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abe$ kr;imandanlari cepheye yakla$an ·imparatora 

,'I 
ir,zaf er hediyesi yapmak ifin hücumlara ba$ladilar 

~ Gö~men iti 
f ~· - •a...--
1 ~t ntemleket i~i, bir 

\Plet siyasas1 i~i, bir 
: ; f)„ iilkü i~idir ... 
';; ~ Unkn {Halkm Sesi) nde 

~~Uriyet) arkada§1m1zdan 
I ~lf bl•z { Gö~menlerimizin 
~ ~ ~db yaz1y1 okuyanlar, 

, ~~· IUpbe yoktur ki bizim 
BI ~ hüyük bir tasaya yaka
~ ~ lflar, ac1 ve derin bir 
rrr. ttaa naceye daJm1§lard1r. Dog
f ~ 1111

1.l söylemek läz1m ge-
1!,, 'ie, a~1ktan a~1ga bagir

~~Y1~ ~i: Anayurda kavu~· 
~ ~- 1~1n can atan, Türk 

bJrag1n10 gölgesi altmda 
Jt -

11 
"ll111ag1 hayahn1n en büyük 

" ~ .t1"1ugu sayan soy karda~
tl ~~ize kollar1m1z1 a~mak, 
~ ~ '11 evvel gözlerindo tü'1 ~ Vatan topraplanna kavu~

~ lllak, sovuktan, yagmur-
r ~III~ Yarmacak bir ev, bir 

-' ~ ~e Ube bulmak itinde ihmal 
JJ ~ tiJ k•y1ts1zbk göstermek de-
. ~ , bu i§i bir memleket 

1,11 ~i 1 tlesi, bir yurd mes'eJesi, 
rJ I~. illkü, bir bayrak mes'e-
~ kadar yüksek sayma

,; ~ ta affolunmaz, bir su~--' . 
.JA ~6k" . 
P" ~~d·~mebn soo sayim i1ine 

1 ~ t~ •gi önem meydanda ve 
,1 ~ lbenlerin yerle§tirilmesi
,1 ~ bu ~ok önemli itle ne 
11 )\tdflr ilgili ve birbirinin 
'&f oiq 111lc1 ve tamamlay1c1s1 

"-k~~ malum iken muhac1r 
~d 1 ve yerle§tirilmesi ifle
b~ t gprülen bu intizams1z
}'I! "e inzibats1zhk milletin 
llt~ „ .• 

6'' III"-i•n1 par~alayacag1 gibi 
bif' ~ir'l . geli§me ve büyüme

b~ 1 h1r idare ülküsü yapan 
t' ~illderimizi, hükümet rica-
uf lti d h kk'l ·• · , e a 1 e muteess1r 
,,; ~ (Sonu 4 üncüde) 
)d 'ez± 

e-· 
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Paris (Radyo)-Adis-Aba
badan bildiriliyor: Dün Ha
be§ imparatoru Negüs cep
heye hareket etmi§tir. 

Paris { R dyo ) - Roma
dan bildiriliyor : 

Bugün ( dün ) Makallenin 
cenubu §arkmda ~ok §iddet
li bir sava§ olmu§tur. 

Yirmi italyan tayyaresi 

Mare§al rütbesi ile Roma
ya ~agmlan eski ba§ ku-

mandan Dö Bono 

yirmi bin ki§ilik bir Hab . ~ 
ordusuna !jiddetli bir bom-
bordman a~m11 ve bir ~ok 
telefat verdirmi~tir. Bütün 
italyan tayyareleri zedelen
miljtir . Y aln1z bunlardan 
bir danesi dü§ürülmüttür. 

MÜHlM RADYO 
HABERLERi 

Habe§lerin plimna göre, 
Makalleden ilerleyecek olan 
italyan kuvvetlerini Ayone 
Jojef dagma kadar ileri git
mesine müsaade ederek ini 
bir hücum yap1lacakbr. 
1 Makalleden u~an iki ltal

yan u~ak filosu Yuka mev
kiindeki Habe§ kuvvetlere 
ate~ yage1rm1§larsa da Ha
be!jler de tayyare topv ve 

makinah tüfeklerle bu tayya- 1 rab oldu biri de Habe§lerin 
· releri delik detik etmi§ler, . eline dü§tü. 

nihayet tayyareler döemege § Ras Kassa emrindeki 

VEHiB PA$A 
mecbur kalm1§lardir. 

Bu tayyarelerden yarala
nanlardan dört danesi Ma
kalleye kadar olan mesafede 
muhtelif yerlerde yere in
mege mecbur 0Jmu§lard1r. 

§ Ras Kassa ile Ras Se
yum Habe§ harbiye naz1n 
gelip kumanday1 almazdan 
evvel taarruza ge~mege ka
rar vermitlerdir. Bununla da 
anla§ihyor ki harbiye nazm 
ile Raslarm aras1 düzgün 
degildir. 

§ Habetistanda büyük mu· 
harebeleyr ba§layor. 

§ Nasibu ve Vehip Pa§aa 
kumandasmoa 120 bin ki1i
lik Habe' ordusu Grazyani
nin elli bin kitilik ordusunu 
ezmege haz1rlamyor. 

§ Ras Kassa ve Ras Sey
yum Mare§al Bodoguli gel
meden evvel mühim hare
ketler yapmak fikrindedir- ll 
ler. 

§ Habe1ler hi~ korkma
dan tayyarelerle dögü§üyor
lar. 

§ italyan bombard1man 
u~aklarile yap1lan bir muha
rebede ltalyan u~aklan ha-

kuvvetler Harrar1 müdafaa 
etmek i~in cenuba gitmi§
lerdir. 

§ Yagmur italyanlarm ha
bareketini zorla§d1rmakta 
ah§kan Habe§lerin hareketi
nide k0Jayla~hrmaktad1r. 

§ Müteaddüd kaynaklar
dan ahnan telhaf ve radyo 
haberlerine göre italyan or
dulan bugün bulunduklan 
tehlikeli durumdan kurtul-
mak i~in ket'i bir zaf er elde 
el1J1ege mP.cburdurlar. Yeni 
ba§ kumandan bunu yapma
ga memur edilmi~tir. 

RAS SEYUM 

Istanbul - Röyter ajans1-
nan bildirdigine göre Röyter 
aytar1 otomobil ile Dredua
dan Harruda giderken yolda 
Jltas Ecazmaz Avbeba'ya te
sadüf etmi,tir. 

Ras Avbeba 10 bin ki,ilik 
hususi ordu i)e cenube gidi
vor. Kendisi bir at üstünde, 
yanmda ü~ aslan yavrusu 
vard1. Ras önds gidiyor ar
lrnsmdaki asker de §ark1 
söyliyordu. 

Bu ordunu arkasmda yiye
ceklet ini ta11yan bir kadm 
ordusu dard1. Bu kadmlar 

dakhk arazide gülerek iler- : bur kalacaklardir. . 
lemektedirler. 1 Habef sava1 azmanlaruwa 

Belgrad (Özel) - Paristen fikri~e göre ltalyanlar ba 
telefon: Frans1z süeJ aytar- tuzaga ancak enbe1 (b 

larmm Adis - Ababadan al- I\:inde dü~eceklerdir. 
d1kJan bilgilere göre Habe§· 
lerin yeni sava§ pläm haz1r
m1§br. 

Bu kläna göre Habe§ler 
dü§mam daha o kadar ileri 
girmesine ön vereceklerdir. 
italyanlar yükse~ daglarm 
tepelerine gel.-likleri zaman 
Habe§ k1t'alar1 onlarm arka-
don yollarm1 kesecektir. Bu
nun i~in Habe§le ayrica \:e
teler tertip etmi§lerdir. 

1talyanlar daglara ~ekil
dikten sonra kendi irtibatla
rmdan uzakla§acaklard1r. 0 
zaman iasesiz ve mübimmat
siz kalacaklard1r ki kendile
rinden kuvvetli olan dü§man 
larma teslim olmaga mec-___ '!l„ __ _ 

Ras Nasibu 
Art1k uluslar sosvete-

w · 

sine itaat etmeviz 
· Diyor 

Koriyera Dellesera gazete
sinin T aymisten naklen yaz
d1g1 §U f1kra kayda deger: 

Taymisin Habe§istandaki 
aytanna Harrar cebhesi ku
mandan1 Ras Nasibu beya
nabnda bulunurken b1y1k al
tmdan gülerek demi§tirki: 

Uluslar sosyetesinde dip
lomatlar kalkar, oturur, söy
ler fakat bir§ey yapamazlar. 
Bunun kararlarma itaat et
mekle delilik ediyoruz. Biz 
italyan müstemlekesine ab
larak heman i§gal albna al
mah idik. Halbuki bu sos· 
yeteye itaat etmakle ba§1-
m1za feläket getirdik. Artik 
sizlerin sosyetenizi dinlemi
yecegiz. 

. 
Ba§ kumandan Dö Bone-

nun yerine giden general 
. Dö Bolyo 

Hasta 
italyanlar 
Ü<; vapurda gitti 
Belgrad {Özel) - Stefui 

ajansmdan: Dogu AfribMa
da ~ab§an askert ltal,..a 
ameleden müddetleriai ik..a 
mal edenler ü~ vapurla 1eri 
dönmü§lerdir. ,Simdi je 11ra· 
s1 gelenler onlar1n yerhae ri· 
decektir. 

HALKIN SESl- O, (lla 
evvel Belgrad mubabirimizia 
buna dair bir telgraf1nl D„
retmi~tik. Bu telgrafta dep 
,arkmda yol, kamyon •• aaÜ' 
itlerde kullan1lan bialcrc• 
amelenin oranm hava1il• 
imtiza~ edemiyerek ha1ta
land1klarmdan geriye ~ekil· 
digini bildirmittik. Dnn la
tanbul muhabirimizden res 
vakit ald1g1m1z telefon u
berinde ise Süveyi1 kanaha· 
dan ge~en bu ü~ Yap•r„ 
ltalyan hasta askeri J.ulua· 
dugu bildirilmektedir. Bi„
enaleyh Stefani ajana101a „ 
bunu teyid ettigine rGre 
havadis dogrudur fakat te· 
kil degi§ir. 

iskan l1leri 
hakk1nd~ 

i~ bakan1m1z1n i~imm 
a<;an §öylevi yannki 

nus~am1zda 

Telefea 

Cephede bulunan ve ltalyan1n geadilerindell ~·k ümit besledigi ku„andanlar1ndan bir k1s1m 
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1
t11k elbiset palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve Asama yapbnou;. Yerli mab her ~etid ~ulikiclen ~ifte provah,ltemiz masraf 
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mükemmeJ 

dikit 12 liradan 145 liraya kadär 11marlama elbise yapd1r. LIEVHAMIZA .. DIKKAT EDINIZ. 
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Musolini kimdir? 
• 

,,Italyayi ben kurtard1m, ben 
büyütecegim'' 

----
Diyen Musolininin merakl1 ve 

ibret verici hayat1 ! 
-18-

"-Gen~ler, ailihm1z var 
m1?" diye sordu. Bu aöz 
kar11s1nda 1a11ran gen~ler 
kusurlar1n1 anbyarak: 

" - Hayir! ... " Cevabm1 
vermi,lerdi. Mussolini g~n~
ler üzerinde tetvikkär bir 
tesir yapmak i~in: 

"- BDDu da ben tedarik 
edecegim!„ demi1ti. Filbaki
ka ertesi günü Mussoli kül
Jiyetli miktarda tabanca, 
ma~ .._ba ve saire ge
tirmitti.~ kiti bir anda 
silihlandmlm1f'b. F akat bu 
tertibabn lcras1na Jüzum 
k gnkü harb 

kabine iktidar 
gelmitti. 

MUSSOLINi GÖNÜLLO 
HABA GIDIYOR 

italyamn barba i1tirak1 em· 
rivakidi. Büttin gen~arin ba-
11nda gönüJlü olarak Avua
turya cebhesine ko1muttu. 
Mussolininin harb esnasmcla 
yazm11 oldufu habrat sert 
ve ~etin bir kalemden ~1kan 
bir tak1m notlard1r. Yazda
r1nda" Roma ibtipnun1n üs
tünde ytikselecek bir f1trabn 
müjdelerini serpiyordu. Fi
kirlerinde Y eni bir devletin 
dogmakta oldugunu haber 
verayordu. Musaolini 1915 de 
fzonzo ceb'hesinde bulundu
gu s1rada yazd1iJ notlarda 
diyor ki: 

" Sabah hava puslu, tabiat 
bazin, hertaraf beyaz bir 
kefen ile örtülü... (Kapuret· 
toya) geldigim haber taYi 
olmu1„ Cepbede geien ha
berler ölüm kokularile dolu .• 
Vatan1n aziz topraklan üze
rinde matem kanatlar1ru ger
mif„ lki top~u askerinin ifa
desine göre ordumuz hezi
mete ugram11„ lngiltee uyu
yor, Fransa peri1an olmu11 

Rusya kanlar i~inde mülem
ma„ Bu ahmak~a sözer ru· 
humda nefret ve istikrah 
uyand.myor. Bedbinllkteten 
knrtulmak i~in ey lzonzo !... 
Kalbim ve imamm sana mü-" 
teveocih !... lzonzo !.„ Sula
rmdan daha berrak ve daha 
mavi su görmedim. Ne ga
rib bir hal !„. Bir an i~inde 

~ 
0 
~ 
('b -('b 
""l -· 

soguk suya yakla1bm. Ve 
vatan1m1n bu temiz suyunu 
d•ya, doya i~tim. „ 

Mnssolini bir harb babra
s1n1 fU suretle kaydediyor: 

"Zabitler ile neferler ara· 
s1ndaki s1cakbk ne mes'ud 
bir manzara. Fe1äket anlar1 
bu kalbleri, ruhlar1 ne güzel 
birbirine baglam1§. Adeta 
berkes bir anababan1n evli
d1 imit gibi daima kucakla-
11yorlar. Ölüm ve barut ko
kan cephelerde cedlerinin 
1ecaabna misaJ olacak dere
cede gögüslerini geriyorlar. 
BunJar harb1 seviyorlar m1? 
Y oksa barbdan nefret mi 
ediyorlar? Hay11!.. Harb1, 
cidaJ ve vatan mefkuresini 
bir bor~ gibi kabul ediyor
Jar. <;amur ve kan ile yog
rulmu' topraklar bugün in· 
sanlar1 yutuyorlar. Fakat 
Avrupa, pek yak1nda bu 
yerler üzerinde daha geni§, 
daha 1uurlu bir hürriyetin 
kirm1Z1 ~i~eklerinin a~ild1g.
görecektir." 

F akat cebbede bu sözleri 
samimi bir ruhla söyliyen 
Mussolini Romaya girdiktan 
ve ltaJyan "Du~esi„ olduktan 
sonra tamamen z1d bir yol 
tutmu1tur. Avrupan1n orta· 
s1nda hurriyetin lurm1z1 ~i
~ekleri dogmu1 degil, dikta
törlügün zehirJi oklar1, mil-
yonlardan mürekkeb insan 
kütlelerine saplanm11br. 
MUSSOLINI F A~IZM IH-
TlLALtNI HAZIRLIYOR 

Bir müddet sonra ceph.e
ye gittigi zaman adi bir ne· 
fer olan Benito Mussolini 
1ecaatine binaen onba1il1ga 
terfi ettirilmitti. Harb1n en 
atetli bir zaman1nda Musso
lini kendisine isabet eden 
bir §erapnel ile yaralanmt§b. 
Uzun müddet hastanede te-
davicie kald1ktan sonra kol
tuk degnekleri aras1nda evi-
ne dönmüttü. Bu s1rada ga
zetelere tekrar makale yaz-
maga ba1lam11b. ~imdi ba
rici dütmanlara degil, sulh 
tarafdarlarma cidal a~0111b. 
1918 de harb bitmi§ bütün 
milletler gibi ltalyada elem 
ve 1zbrab ve yorgunluk i~in
de yaralar1m sarmaga koyul
mu1tu. 

- Sonu 4 üncüde -

Öl~ü üzerine son sis
tcn1 sihhi Karin, ~1ide 
Han1ile, F1tik, Barsak 
Böbrek Dü~künlügüne 
pilotlu pilotsuz Fenn) 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik <;oraplar, Ka
s1k Baglan„. 

S. D. Ater 
lzmir ~ 

23 Odunpazar Kantarcilar 

( Hallun Seal ) 

Dolapl1kuyu : 4000 hayat 
Kamenunda verilen Kurtarml§ 

n1usa1nerc Bir Türk Tahlisiyecisi Kamon temsil kolu gen~
Jerimizin son zamanlarda 
gösterdikleri faaliyeti göre
rek seviniyoruz. 

Birbiri ard1na verdigi mü
samerelerle, muhitimiz üze
rinde ~ok iyi tesirler b1rakan 
bu gen~lerimizi alk11lar1z. 

Pazar günü ak1am1da ha
z11Jad1klar1 müddei umumi 
ve korkak ressam piyesleri
ni oyn1yarak; seyir edenlere 
iyi bir gece ya,athlar. 

<;ok begenilmit bu temsil
lerde rol alanlann hepsi mu
vaffak eldular ve sahneyi 
canland1rd1lar. Bilhnssa, ka
til rolünü, müddei umumi 
kar1s11 Hindli.ve korkak rss
sam rolünü oyn1yanlar ~ok 
begenildiler. 
Gen~lerimizi tebrik ederiz. 

F eci bir ölüm 
Ba ba ve ogul ~ardak 

albnda öldüler 
Ermenakta yedi gündür 

devam eden yagmur ve kar 
dolayisile on gün evvel Ka
ralar mevk?ne pamuk bekle
mek i~in giden Susakh ma
hallesinden E~mek~i Ahm~d 
ile oglu tarladaki ~ardagm 

üzerlerine y1k1lmas1 yüzünden 
ölmüttür. 

Baba ve karde11inden bir 
haber alamamas1ndan me· 
rak i~inde kalan diger oglu, 
y1k1lm11 ~ardak albnda ba
bas101n ve kardetinin sogu
mu1 ceseilerini görünce he
men geri dönerek C. genel 
ssavamanhg.na bu1vurmu1-
tur. 

Htlkiimet~e ite el konul· 
mu1 ve ara1brmaya ba1la
ndm11d1r. ---oo,---
S1nd1rgida 
Cinayet 

S1nd1rg1ya bagh Dere~ek 
viran köyünden Mustafa 
oglu ibrahim bir ag1z kav
gas1 sonunda Mehmed oglu 
Ahmedi tabanca ile öldür
mü,tür. 

Gerek katilin gerek öle
nin dörder ~ocugu vardir. 

Mutlaka 
Bu Yaz1y1 Okuyunuz ! 

Alipa,a caddesi Kuyum· 
c1lar dibinde 1ekerci Baha- ' 
ettin. 

Her nevi 1eker, lokum, 
ni1an kutulan toptan ve pe
rakende sabhr. No. 98 

D -10 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 

Rusya izvestiyadan : 
Batum Tahlisiye istasyo

nunda elli senedenberi ~ah1-
makta olan 70 ya110da Bay
ram oglu Mehmed admda 
bir Tük tahlisiyecisi tekaude 
sevkedilmi1dir! Elli yil i~inde 
bu tahlisiyecinin 4000 den 
fazla insan1 bogulmada~ kur· 
tard1g1 tesbit olunmu§dur. 
Bu bizmetlerine mükäfal ola· 
rak Sovyetler Birligi Cum
huriyeti Reisi Bayram oglu 
Mehmede K1zd Bayrak ni§a· 
mn1 göndermi!'I ve yerine 
oglunu tayin etmittir. Bayram 
oglu Mehmede ayr1ca para 
mükäfab da verilmi§dir. 

Gümü§ 
Ka~1ra.nlara 

idam 
Tokyo-Havas ajans1ndan: 

Y eniden Japon ajansmm ög
rendigine göre Pekin Bele
diye reisi <;inden gümü§ 
ka~uacak olanlar1n idam ile 
cezalanacagana dair bir emir 
ilän etmi1tir. 

Zavall1. 
Mühacirlere 

Binecek Gemi 
vermiyorlar 

istanbul gazetelerinde o· 
kunduguna göre §imdiye ka
dar navlun ücretini alama
d1klar1 i~in vapurcular arbk 
mühaciderimizi nakletmiyor
mu,. Bu vaziyet böyJe de
vam ederse Göstence iskele 
ba11nda toplanan binlerce 
muhacir karde§lerimizin hali 
ne olacak? Umar1zki adil ve 
§efkath hükiimetimiz buna 
acele bir ~are bularak bu 
k11 gününde Göstence sahil
lerinde vapur gözetliyerek 
titreyen 11 kda1lar1m1z1 biran 
evvel ku1 taracakbr. 

Habe§ler 
1\rtik u~aktan 
Korkm1vorlar 

.J 

Belgrad -- Adis-Ababa
dan: Habe, kskerleri arbk 
gece hareketine ah1d1klarm
dan bütün nakliyahm ve hü
cumlarm1 gece yap1yor. Tay
yareden de arbk korkm1-
yorJar. : 

CAN Kütüphan;;i' 

( ·r A N ) sinemas1n1n 
tan1 kar~1s1nda 

CAN 
kütüpbanesinde istediginiz 
her ~e1it, kitab, mecmua, 
defter, kig1d, kalem ve saire 

2 inci Beyler S. Hamarn ve ~ocuklar i~in her türlü 
kar11s10da 37 numaraya ge~- oyuncaklar, ~ukulata ve 
mi1tir. Telefon 3774 §ekerlemeler bulunur. 

~~~~~:~~~~~m 

m lzmir t cevresi kahvecilerine 1 
~ Oyunlarda verilmek i~in son zamanlarda ~ok aranan ~ 
fl jelitinli ve kremab özel bisküvitlerini yapan müessese- jl 
~ miz ba1ka ~e§idlerle de sipari,ler abr. fl 

1 ADRES: Jzmir Sand1k~ilar <;er~i oglu han No. 21 ~ 
GuZEL 1ZM1R BISKÜVIT FABRIKASI --~ 
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20 lkinci Tetri• 

Ras Güksa 
0000 

Ölüm korkusu i~inde gündiii 
mitralyözlerle qeziyor, gece 
mitralyözler aras1nda yat1yor 

Le Journal gazetesinin özel ÖgJeden sonra saat 2 : 
aytar1 bildiriyor : . makalleye. ilk giren beD bit 

Makalle 11 - Sek1z gün- dum. Ben1mle beraber 
denberi. Ras Seyyumun kuv- de ltalyan ga1eb~ci vardt-
vetleri betinde, Makalle ce- Kolordu ve süvari k~~ 
nubunda, Amba Alagi isti- güne~ ba1arken 1ehre i1~ 
kameti~de takibe ~1kan ko- ~ g~c~ ge~~ G~n:ral P ,J, 
lordu p1§tarlarile beraberiz. Buoh 1le d1ger 1k1 gener 

General Rirzio Birolu ve Ras Seyvumun askerler.; ~ 
erkämharbiyesi, bu sabah rahndan vagma edilen e 
Ras Seyyumnn aleläcele ter- ltalyan ksnsoloslugunun Y; 
kettigi güzel bir iatoda yer- mek odasmda, tahta üstüP e 
le§tiler. yathlar. t 

Ertesi gece bir ziyafC 
italyan kolordusu 28,000 verildi. $imdiki Tigre ilb•~ 

bin ki1iden mürekbdir. Mal- ·di Ras güksa da davetli 1 ' 
zeme olarak, §U anda elinde Makallenin zaptmi kutlul•• 
bulunan §ey, kahr s1rbnda mak üzere bir bardak 1alll· 
ta§man telsiz cihazmdan iba- banda i~ti. . 
rettir. Bu vas1ta ile, tayyare- Yamnda yaverligine tafi' 
Ierle durmadan muhabere edilen, eski Adua konsslo•11 

eden kolordu, ü~ gün i~inde Prama bulunuyordu. Ral 
150 kilome?roluk yo) ad1. Güksa, Ras Seyyum tar~· 
3000 metro yükseklikte te- fmdan ölümle tehdid eciil~' 
pelerin kufaibg1 bu sprp mm- gi i~in, Makalle sokaklar1P „ 1 

takalarda bu hizla yürüyü~, yanmda mitralyöz oldur, 
ger~ekten bir rekor te1kil halde dola1makta, gecele{I 
etmektedir. yatagmm yamna mitraJy6~-

<;öl ortalar1nda, her: gece leri yelpare seklinde dizd•• 
ba1ka bir yerde ~ad1r kurup rerek uyumaktad11. 
her sabah tafakla yola ~·k- Ras Güksa: Haile Sell,e-
mak suretile tam bir gö~ebe nin fi§lerinde " Decaz SrJJD" 

hayab yafiyoruz. kin „ diye kay1dh bulunuyol"' 
lki taraf1 yal~m kayalarla mu§, Sebebi de, kirk srJJO" 

örtülü on bir kilometro uzun- kinlik bir kolleksiyona m.
olmas1 imi§. 

lugundaki Gueva bogaz1n1 ~•e 
Ras Güksanm askerlel'P 

ge~ebilmek i~in süvariler, siyah lgömlekliler aras11td• 
ceane yüklü kabrlar, ädeta afl 

samimi bir dostluk bav 
tekrar tekrar yürümege, bir 

vard1r. tek dizi halinde ilerlemege 
mecbur oldular, 

Sas Se~·yumun on bin ki
,mk kuvvetinin bu civarda 
bulundugu haber verildigi 
i~in, birka~ gündenberi, Ma
kalle etrafmda muharebe ya
ptlacag1 zannolunuyordu. Bu 
dar ge~idi, bu harb havaeo 
i~inde ag1r ag1r ge~tik. Yü
relder, saatlerce 1sbrap i~in
de s1k1ld1. Ba§1m1z1n üstünde 
on be§i bombard1man tay
yaresi olmak üzere 25 u~ak 
hk bir filo dola~ayordu. 

Kulaklarim1z kiri§te, tay
yarelerin, radyo ile haber 
verilen dagm1k ~ete kuvvet
leri üzerine f1rlathg1 bom
balarm sesini i,itiyorduk. 

Bogazm ~1k1lacak nokta
smda, tarlalarda ve kayalar 
arasmda dü~man askerlerinin 
sakb bulundugu haberi ve
rildi ve bir süvari hücumu 
yap1lrrak kolordunun ilerle
mesi temin edildi. 

-----·-·----A vusturya ds 
1 italyaya Bir~ey 

Vern1iyece 
Belgrad - Röyter Viy•· 

nadan veriyor: AvusturY' 
. ükümeti dahi diger hiikO· 

meteler gibi ltalya ile Ek~ 
nomik i1lerde bulunmaJD• 
1pn karlamentoya Jayib' 
baz1rlam1~br. 

Diplomal1 
Bir makinist 
• 
1~ ar1yor 

y üksek mektebden dip~ 
cl•' ma11 olup ayni zamanda 

zel motorlar1 ve bubarb O:" 
kineler üzerine Almany• ' 
tahsilde bulunmu, bir gell~ 
i~ ar1yor, ta1raya da gid~· 
T aliblerin idarehaneJlll•e 

1-6 
....../ ---------------------:. Taze Kars Sütlerimiz Geld•. 

Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerine gösterdikle: 
ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1nm filitrede 
ge~'lli!l halis ve gay?t nefis tereyaglar1 getirilmi~tir. „„tl 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun oldu• 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklar1 §Üphesizdir. t 
Tootan ve uerakende sat1~ yerleri hükuJ1le 
kar~1s1nda • 
sevim pastanesi 
~ekercilerde 12-14 No. Iardll 
~ekerci At.i GALiP müesseseI~' 

Zenein olmak isterseniz oi SaaJet 
y._o bileUerinizi mutlaka · ·' 

ki-~esinJen abn1z. Corakk&JJI karakol )laJ' 
Y ps1nda 354 H._ 'f ahsin Ondet 
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SIHHAfl 

Kula 

GELDI 
1 . RUMAK ISTIYEN YURDDA~LAR; 

Fabrikasi Mensucat 
Yeni ~1kard1p kal1n, saglam ve ucuz paltolüklann1 al1yorlar 

20 lkind repta..... 
6 

abrikanin her keseye elveri$li zengifz fUlaki fe1itleri 
• 

\re saglam Turan kuma~lan, en cazib renk ve desenler de halis Merinos yününden yap1lm1~ solmaz ve güzel ütü tutan kazmirlcrini 

11 zor begenenleri memnun edcek DOR~ E 
sistemi kuma1lar:r 

·nci kordon f;olakzade Hal1 Lta vitrinlerinde te1hir edilmekte ve ayni bi11rn,!lilftlä 

~~ Qerakende sablmaktadll' Telefon: 2350 

( 

~MiR ACENTALARI 

ksekili Haci Sadik ve Sürekdsi ve Buldanll Kttrö:~D 
ttlu zade haci hafiz Nur:ive häcr Hüseyin. f irmai ri 

8eyaz Perdenin En Büyük Zaferi 
~n Glizel Filimlerin En Güzeli 
~ A H E S E R L E R 1 N SAHESERl 

Sevginin • sesi 

1 l!l~~~~~~ll?M 
fJ fi Harb1 umumiye aid hakikig bir vak' a 

11 Ve~2~~.?!~liv~:!~!~!"!m 
1 Derdsiz Arkadafhir 
II BUGON: Ml~t 1LE. BIRLIKTE " • 

(( ~ARDA$ FÜRSTIN )) "BITMEMI$ SENFONI" ~ A s R 1 d il.'~ 
VE "KASTA DIVA. FILIMLERINI YARATAN ~ Sl~em'ä il )t'.f~ 
MARTHA EGGER.TH Im~~~~~ '-~·„ \, ~ 
oüNY A stNEMAc1uc1N1N sEs KIRAL1 , Yiiksel K&badä.yi Bfllöt _):' ·~ · 
J A N K i E P U R A ltte bßtlin lzmir ve mülhakabnm seve aeve ~ip doya- _.</ ~ 

mad1ia ralular bunlard1r. fQ)'// 
AVRUPANIN EN ME$HUR KOMIKLERI : Icen bilir, bilen irPr. 
PAUL HÖRBIGER - PAUL KEMP - - r--

T H E 0 L 1 N G E N ~~. SUll!!llU~Nll!:.'l~u=..:!·z'd'lillll!l-aM~~=G~u~o:....•..:.R~E2ESSD•!!::ll011!211N•. O~Z.:..M:ll!Mo•41?m•~~lll.l!!·Jll!:•$!ill.!i!!Mi~--~·~f!·-flll.!..'ll ... 
ht~RTE~I GÜNÜ MATINELERDEN BA$LIYARAK 

lh 
~ 1$1TTINIZ MI? 1 amra i. M. Kütüphane 

1 
Lale'ye kui-d insan geldi :2 uko u1oa. mw.....i ~ 

' • - oe: Bun• herkes gCSrmek istiyor, fakat kimse cesaret '•I ve muzik. lstanbuld.,a ~ '"- k • Y. ec:lilen en muauam '!• mub.-~mBSIDB ~eref V erece t1r • ' edemiyor. Llltfen g6renlere sorub 6yle girin... 1em bir varyete beyetJ -.t 
y · x d * A YRICA: 1 

Bu filmimi görmiyenler, "Hayabmda smema siur lim11 „ l!t."'I 1_ NANA 10 kisim onbirden onikiye kadar aa-
iddiasmda bulunamazlar. - lYA k batik •-- tn•1.1.:;.. 

[t] 2 - KURD INSAN 10 k111.Dl mero a '? . eiuaad ·~ 
~~1~..;.11'V'Y'Y'V"VV--Y'V""Jl-------"""V'~~ [•] 3 Tli ._ f k . 1 Barda ·~kiler IOD ereca .-. ~~ ........................................................... ~~ „ „~ - ra"e 0 1 JUrna d 

~,„A.1AiltallliA•Ai6AA••oo~ifA, * ~-·-· 11~ 4- Komik Miki ucTnrbvaz banna ma~ 
(TA N ) SJ.NEMASJ' D ~ Am~dadiyle t] Framanlar ve. saire • agray1n1z. <;ok m~mnup ka· DID D aw 1 Bunlann liepa1 Bupn LALE'de •l lacalisiniz. Mnctlrlyij 

FEVKALADE HAFTAS1 .1 V'e midenizi bozma- zi:.:.: ... w,.71..ac·:~'ZSB.:.~~:;r;.••J -" 
1_ 14 lki~cite1rin Per'e~~ede~ itibaren 1 dan yemek yimek HASAN ßASRi F ABRIKASI 

~k Ulu Onder Ataturkun huzurunda istivorsaniz ? . l' arada yapilan büyük re~n1i ge9id Hi~ t;reddod etmeden Ali oa~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. 13 

~ T A. N G Ü L 1 T A. K~m~r~~nda_ :arut bani Fabrikam1zda faaliyet bBflad1. Yerli ~ulakisi Halkap11far kumqile dikit birlikte 1 ~· 
0' ·~K yu·· zu·· NDEN KANLI KATIL „ ,~ IO aAgl LA'e~nEHe IR l~l 10 lira - Nezaket. Halkapmar 2 provah tak1m 14 lira. - Hereke, Karamlrael, Fe.ia-~ l\. 9 ~ ~ ~ ;:uma1lanndan kazm1r 2 provah 21 fira, 3 provah 24 hrad1r. 

b NY A HADISATI 11' •l 1 k k 
1 

Arzu eden köylü ve 1ehirli Bay ve Bayanlara son moda üzeriDe tayyor, muto. ,.ate ........ ft.„„.,.~„„ '5!.::um•. :: · · • ve pardüaüler en ebven ve däzgün olarak clikilir, 1 

Sif a Bahk Yaii 

SIFiA 
Si lf a bahteCfer 

Eczanesi -. 
Hikumet caddesi 



En mühim 
Radyo ve tel~af haberleri 
Dünkü gazetemizde fta1yanlar1n bir ~evirme hareketi ya

parken püskürtüldüklerini bildirmifdik. Bu gece Anadolu 
Ajan11 bu bareketin bu kerede Takaza deresi b6lgesinde 
yapilmakda oldugunu bildiriyor. 

§ Habe1 lmparatoru 1imal cephesine fidiyor. qyu1mn 
bir k•sm1 Desteye gitmitdir. 

§ Adis-Ababadan bildirildigine göre Habe1 kuvyetleri 
Makallenin elli kilometre cenubunda An1baabag1 meYkiinde 
pek kuvvatn yerletmektedir. 

§ Habet e1ki lmparatoru, hap11taki Li~ Yaso cebheye 
gitmek üzere izin istemittir. 

Halk1n Scsi - Bu Li~ Y asonun vaktile Tilrkler ile itti
fak aktetdigine ve genel nva1ta Osmanh ordusuna bir san
cak gönderdigine dai.r olan yaztlar1m1z1 yannki gazetemizde 
oka1auu. 

§ ..,.._n ve Hicaz hllkimetleri bitaraf kalacaklarm11. 
§ l~nlar hlltlba tlmidlerini bay Lavalin uzJ-.d11ma 1ay

retlerine baglam11 gibi g6rülüyor. 

EBBEEEBB 
Hava i Yüksek 
Teblik Sosyal 

Bilen ü yelere verilecck 
rozetler geldi. 

yard1m komitesi i~ 
ba~1nda 

( HaDma Sem' 

Uzak 1arkta neler oluyor? 
Büyük Cin kü~ük hükii.metler doguruyor - Ja

ponyan1n istili degil müstemleke politikas1 
Belgrad (Özel) - Londra- 1 Belgrad (Özel) - Londra- :c;iN HÜKÜMETI DARDADIR 

dan telefon: Japonyan1n pro- dan telefon: Japonya hükii- _ Paris - Radyo Japon ge-
pagandas1 ile, yüz milyon ka- meti <;in hükumetine verdi- neral1 Doharan1n imzasm1 ta-
dar ahalisi olan, 1imali <;in gi notada ~imali <;ine veri- §Iyan bir oltimatom <;in hü-
halk1 gene Japonyamn yar- Iecek olan bir muhtariyettir. kümetine gönderilmi1tir. 
dlm1 ile ana <;inden ayrllma- Bu muhtariyet bir federas- Oltimatomda be1 viläyetin 
ga karar vermi1tir. Bu ayr1l- yon ieklinde idare olunacak terkini istemekte ve bu i~i 
manm meydan bulmas1 i~in ve bunun di§ itleri iimdilik 24 saat zarfmda icras101 ar· 
Japonya ön ayak olmaktad1r. japonya tarafmdan bakda- zu edilmektedir. 
<;in kaynaklarmdan geien Henüz cevab vermemekle 
etkelere göre <;inin bundaki cakbr. Japonya bu yeni hü- beraber <;in bükümetinin mu-
maksad1 bu yerleri Japonya- kümetin askeri te1kilibni vafakat cevab verecegi mu-
ya iltihak etmek degil bura- da temin edecektir. Bir ta- hakkak nazarile bak1lmak-
s101 kendisine bir müstemli- raftan bu nota verilirken ' tad1r. <;in ba~bakanmm son 
ke ittihaz eylemektedir. diger taraftan da Japon k1t- nutkunda sulhtan babsetmesi 
<;INDEN A YRILAN YENi alari fimali <;in i~erilerine bu fikrin dogmas1na sebebi-

HÜKÜMETIN IDARESi dogru ilerlemege ba1lam11br. yet vermi,tir. 
[•l 8 8 9 8 8 8 B 2 S[•l • 

20 bdaci T..-

Gö~men ifi 
-Ba§taraf1 birincide

edecegi muhakkakbr. .J„,-
Ohalde bu ulusal ve o.-; 

let yükümünü omuzla.r: 
alanlar dü1ünmelidirler k• 
ifite ihmal olmaz, bu asel
elede gev1eklik baiJtlaD ...... 
bu yolda "yava1, ya•~: 
esneye, esneye, gerile, geril 
arkaya baka baka yürilnlD6 

~ok acele, ~ok sagJam acbot• 
larla yürünür, hatta kotuldt· 

Bir soy karda11n1 her ~ 
gi bir ihmal ve becerik' 
ligi ile sokak ortas1nd• br 
rakan, bir memur gece ,r 
cak yataiJna girdigi z•~ 
vicdan azabmdan giSllP'~ 

Büyük Ba1bakan1m1ztn albnc1 
hava kurulta)'lnda itaret buy
ruklar1 hava tehlikesini ön-
lemek i~in bava kurumuna 
yarchma kotacak yurdda11ar
du 1enede en u yirmi lira 
verecek olanlann hava teh
likeeini bilea tlye kayd edile
rek kenclileriDe &zel bar ro
zet veriJec:eii enelce ilin 
edilmitti. 

Y oksullara yard1m i~in 
parti merkezinde Bay Avni 
Dogan ba1hg1nda kurulan 
"Yüksek Sosyal yard1m ko
mitesi" ite baflam1tbr. Bay 
Avni Dojamn lzmi.rde ya
ratbiJ bu biiyiik eser bem 
iuanbia, bem 11kda1bga ve 
bem ymcldathi• baiJ1lachiJ 
deterli bir armapa1d1r. Ba 
eser ilel' ebed yaf8mab ve 
A-.ni Dogan1n acbn1 da ara
m1zda yaf8tmabd1r. Sevin~le 
baber ahyoruz ki bu komis
yon dündenberi olanca kuv
vet ve sacakbgi ile ite ba1-
lam11br. Halk1m1zin bu ha
y11h ite yar olacaklannda 
flipbemiz yoktur. 

/ngiliz hükümeti1 ib!~!l~~~!1~:ve 
1 oo ahyorlar 

iM1S1nn Uluslar sosyetesine gir- bu::~::d: Ar!0Y~~i:ja~ 
. mesine taraftar görünmüyor. nissud ile bir mukavele yap

d1lar. Bu mukaveleye göre 

uyku girme
1

meli, o soy ~ 
da11 soguk ve yaglD ff 
kald1k~a ona da uyku 
rahat haram olmahdtr· ~ 
i1de, soy karda110a, ke 
yavrusu, kendi cigerparesi~ 
dar yüreginde sevgi ve 1ef1'~ 
pay1 ayiram1yanlar, vazif~ 
mamahd1rlar. Hi~ §Üphe ~ 
turki en mühim ve nazik. „ 
tan i§lerinde daima birt~.,i 
lar yapmag1 bilen hllk4_. 
timiz bu mes'elede de I~ 

l 
geien sert emirleri v~ 
ve bu derdinde derlD.,.... 
bulmakta ~kinmiyecektit· 

ltte bqgin bizim btikAdl9.1m111 

Hava karumuun sok za
rif hir 1ekilde yapbrd1i1 bu 
retler lzmir tubemize de 
gelmit •e taahhlldiinü tä
mamlam11 olan yurdda1lara 
tevzie ba1lanmat bwundufl:n
dan Hava kurumuna en az 
senede yirmi lira vermek 
suretile teblikeyi bilen üye
lige yazdm11 ve taahbüdünti 
tamamlam11 olan yurdda1la
rln hava kurumuna müraca
aba rozetleriai almalar1 rica 
olunur. 

Floranstaki 
ingiliz tahaldar1n1n 

Nezaketi 
Koriyera Dellesera gaze

tesinde okunduguna göre 
Floranstaki lngiliz tabablan
n1n mütareke yd d6niimü mü
nasebetile yapdan merasime 
ltalyanlarla beraber )1tirak 
etmit ve bu mlinasebetle 
ltalyan me~bul askerinin me
zanna yald1zh ~elenk koy
mak nezaketinde bulunmu1-
Jard1r ltalyada oturan bu ln
gilizlerln bu asilane hareketi 
ltalyanlara blinsli tesir yap
Dllflu. 

Italyan 
Harh :malülleride 
Cemile yap1yor: 

ltalyau1n barb malülleri bü
kiimete müracaat ederek bü
tün halk gibi onlarda zecri 
tedbirler münasebetile hafta
da iki defa et Plmak ve sair 
1ktisadi 1artlara tabi kalmak 
istediklerini Lildirmi1lerdir. 
Bizki vaktile vatan i~in kan 
döktük bu kerede bu feda
kärhga katlanmz. 

Bugday 
Dü1üyor 
Istanbul (Özel) - Bujday 

dlfmekte devam ecliyor. Dia 

Londra 19 (A.A) - Röy- 1 dafaa11 mesuliyetini tama- Araplar ltalyaya 18 bin deve 
ter ajans1na Kabireden ge- men iizerine almas1n1 kabul 

1 satddar. Bu develer fark 
len bir habere göre, Vaft etmiy_ ec.eni. ngiliz mümessil.i-

bild M M 1 Hfrikas1nda teslim olunacak-
partisi lideri Nahas Pa1a ne 1rm1.1 ve. 111r1n 1 -

1 1 C t k b 1 lar. Her deve 18 lngiliz lira-Milletler cemiyetine ~ektigi ~t e~ . em1ye ine a u u 1ar-
tegrafta soruyor· ble 1k1 memleket menfaatle- slna satdm1,d1r. Develer Jen-

M U 1 C 
. · . rinin kar11hkla olarak bima- bodan ltalyan vapurlar1na 

1 et er em1yeb kü,ük · · · b' l kt' · yu'"kleti"lmi"cdi'r. . . • . yes1 1~10 1r an a1ma a m1 ... 
mdletin menfaatlenn1 ihmal teklif etmiitir. 

1
„ 

ve yaln1z kuvvetin hak ver- lngiltere bu teklifi red et- ta)yaya 
digi bir emperyalizme mu- mit ve bu suretle M1s1r i~in Girn1esi vasak edilen 
zaha.rat edebilir mi? ne 1923 kanunu esasisinin '"' 

M1S1r bllkümeti lngiltere- imtiyazlann ve ne de istik- gazeteler Celil Sahiri nin ltalya - Habe1 anla1maz- lälini tan1mak istemedigini Belgrad (Özel) - Evvelce 
hg1 münasebetile Mismn mü- anlatmitbr. italyaya lngiliz gazetelerinin Kaybettik 

Tiirkiyenin en ince ve en 
bassas tairi Celil Sahir oldü. 

~ ~ .,.. ~ ~ ~ ~ ~ girmesi yasak edildigi bildi-
..-. lli:il ....., 11.::111 - ~ llhioll llhOill 

Kad1nlann ruhunu en sa
m1m1 bir dil ile terennüm 
eden bu degerli 1airimizin 
ölümü edebiyat alemrmiz i~in 
telikkisi gü~ bir ziyad1r. 

M1s1r 
K1rm1z1ayi 
Cebhede hastahane 

Kuruyor 
Belgrad - Harrardan Ha

vas ajanst veriyor: M1s1rla 
prens lsmail Davudun bera
berinde 17 doktorlu s1bhat 
heyeti Ogaden de bir hasta
hane tetkilini dütünüyor. 

Yunankral1 Atina yolunda 
Paris (Radyo)- Romada bulunan Yunan k1rab Jorj Pa

zar günil Atinada bulunacakbr. Hükiimetin resmig gazetesi 
1 Mart vak'as1nda mahküm edilenleri k1rahn affedecegini 
yazmaktad1r. 

49 Numaral1 italyan Tebligi 
Roma (Radyo) - Mare1al De Bonu bildiriyor: 
Bir b6lügümüz Obaru ge~idini ge~rnege muvaffak oldu. 

Bununla irtibat t'emin edilmi1tir. 
Tayyarelerimiz Ger•lta bölgesinde tiddetli bombard1man

larda bulunmu1lard1r. 
Baru sultan1 müracaas ederek teslim olmu§ ve bütün 

kuvvetile beraber bize iitihaka hazir oldngunu bildirmi1tir. 

ingiliz yeni kabinesi te1ek
kül ediyor 

ltalya Paris (Radyo)- Londradan bildiriliyor: Bu sabab (dün) 
lngiliz k1rab Buckingham saray1nda ba1bakan Stanley Bal

Dogu Af rikadaki as- dvini kabul etmit ve onunla uzun müddet görütmü1tür. 

kerleri degi~tirecektir S E 8 E [•] [•] [•] 2 
. Belgrad (Özel) - ~tefani !Habe~ Veliaht11 ltalyan 

a1ans10dan: ltalya dogu Af- Y · 
rikas1nda bulunan ask~ri U~ak kurban1 oln1u~ Afrikas1na 
ameleyi degi1tirmektedir. Ü~ Sofya - Romadan telefon: 
aya kadar barbeden asker- Burada ~1kan ~tampa gaze- Benzin sevkiya tJ 
leri de deiittirerek yerleri- t~si Cibutideki aytanndan Belgrad- Royter ajansm-
ne kuvvetli ve din~ asker bir telgraf ahyor. Bu telgraf- dan: Si•eyif kanalandan ve-
gönderecektir. ta Habet Veliabh preu Aa- riyor: Cokoni Bollum Com. 

A • fao bir u~ak felaketine ma-V &h§ I b1r ana ruz kald1g1n1 bildiriyor. Al- buradan 1taJyao Afrikas1na 

B
. k d )'r 1 man tayyarecisi Berber ta.ra- hummah bir acele ile benzin 
Ir a in ~ocu„unu 1 f d 'd d"I F k rt yiikledi. Vapurdan 36 va-
d k] ·· Jd ~- d _ 1n an 1 are e 1 en o e 

a ya a o ur u us:aiJ yere dütmüttür ve par- gon dolduruldu. Bundan 
Konya - Sulutas köyünde ~alanmitbr. mada düne kadar daha bir 

kirk bei yatlannda bir kadm Bu bavadisi ~tamr- a gaze- ka~ vapur benzin gelmitti. 
on iki ya11ndaki oglunu ba- tesinden alan Ek1elsiyor di- Fakat bunlar1 yükletmek 
yalbncaya, dermansiz kalui- yorki: · nuib olup olm1yacag1 ma-
caya kadar dövmlltdllr. Te- Prens Asfao pederinin mu- IUID degildir. Düne kadar 
davi i~in getirilen ~ocuk bu- t hafilidir. Zaten italyanlara burada amele geceli gün-

lr. tealim olmak fieriade idi. &lkll ~fblar. 

riJmitti. Romada resmig ga-
zetenin ilänma göre yasak 
edilen yaln1z lngiliz gazete
leri degil Frans1z gazeteleri 
de bu yasagl tabidir. Fran
sa111n Roma sefiri bu yasa
g1n Frans1z gazetelerinden 
kald1nlmas1 i~in te1ebbll1te 
bulunmu1tur. 

lngilterenin 
Habe~istana giden 
Salibiahn1er heyeti 
Belgrad - Havas ILond

radan va1 iyor: lngilterenin 
Habe1istana giden Salibiah-
mer heyeti yola ~1km11br. 
Bu heyette yedi doktor var-
dir. Lüzumu kadarda ecza
la11 mevcuttur. Bu e1ya 16 
kamyor.la Harrara gidecek 
orada ~bir hastahane yapa-
cakhr. 

Bulgar 
Komitecileri 

Mühin1n1at depolar1n1 
ate~e vereeeklermi~! 

Sofya - Per1embe gecesi 
Makedonyada Gormacumayo 
1ehrinde siläbh bir grup si
läh ve mühimmat deposunu 
ba1m1tya te1ebbüs etmi1 fa
kat asker devriyesile yapb-
g1 müsademe neticesinde 
~ekilmi§dir. Bunlar takip o
lunmaktad1r. Bu:hadise hak-
kmda hi~ tafsilit bildirilmi
yor Ancak mütecaeiclerin 
ge~en sene dag1blan Make
donya ihtilil te1kiläbna 
mensup olduklar1 söyleniyor. • 

timiZden diledijimiz ba 
emirleri bir an evvel ve,_r, 
aidir. 

Gazetecil 
Sa va~ Y erlerind' 

Ucuyorlar 
Paria (Radyo) - A 

tayyarecisi Vilmarin t 
dan idare olunan bir u 
binmif mn ecnebi gaze 
leri ltalyanlar tarafindall 
gal olnnan yerleri dola 
lardir. 

Adua, Adigrat ve ~ 
mun birer ~arabe oldu~ 
buralarda baz1 klise!...-.k 
ba1ka saglam bina kaJ? 
gm1 görmütlerdir. Gase-...
lerin bildirdiklerine 'j: 
arada adam ak1lli cephe 
necek bir yer yoktur. C 
iki sava1~i ordu birb~ 
binlerce rkilometro bit 
den uzak duruyorlar. Y 
iki tarafm karakollari J'. 
rine aras1ra temas ediY~..J 
<;ünkü bu u~urumlu '? 
daglarda bir cephe kll 
mümkün degildir. 

~ ~· „ -
Yumurta 
Kac .:l kc1lg1nd~ 

kurnazhk /.. 
Almanyada bir ka' ~ 

evvel yumurtaya bnyOli 
rük koymuttu. Alm•~~~ 
landa hududunda „_...~ 
bazilan bu yeni kanuo• ~ 
bir oyun yapmai• dtitcl, 
lerdi. Nihayet aralarlJI 
Je bir1ey yapmi1lar: 

Hudvdun Holland• 
fmdaki bir k6yde ._ 
tavuk beslemitler. 8° ol' 
lar her sabah hudud , 
manya taraf1ndaki .k~f„, 
ler1ne katarak ge~r• J-1 
tüu gün orada Jutar 

11 
tavuklar yumurtlad1kt~ 
ra yani ak1ama kart• 
lar1 yine Holland• ~ 
daki ldlmesleriae 1 

mit· Bu 1uretle ~ 
ya gDmrilk1üs ol•:..,,.. 
ce yumurta sokarl 


