecegim. Türk~eyi de 
ögrenmege ba§ladsm. Türk~e 
ne giizel dil ... 

- Gazetelerimizi takib 
edebiliyor musunuz? 

-Muntazaman. Günü ;günü 
ne„VeTürk matbuatmm cemile 
kärhgma, dostluguna ~ok 
müte§ekkir oldugumu rica 
ederim yaz1mz. 

- Hnbe§istan hakkmda 
General Käznn Karabekirin 
ne:zrettigi kitab1 gördünüz
mü? 

- Evct tercüme ettirdim, 
okudum. ~üphe yok ki bir 
emek mahsulü Fakat baz1 
hatalari da yok degil. Bil
hassa id~ri te§kilähmiz1 an
latan k1s1mlarda yanh~liklara 
rastgeldim. Bunlar1 not et
tim. Bu notlarim Ankara
dad1r. ~imdi yammda olsay
d1, size birer birer gösterir
dim. isterseniz Atinadan 
dönü§te bu mümkün olabi
lir. General Käz1m Karabe
kir bu hatalardan ka~ma
m&zd1, ~ünkü bu hatalar 
onun okudugu kitaplarda 
vard1. 

Habe§istan yenilige, tekem 
müle, terakkiye dogru giden 
bir ülke oldugu i~in seneden 
S.!neye vaziyet degi§meted1r, 
Meselä dört be§ sene evvel 
yazalmt!j bir kitap bugün i~in 
dogru olamaz. 

l§te hatanm sebebi budur. 
Sonra bu kitaplar1 yazanla
nn hepsi bitaraf olabilirler 
mi? Daha sonra da Hahe1is-

Yu11an 
Krali~esi 
l:.. ~na ,,, 
Y una n h~t~.isat• ~ 
yak1n<lan gorf11e 
i~itn1ek istiyor . 

Belgrad, - Yun•~ 
sab1k krali~esi Elen• 
nistanda cereyan ed;; 
diselere dair yaksn 
her almak ve belkide 
darlarile yakmdaP 
edebilmek i~in Yu 
hududunda fakat lt 
arazisindeki ~ifligio~ lsJf 
tir. Krali~enin bu 
nünde bu ~oguk 1111 

gelmesi fedakärb~ 
telekki edilmekted•t· 

Mukabil 
S. ' 1per ••• 

Belgrad - f raofl 
meti Almanyan1P ~ 
harb g·emisine muk . ~ 
üzere Denkerk .A.;!.s 
yük harb gemist 
ze ind1rmi1tir.f 

Bir kuf~v1 
406 gran1 et 

buln1u~I9f 
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--.-:.-ial [bas' ~ mahsulü \ Ahenk ffllflU:s I 
• faF~BaI1k Yait 

· Geldi 
LeazetJi k•••etlitlir. lftibay1 artJr1r 

ECZACI BA$1 

SOLEYMAN FERIT 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünü~ü 
Gen~ ve kudretli san'atkärlarim1zdan Bay Süleyman Suad 

tarafmdau icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~alg1lar1n 
en ahenklisi ve en r;ok duygu ve ihtizaz yaratan1d1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin agafY.tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbgm1 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 

„ ~ " · bir de ~ok müe sir madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 
Atli, klll'Jf1k, 11da kudreti az yag almamak ifin lzmirde de taammüm etmege ba~hyan (Ahenk) i görmek 

. 
C:ifa ßaJikyam ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olari mQsiki aletini 

L y &• (Semsi Hakikat) m U J k S • • d .... „ etiketlisini $1F A eczanesinden abmz. Huausi Konak karf}ISJDdaki cuz u erg1s1n e 
-.ue getirilmi,tir batka bir yerde sahlmaz görebilirler .. 

M ... 'llll:iu:'llP.;11'1'•"'. l!;,1111~··:. 1 '0 ~"'~11.;f!O .! II'„ ... ~ 1;.;ii~,,. "·"11~~11111;.!."~ " erkez : ~if a Eczanesi [+] )lj ir. .... . .:, lllldd !ii; ~11„. lt.Ni!tQ.,, ... llL ~"- biUdfli. hil• lr·llllr· ... n"k·tlm 
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1
-LJ--.----- ~ Saglam midesi olm1yamn ~ äze n isar (~ l-layat1 ~iirük bir tem el üstündedir. t:~ 

't\ Saglam mitle iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ~ 

Mefrupt magazas1 
~ET KAVUKf;U 

Iamir YoJbc.&esteni N@ 19 

[•] Bunuda: lt] 
~ w 
t@ Kemeralbnda Ala1ehir t) 
t3 Lokantas1nda r~i 

MESERRET OTEL 
izmir Kemeralb Hühiimet 
Caddasi karakol kar11s1ncla 
30 sene aibi uzun bir zaruandanberi temizlik ve i8tllle•e· 

0 

tile nam kazanan otelimizde bu defa eaaab tamirat yafl•W 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik M•r•k t.trif 
edecek olan say1n mü,terimizin her ttir)ti istira1Matlaraa1 te
min ve tam manasile bir aile ocai• oba„tt1r. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklanDNM ...Wia 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ljreteHk· 
tir. Ak~amlan temiz hava almak i~in tara~alar1•1z •lfte· 
rilerimize a~akbr. 

Ailama sular1m1z sular1m1z mevccanenär. 
Yatak fiatlannda esash tenzilAt vard1r. 

Yorganc1larda 2:~ No. Makine in1alath„ne&i 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküin itlcri rekaiiet 
kahul etmez fiatle s1h~atta ve saglam olarak yapabr 

:""'Ilm•·•, IMtea, file perdeleria e11•a1, perdelik file, tll 
•• .....,.. tlWari, krem ye1il, ester Ye baaar per-

Bulalailirsiai.z. Bu lokanta eo iyi ve temiz yemelderi I:, 
fek lMUJ fiatlar)a mlifterilerine takdim etmek muyuf- [+• 

b ~ •• kwpelik katlife lueten, more •e faa
- slh•. P-4. Mf&ldan •e l.atlan, masa &rtileri Ye 
t.Lar 1, ~ lrttileri, _,..ak ye yftn battaniyeler 

..._, U•epe, .... m...-Nlanalll UYBI. Jlrenz Ye Ce• 

~r ....... ftder ajia~, yelluklar ye paapaslann 
~Jlan. $e.a1a1 sandalye IMaleri, ltanepecilite aid 

.-....... •e ••frutata möteallik ..,. reka'het kabul etmH 
„;wm114La Mtd•aktad1r. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

fter ara~1n1z l)lk, Wmn, J(JIK 

• lituraea ~•laltilireinit:. 

ef a ziva ret 
ediniz " 

- :! 
fakiyetini de kaza11m11hr. [+] 

~ Adres: Barut Ham Sokagl Ki11esinde :~ ' 
r;.:v11~ssw..::~llJl~llJllRIJJJl'!:llJ~··11~. lil""l1'1'"9l()J1"~'"!11IP''l1I •''"fll'l""l:)l!:!ll~P~l"'llll''~".~ 
~J... ~~~ l~~~,~~.U:.:k~Oi:.r~d ~~l1~11:1:t~~~~....=.iii::I 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in bamur yogurma makineleri rayet n~I• 

ve kolayhkb olarak ebven fiatla yap1hr i1ler •utlak „. 
gününe teslim edilir deniz itleri •apur v~ mo'6r ta.Uah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

> ........ 

~1k Gey 
Kad1n terziha nesi 

NE SET 
En son modellerle mctot 

üzerine yapilan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok mcmnun 

edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 

kadife kabartma karyola 

tak1mlan ve sun'i ~i~ekler de 
yapdmaktadar. 

Adres ~ Karata,ta Bi~ki 
Yurdu dabilinde. 

1 - 10 
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Ke111eralb 
H91dmet 

Kart1s1a4la 

„ 

Bakteriyolog ve bula~nk, salg1n 

hastahklat· miitehasSffl y··k 1 K b!!22!22!d e·11 
-----=keciler 

No. 26 
1ZM1 R 

Basmahane istasyonu kar11smdaki Dibek sokak ba11n- U Se 8 8 BYI 1 Ur 
da 30 say1ls ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ifte bütün lzmir ve mülbakahnm seve seve itip deya· 
ak1am saat 6 ya kadar bastalar1m kabul eder. mad1g1 rakalar bunlard1r. 

ISKANDAL 

Müracaat eden bastalara yapalmas1 lizamgelen sair l~en bilir, bilen i~er. • S-~~~Sm " tahlilAt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ ~~ 
? A YY ARE SinemaSI Telefon ;= l~ra yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- :.;:~~~~·~*=~~t:J~~:Jt:~t:JIC:I~•• 

B U G 0 N 
3151 

• ..:.::·-.:::.·.::::::, _____ :~~o::~ ELH!Ml{A ldare5~~„ M~I~ ~:i:'r":„ 
liENRY BATAILLE'1n taheaer romanmdan iktibaa ....,....,+....,....,+++++ ........ :++++.-++++........,+...., 

~a~•••rti•dlkta66111rltltA66-AllM!A6 ... , GARY COOPER - CAROL LOMBARD •• het 
edilen aenenin en büyOk filmi ~ Cl · · · yaftnda "büyük artist SHIRLEY TEMPLE 

• _.. GÖRMEYENLER GÖRSÜN ! .. • G GÖRENLER SÖYLESIN 1 . • • tarafmdan emsalsiz bir surette yaratalan 

• • Buglln 3 Birincitetrin Per1embeden itibaren „ H E R s E Y S E N 1 N 1 C 1 N 
Galy Marlay ile Henri Rellan'in : • (TA N) Sinemas1nda s Fransazca sözlü Paramunt filmi 

teraail ettikleri bu filmi kad1n erkek, genc ibtiyar fi 4I D 
herkea mutlaka görmelidirler S 41 K E D 1 K E 1 A N I; 1PEK FILM tarafmdan sesli olarak filme ~ekilea 

S 1 BALKAN ATLETIZM MUSABAKALARI 
ili•etea cok ,Olün~lü " MIKI MA VEZ " 1 ! 

~AT: Fiyatlar tenzil edilmittir. 30 - 40 - SO kuru1 • e YANET MAKDONALD - RAMON NOVARRO _. PARAMUNT JURNAl....'da 
• ~ Habe1istan ve Uluslar Kurumu havadialeri Ye 

-( SEANS SAATLAIU )- ~·- Sol Arkada1lar1 son dünya haberleri 
H•r 1lia 15 - 17 - 19 - 21,15. LOREL HARDI ---- ... ----
~teai 13 - tS - 17 seanslar1nda TALIBEYE • ,_ .1 l . l k k '- SEANS SAATLARI 

ltilet Yerilir. te11m1 zmir senemac11 re orunu 1ur1yer . • Hergün: lS _ 17 _ 19 _ 2l,lS . 

..... , 11,38 - 13 te illve seanslar vard1r. - SE ANS LA R )- • Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matiaeai. 
AL Cumartesi • Pazar: 11 - 14 - 17,20 D Pazar: 13 te batlar. 
,-..••atlan naJlll laer ae•te otelnis, Pazartesi - Per1emhe - Cuma: 14 - 17 - 20 .J Akta•lan lsinemadan sonra her tarafa otobla Ye 

......,...,. npur .ardu. !all: 17 - '.Je h'a•vay vard1r. • 

~ .... „, ••• "11„ ..... ~ ~~:.:-~~~~~~~.i:.11~nt::~--~~~R::~~„ 



"Sahite 4 

1894de ltalyanlarla Ha 
be$ler nasrl f arpi$tilar? 

Adua etraf1ndaki hare)tetler 
suretle yap1lm1f t1 ? .. 

-1-

ne 

[ Mütekaid General Käz1m yin de ~ekildiler. Habe§lerin dini merkezi idi, 
Karabekir'in (italya - Habe§) 15 inci gün General Bara- Ncca§iler de kendilerini res-
adile neirettigi kitab1ndan tieri §afakla berabe takibe men ilän i~in ekseriya bura-
ilk ftalyan - Habe§ harbine ba4lad1 ve ak§ama kadar ya gelirlerdi. 
YC bilhassa Adua sava§ma yürüyü§lc Habe§lere ~enafe- Aduanm deniz:den yük1ek-
dair ya2d1g1 be§ Oll sabifeyi de yeti~ti. Cesaretleri kir1l- ligi 1965 metre idi. Buranm r 

Habe§liler 
Yüksek daglarda bir 
sava~a hazdan1yorlar 

Ankara (Radyo) - Adis 
Ababa kaynaklarmdan ahnan 
haberlere göre Aduanm bo-
1altdmasmdan sonra bu mev 
kiin etrafmda bulunan Ha
be~ kuvvetleri yüksek dag
Iarda bir rouharebe vermek 
üzere ftalyanlarla kar§ila§a· 
caklardir. 

buraya naklediyoruz. nu, olan Habe§ler daaa ilk havas1 da Avrupaltlar i~in 1 
KäZim Karbekir kitabm top atc§lerinde ~ekildiler. ~u tahammül edilir bir halde } fngiJizJer 

kabma ~u cümleyi koymnfj- ü~ gün z:arfmda ltalyanlarm idi. italyanlar buray1 da mar- [ 
tur: 11 Neler olacagini bilmek, zayiah: 120 ölü, 190 yarah ta i§gal cdcrek yerle§tiler 1 Südanda 
nelcr oldugunu bilmckle idi. ve Fremona tepesi ü.zerine 
mümkündür. „] Bu muvaffaluyet ltalyan- bir tabya yapblar. j Askeri tctbirler ahy~r 

18 ~ubat 1894teki Afrika 'lara yayfalara saglam surette Adua - Adikrat hath artik Ankara - (Radyo) - In-
mlistcmleke ordusunun ten- yerle§melerini temin etti ve ltalyanlarm hirsma käfi gel- l gilizler Südana asker gender-
1iki irade1i Romadan tebUi yagmur mevsimine kadar meruekte gecikmedi. :mej'e ve ingi1tere sü bakan-
•lulldu. 2 May11 1894 rcr- Habe§ler büytUt bir §iddetle Adigraba 80 kilometr• hjunn emrile iatisnai tetbir-
1-inliiin ilk 2'Ünüdür. arazi zaptma kalki§madilar, cenubuna, yine daima sula- ler almaga karar vermi§ bu-

1894 son aymda (biriDci italyanlar da istedikleri gibi rm bölüm hattm1 (hatb tak- lunuyorlar. 
k:Anun) Asmara cenubunda mühim sevkulcey§ noktaJa- simi meyah) takip ederek, 'il,..• c -

ltalyanlar faleyhine isyan tc- rm1 tuttular ve tahkim et- yürüdüler ve Makalleyi i§gal f Ecne biJeri 
1eb1'iisleri görüldü. Tigre'de tiler. ve burayi da tahkim ettiler. · 
asker toplamakta oldugunu ltalyanlar geni' bir cephe italyanlar Habet ilinde 

1

· Tazyik 
haber alarak askerini terhis ile hareket yerine K1rm1zi- kayLolacak ve~hile degil dai-
ctmesini Mangasya'ya bildir- deniz havzasm1 yukar1 Nil ma tedbirli hareket ediyor- t Ediyor)arml§ 
dilerac de o, bunu reddetti. havzasmdan ay1ran dag sil- lard1. Daima J - 5 gün ara 1 

3 - 1 - 1895 • te General silesini takip ederek ilerle- ile tabyalar yaparak ilerli- 1 talyan embalarmddan ah-
1 nan babere göre A isaba-

laratyeri Asmara ve MusaY- mi1lerdi. Bunun i~in ncbir yorlardt. • 1 da ecnebiler s1k1 bir kont-
Ta '1 lkapayan bir kuvvei sc- ge~itlerile ugra~m1yarak 25 Bu tabyalar umumi suret- r ,.1 ve tazy1k altmda bulun-
fariye ile Mareb nehrinin martta Adigrata girdiler. te 3 - 4 metre yüksekliginde { mak adtrlar. 
1~ i'ÜD §imaJinde yerle1ti. May1sta büyük yagmur bir etraf duvar1 ve bunun f .,,. . .,., ____ _ 

13 - 1 - 1895 Ras (Mangas- mevsimi geldi, Hatb üstüva önünde ge~irtmeyici ekler t I •
1 ya) Beleza nelarini rc~tiiin- ile Medar arasmda bulunan (mevanii fer'iye denir ki te- J Dgl tere 

den General Beratiyeri de bütün yerler gibi eylüle ka- lörgüsü, aga~ dallari, su, ba- Sinidilik si)'HSi y lnnru-
bunu önlemek üzere hare- dar da sürecekti. tak ~ diken 1ibi §eylerdir), I -
ltate ge~ti ve (Koatit) te Bu yagmurlar mecburt toplar i~in bataryahk amp- j gunu gösteriyor 
muharebe ba~lad1. General bir mütareke yapb; ~ünkü lasman yükseltmi§ti. Orada -Ba§taraf1 birinc' :.1e-
Baratiyeri birinci hatta, mun- yaimurlar bütüo nehirleri büyük :veya kü~ük büyük- mek bunlar1 -;ete ba,·plerile 
tazam kuvvetinin ü~te ikisini kabarhr ve köpru nedir bi- lükte barakalar da yap1lm1§h. 
4ia2" bataryasile beraber koy- linmiyen bir memlekette on- Yalmz bir hayb mesafeden olduiu yerlercle arkalarma 
du; kalan ü~te bir kuvveti- lar1. ge~ilmez bir hale kor. getirilmek mecburiyetinde akarak münakalelerini kes-
ni de mcrkezle tehditte bu- Ancak sonbaharda idi ki kahnan su idi, hususile Ma-1 mektir. 
lunan sol cenah E'erisine yer- Habe§ler vatan topraklar1m kallede. S1rtlarm en yüksek Bir Habefi u~ag1 bugün 
le1tirdi. kurtarmak i~in kuvvetlerini yerlerinde yaptlan \abyalar 1 timal eephesinde ltalyan hat 

Habe~liler 101 ccnah1 re- toplamaga ba§hyabilecekler- 1• rin bu „aruri idi'. l · .. · d 
ir • ir „ art uzerm e u~Uf yapm1§ 

Yirmeje ve ku~atmaia ~alt- di. Halbuki ltalyanlar 1 ha· Bu tarzda muvasala hat- Te dömü§tür. italyan u~ak-
11yerlardi. Koatit bu nokta- ziranda Adigrat tahkimini de larnu tesis i~in italyanlar1• lar da ke~if u~aklarma de-
dan bütßn taarruzlarmm hc- bitirmiilerdi. Burasi denizden 6 - 8 ayhk lir zamana ihti- vam etmekte ve rastladik-
clefi idi. 2,545 metre yüksekti. Avru- ya~lan vard1. ~imdilik sade lar1 bülün Habe§ kuvvetle-

y erli asker ~evirmcyi dur- pahlar i~in de pek münasipti. bir hat idi. BütUn civar mem· rine mitraliyoz ate§i a~mak-
tlurmak i~in ileri saldmld1 Musavva gibi me§U.m degildi. leketi ellerinde tutmak ta tadirlar. 
iH de Habec;:Jerin ahlaanJ1k- Ad1"grat1n yer1· pek mu" 

Y • - mümkün olamami§b. Bunu Adisababada u~ak hücu'1l 
CSnünüde aeri ~ekildiler. himdi. y alniz Amhara ve 

ilde bu1unan bütün ltal- ~oadan, Musavvaya giden temin i~in en birinci eksiklik larma kar§l tedbir ahnm1~1 
yan bölüklerini de yava§ ya- yollara häkim olmakla kal- kuvvet idi. Aunun i~in Ge- br. Belediye geceleri §ehi~-
vat kämi!en muharebe hat- miyordu. Burasa öyle bir neral Baratieri yazm italyaya ' de 1~1g1 katiyen yasak etmi§ 

k · du"'g~ u··m noktasi i"dt" kt' bura- gitti. Muzaffer bir kumandan tir. Otomobiller lambalarm1 tma so arak ve mukabil ta-
arruzu sol cenahta yenile- dan gayet mühim olan Adua s1fatile kendini alki§latb ve kullanm1yacaklar1 gibi sokak 
mek sayesinde General Bara- d k 1 d h" l d gelirken de yeni asker ge-

1 

lardaki bütün lambalar da 
ag " 0 u a 1 ayn ayor u. tirdi, vazifesi baQma daha söndu" ru" lecekt1·r. Evlerde de 

tiyeri yerlerinde durabildi. B d ~ k 1 d T k h " u ag 0 u a a asse kuvvetli oturdu. k 
Ögle vakh arbk muharebe nehrile täbilerini Merab ve 1§1 ancak pencerelerden 

b. · 1 (Arkas1 var) k t' d k itm1~ say1 abilirdi, fakat Belezar nehirlerinden ayiri- a 1yen i§anya s1zmama 
ateQ ak111ama kadar sürdü ve yordu. §artile yak1labilecektir. 

" y Ku·· i-u··k b1·r ertesi gün de devam etti. Adua, Tigrenin payatahb ~ Geceleyin me~hul bir u~ak 
Habetlerin artik ilk ablgan- idi; bunun 25 kilometre gar- •• k,.. Adiredaya u~mu§ ve ~ebri 
liklar1 kaybolmu§tU, gecele- bmda Aksum vard1 ki buras1 Su u11et prolektörlerle tarassut et-

1~7,~ha~m:~r~a~~2~~,~l3 I~ D • ' mi§tir. Bu sabah ise italyan evreSI • • u~aklan Adiredaya ve Ha-
Ankara (Radyo) Roma rara beyannameler atmi§lar-

~ 1 kaynaklarmdan ahn an haber · dtr. Henüz teeyyüt etmiyen 
1 lere göre, son ~arp1§malar- bir habere göre italyanlar 
~ .Jdaresi~de Milli Kütüphane • sinemast • 

1 
dan sonra italyan erkäm zehirli gazlar kullanmakta-

iJ lVI U N f R N U R f T T ( N ~ harbiyesi yen~l~~z1rh~lar„ i~in 1 d1rler, Yine teeyyüd etmiyen 

1 
"" kareketler ku~uk btr sukun 1 bir habere göre italyanlar 

Vc Arkada~lan ~ devres; yapmaga karar ver-· Ogaden bölgesinde geri ~e-
Tanburi REFiK, Kemen~e FAHRiYE REFiK, IJ mi~tir. kilmektedirler. 

~ Kanuni ARTAKI. ~ irmmmm••••••••" „ •• „••mmmm~ 
1 ~~ Birinc'..te,rin 'i:!:~~:iv:k,amlan 1 ~ Genei Nüfus Say1m1 ~ 
1 F2I~A,STLdeAR~usHikili s~inleSmOa mB~~a~~rleOsOi S 1 . 75 ~ i Türk Ulusunun derim hareketlerini hi~ söz götürmez 1 

. usus1 1rmc1, , a on, ve 1 • „ k b' 
B lk 50 K t 

• 1ay1larJa gos erece 1r beige olan nüfus say1mma her 
a on uru!j ur. • T k'" l b l b' d w . + ür un can a a§ a ve tam ir ogrulukla yard1m etmesi, . 

. DIKKAT: MONIR NURITT1N ve arkada!jlan lZ- ~ ~ kendi saghgmm izlerini görfip anlamas1 demektir. lj 
MIR~l EL1:f AMRADAM ba~ka hi~ bir yerde konse1 ~ ii B A ~ V E K A L E T l 

li2 Term1yecektir. ~· fi 1· t t' tik U M .J l" w --..,,,~~ . ~ s a 1s mum iiaür ugti 
w~~~~~:~~~~~ ~ ~a:t1JC;t:S~•·•• .... „„„„„ •• „ •• ~JC;t:SJli:;.'t::::il~ 

Krzrl ordu 
~~~~~-0000~~~~~~~ 

Dünyan1n en büvülc ve kll 
vetli ordular1ndand1r 

Paris 8 (A.A) - 11 Maten„ gazetesi Sevyet raka~l• 
dayanarak K1zd ordu hakkmda ~u izahati vermektedif. 

K1z1l ordunun faal kadrosu 40 bini subay oJmak 
1,500,000 dir. Hafif tup 1932 y1lmda 2400 iken bufti~ 
dir. Agtr tup 1932 de 600 iken bugün 700 dir. 1 1~ 
hücum arabalari 1932 denberi 350 den 3500 z:e ~1knt1f 

Sovyet hava kuv•eti 150 si aagari bombard101aD ll 

olmak üz:ere 4'00 zü bulmu1tur. 

Sovyet soorcular1 Türkiye1 
hareket ettiler 

Moskova (A.A) - Elli futbolcu, güre§~i, tenis~i fl 

krimciden mürekkep bir spor heyeti bugün TürkiyeYe 
reket etmi~tir. Yanlarmda heden terbiyesi yüksek rtl 

ba§kam bay Mantsev bulunmaktad1r. Kendilerini istas!' 
M§skovanm spor kurumlart erkam ve gazeteciler ug 
m1:!llard1r. 

Habe§ 
Cetelerinin 
'f aciza t1ndan 
l{urt:uln1ak i~in 
Ankara (Radyo) - ital

yan istibbar kayuaklarmdan 
ahnan haberlere göre Dogu 
Afrikas1 ba§kumandanhg1 
Habe§ ~etelerinin ikide birde 

yapd1klar1 tacizata bir niha
yet vermek üzcre §imal nok 
talarma askeri kuvvetl gön
dererek ciddi tedbirJer alma
ia karar vermi~tir. 

•• 
Olüm 

izmir e§rafmdan Sukkcri 
zade merbum Tevfik pa§a· 
nm refikalar1 Sukkeri z de 
bay Safinin valideleri byan 
Naciye mübtelä olduä"u 
hastahktan kurtulanuyarak 
evvelki gün ikämetgählan 
e1an istanhulda Ni§antP§in
ta Emek apartmanmda 
vefat etm:~tir. Oglu bay 
Safiye ve degerli ailesine 
tazivelerimizi sunar1z. 

l~I 
lh ·•" 

llP'''' ~""' Jll'"ij ~ „ • • .... 
ku~K.; ti~~ret 

kursu 
~ehrimiz tecim lis~si 

resinin yenitlen zent':IJ 
programla a~ilan k1:i k~ 
nun talebe kayd1na ~ 
ettigi haber ahnm1~1t· 
mektebe girmek i~iD ,1 
vesikas1 ve ba§ kayda '/ 
m1yor. Bir~ok veliler tC , 

sillerini bitiremiyenl•) 

firsah ka~1rm1yarak ~;;1 
~•cmklar1a1 kaydettl 
tedirler. 

---- __.,.,, I 

Fil tutar ~~ 
Dün ögledeo sear~. ~ 

ra radyasuaun Yerdii1 

lerde Hahe,lileria 1011 

dört ltalyan tan11n1 d · 
ele ge~irdikleri haf ~~ 
teeyyüt etmekte ve bO 
lann, Habe§istandoki 

mucil>ince filleri tutJJJ 11~ 
ka21lan derin ~ukurlarl~ 
kalad1klan ilävc ef u11il' 
d ir. 

[+l 

En mühim radyo 
---· +•OO•• )e 

§ Vehip pa§anm idaresindeki ordu italyan kuvvet t· 
büyük zayiat verdirerek püskürmiye muvaff~k ohnU~t\I~ 

§ Yunan gazetelerinin yazd1klarma göre ltalyanlat 'pl 

adas1m verdona kadar mükemmel bir surette tab1'' 

miye karar vermi~lerdir. d•'' 
HALKrA SESI: Eger bu haber dogru ise bU 

tahkimata neden lüzum görüyorlar? 
1 

§ Dün italyanlardan (1) (30) sübay ve binler' 
fer esir dü~mÜfjtÜr. ·1"9 

§ ingiliz kabinesinin degi§mesi haberi bütiin. ~ 4e 
büyük teessür hasil etmi§ ve genel siyrsada büyU 
~iklikler olacag1 kanaat~m vermi§tir. ~,& 

§ Süven kanalmda lngilizler g_~milere kar~• 0 d~ 
tedbirler ahy-:>r ki bir~ok vapurlar Umid burnundall 
may1 tercih ediyorlar. · 

§ iogiltere gazeteleri "italyanlarla siyasi münasibe1e 
kesmeli, Eritre ve Somaliyi, ltalyanlarm istifade e tt'. 
cegi, hatta k1m1ldanam1yacag1 ~ekilde muhasara alt~ 
malt, ltalyanlara yiyecek ve i~ecek bir §CY verllle 
maalinde makaleler yaz1yorlar. 

§ ltalyanlar, susuzluktan ~ok s1kmh ~ekmere b• 
lar<J1r. Habe§li1er bir~ok kuyular1 zehirlemi!jlerdir. ~ 

§ T ondrada Alman el~isi ile olan baZI mtizakerelel' 
sada derin akisler yapmt§br. 

§ C d k. l i ·1·z sif enevre e 1 son görü§me erio neticesi ng1 J 

mn bir zaferi say1lmaktad1r. 'I' 

§ Habe§ imparatoru 30 ki§i i e cepheye yetiflrnif~ 
§ Habe~lilerin 80,000 ki§ilik ayr1 bir ordusu ilet 

dir. 


