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20 ilk Teşrin Pazar 
~GENEL NÜFUS SAYIMINDA ... 

Sayımın çabuk hiımeıi içio, ıayım memur· 
larıoın auallerine hemen cevab v~riniz. Memur• 
J:ırı söze tutma~, kendilerine yiyecek ve içecek 
ikram etmek yasaklar. 

Baıvekilet 
fsıatistik umum müdürlilğft 

Fiab (100) Para 

. Afril~a Har hı l{anlı Oluyor 
ltalyanlar genel taarruza gef;tiler. Ha-
beşler, f;evirme hareketi yapacaklar 

Memel seçiminin 
kat'i sonuçları 

il.as Seyyumun mitralyöz kumandanı m-aktul düştü. General dö Bono Birlik listesi 1,552,000 oy, Litovan
Aduaya geliyor. ltalyanlar kanlı bir harpten sonra edegahamusu aldılar ya partileri de 365 bin oy aldılar 

1000 Japon subayı Habeşistan'a geliyor f ·· 

Asmara, 10 ( A.A) - P. 
N. B. ajansı bildiriyor: 

Amsebot etrafında yapılan 
~'P•tmalar, ilk defa olarak 
•kiki bir savaş olmuştur. 
~degabomusun işgali sev
t~lceyş noktayı nazarından 
•lhıssa mühimdir. Bu yer 

.\digrat'tan 16 kilometre 
:e~afededir ve yüksek bir 
t ~ üzerindedir. Buralar 
d~bıi bir mevki müıtahkem-
ır. Buranın zaptı, geceleyin 

te bir çok defalar elden ele 
~Çtikten sonra kabil olmuş
• r, Habeşler bir kaç kere 
~delJi mukabil taarruzlarda 

l'hımuşlardır. 
Şimdilik burada bütün • • fıretıer sevkulceyş noktala· 

~· doğru emin muvasala 
Uarı teminine inhisar edi· 

tar. ltalyan şimal ordusunun 
aoı cenabı, general Santini· 
la' 
•il kumandası altında ola-
~k Adigratın cenubi garbi
~ İstikamelinde Ogadaya 

l dır on beş kilometre iler-
tQı' k . ~· •ıtir. Burada ço çetın 
ır harp baılamıştır. 
~General Maravika ordusu 
k dıı~~'nın şark ve. ş~mali 
•t '~ıauıdeki tepelerı ışgal 
~11lir. Ras Seyum kuvvet
di.i Marafet ve Suultu va· 
Ot 'ıte doğru çekilmişler ve 
t 'da çok kuvvetli mevzile
: Yerleımitlerdir. ltalyanla-

1' dıba ileri gidebilmek 

' •• to 

Bombardıman edilen Aksum'dun bir göriiııllf 

için bütilo (Habeş mukave· bat kumandanı general dö 
metlerini kırmaları lizım ge· Bono'nun buaün Adua'ya 
liyor. gelmesi bekleniyor. 
Habeş çeteleri Aksumun Adis-Ababa 10 (A.A) 

şimalinden sarkarak Autsa Röyter ajansı bildiriyor: 
ve bette'ki ltalyan karakol- Italyan cenup ordusu buglln 
larını tehdid etmeğe başla· harekete geçerek Ogaden 
mışlardır. Italyan kuvvetleri çölünden ıimale doğru iler· ....... 

lemeğe başlamıştır. Ordu; 
logiliz somalisi boyunca fa
kat hududa yanaşmadan iler
lemektedir. Bir iki günden 
beri uçaklar taarruzu hazır
lıyorlar ve Habeıleri bom
bardıman ediyordu. Italyan 
uçakları bu sabah yeniden 
- Devamı dördı1nca sahifede 

' ' Mussoliui öldü· 
roldü mü? 

ltalya Baıbakaaı Mus· 
solini'nin öldürüldüğü hak
kında dün gecedenberi şeb· 
rimizde bir şayia çıkmııtır. 

Bu sabah Paris (Post Ko· 
Joniyal)i ve Londra istaıyo· 
nunua radyo servisini din
ledik bu haberi teyit ede· 
cek hiçbir ıey vermemiıtir. 
lıtanbul muhabirimiz de 

~
b6yJe bir haber bildirme· 
mittir • 

.1 

}' ukarıda Memel belediye dairesi, aşağıda solda: Memel go· 
vernoru Kurkus Kos, ıoğda: Litünnya partisinin en kuvvetli 
namzedi inıihab komiıeıi reisi Coibüv. 

Memel, 10 ( A.A) - Se· ı ıardır: 
çimin kat•i ıonunçlan ıun· · Devamı 4 nal sahifede-------••• .......... . 

Cumhuriyet rejimi ilga edildi 

Ulusal kurut Yunanistanda 
/ 

krallığı yeniden kurdu 
""""·----------------------Kondilis kral naibi ve baş bakan oldu, bütQo 

Yunanistanda örfi idare ilan ... edildi . 
Atina 10 ( A.A ) - Bu 

Salahiyettarlar ne diyorlar 
Belgrad 10 (A.A) - Ava· 

la ajansı bildiriyor: 
Kondilis htikümeti öğleden 

ıonra ulusal mecliı önilnde 
yemin edecektir. Meclis cu· 
muriyet rejiminin kaldmlma· 
sını ilin edecektir. Kondilis, 
fiç teırinisanide yapılacak 

olan reyiim neticesine kadar 

gün toplanan uluıal kurul 
ittifakla •ıatıdaki kararı 

Habeş harhı, ltalya için 
büyük bir gailedir 

vermiıtir. 

1 - Yunaniıtan'da cumu· 
riyet ilf a edil mittir. 

2 - 1911 de tesiı olunaa 
krallık yeniden kurulmuıtar. 

Adis . Ababa'nın bombardımanı dahi Uaheş

yetmiyecektir 
naip kl!lacaktır. 3 - Son teırinin ilçünde 

lerin cesaretini 
~!• · Habeıiatan muba
a, 1 nılinasebetile Avrupa 
1.it~~telerinde alikadarların, ~. 
~it ~rini takib eden maka· 
~ ti çıkmağa başlamıştır. 
~'-tı Dıliddet Habeşistan'da 
"1 11tı11ıuı olan profesör Mar· 
~ (Griyadil), yazdığı son 
,~•kalede diyor ki: 

~ti •tçok kimselerin tahmin· 
'-• lle rağmen Habeşistanın 
te,'~ kuvvetini, kadınlar ve 
~) çerden müteşekkil tak· 
'~le kuvvetlerile birlikte, 
._~ bir buçuk milyon ola-a 
~bl taktir ediyorum. Tabii, 
~·:•ıı hepsi, değerli mu
'41.'P •r deiildir. Halk or· 

" 11•11 eıaııaı, blklm ka· 

kırın ağa 
Belgrad 10 (A.A) - Ava· genoy yapılacaktır. 

la ıejansı, btitlln Yunanistan- 4 - General Kondilis kral 
hitatta~ toplu: bir halde bu· da örfi ida;e ilin edildiğini naibi ve başvekil tayin olun· 
lunan üniformalı ve asri tes· bildiriyor. Krol ııaibi Ko11dilis muştur 

li hatlı niza mi ala Y lar teşkil=-~&.\\I lllllllllll lllllllllllll lllllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllHlllllllllUIHllHllllllllllllllHlllllllllllll~ 
eder. Diğer mildafaa kuv· ~ fi 
vetleri ise, başka batka vi- -y k A d ı k 
liyetlere dağılmıı ve idare· -_i_ arın 1 na o uyu o uyun __ i 
leri valilerin ellerine veril· 

miıtir. ~- -- En 1 vi Ve En Mevsuk 1 
Bu kuvvetler, tamamile J İl 

müstakildirler. Bunların •D ;_§_ Harh Haherlerı·nı· ~-= 
aydın ispatı, Habeılilerin _ - -tabii savaş usulti olan Oueril· =: 5 
la {çete) barbıdır. Bu harb 2 istihbarat Servisini Fevkalade Sllretle Kuvvetlendirmiş Olan ii 
usulü hllcum için ne kadar ~ A d ı G e d § 
elverişsiz ise, mlld~fa~ için 1~ na 0 U azetesın e İi 
de o derece mUnasıptır. 1 il 

Habeıiıtanda her adam H S b h Ok --'-
bir askerdir, her aıker ken· ....... er a a uyunuz 
-Devamı 4 tıncil •ahifu!.e- -•UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllUIUllUllUIHlllllllllllHIHUlllllllUllllllllllllUllUUUlllllUllllM 
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- Cinayet nasıl anlaııl
mış? 

rada olan iki cinayetin 
yekdiğerlerile olan münase· 
bet ve alakalarını nasıl ve 
ne ile tesbit edebiliyorsun? 

Boni, amirinin bu sözleri
ni tebessümle karşıladı ve: 

- Evveli, Sali'nin madam 
Honhard'ın kızı olduğu ve 
saniyen de, D. oın, her iki 
cinayetin faili bulunduğu 

hakkındaki iddiada ısrar 
ediyorum. 

(Ulusal Birlik) 

Italyan gazeteleri ~ok şid-
detli makaleler yazıyorlar 

11 Birinci Teırln 955 ,, 

Kazakistan 
jeolojik araştırmaları 

devam ediyor 
Alma • atadan verilen h•'" 

berlere göre, Kazakistan'dı 

( 

1frib1ına) diyor ki : ltaJya - Habeşistan harhını dur- yapılan jeolojik araştırın•11' 
büyük mikyasta devam et· 

durmak, uluslar kurumunun elinde deg"' ildir mektedir. Üzmanlardao bat• 
ka bu işe büyük bir itçİ, 

Uluslar kurumunun geçen rumunun verdiği kararın, den yürüdüğünü ve ltalya· ,e 
Pazartesi günkü toplantı· haksız yere verilmiş bir hü- nın Habeıistan'daki haklarını mühendisi, öğretmen 
sında ltalya'nın mahkum küm olduğunu yazmaktadır. ihmal ettiğini kaydederek okuyucu kadrosu da ceibo· 
edilmesi lüzumu hakkında Ayni gazete, lngiltereye bir diyorki: lunmuştur. Aladağ tepesin· 
verdiği karar, İtalyan bası· çok tarizlerde bulunmakta ultalyan • Habeş harbı, de kıymetli madenlerden pe~ 

k" 1 bindirmiştir. ve ne olursa olsun ltalyanın İtalya için hakka müıtenid zengin volfram ve mollpte• 
nını up ere bir davadır. Binaenaleyh ltal-
Son posta ile gelen Roma çizdiği programdan dönmi- madenleri bulunmuştur. 

1 • ·dd tı• k 1 yecegv ini ilave eylemektedir. ya hakkını almadıkça Habeş Turgay carı civarında zeO'" 
gazete erı, şı e 1 ma a e- harbı duramaz, bunu dur- ., fo• 
lerle doludur. Fa•istligvin en müfrit alet- gin sürme damarları keş ., durmak, Uluslar kurumunun 

(jurnale d'İtalya), (Adua'- !erinden biri olan ( Tribuna) elinde değildir.,. lunmuştur. Ak-tübe bölge· 
dan Cenevreye) başlığı al- gazetesi de, ltalyanıo 1906 Diğer ltalyan gazeteleri sinde bakır, altın, kömü.ı ,e 

yılındanberi yapılmış muahe- petrol damarları buluoınut• 
tında yazdığı son makale- d h ki de heman buna yakın ma- d 

delerle haiz ol uğu a arı k ı 1 k 1 1 tur. Fen akademisi buraeıi• sinde, ltalyanın sulhu ihlal b k a e er yazma ta ve ta ya· 
müdafaa etmekten aş a ••t · d. C da bulunan yeni madeni etmemek için bir çok gay- h b d v nın, mu ecavız ıye enev-

iç ir şey yapma ıgını d hkA 1 k f toplıyarak Kazakistanın as•· retler sarf ettigv ini ve lngil- ·dd 1 k b re e ma um o ması ey İ· 
1 ia ey eme te ve u ga- yetini asabiyetle kar•ılamak- den zenginligv ini gösterell 

tere ile Fransayı defatla t d d v d d v ., ze e e, ogru an ogruya • tadırlar. bir müze açacaktır. 

- Sali, mağazada bera· 
ber çalıştıkları bir kızı o 

gün evine davet etmişti. Be
raberce oturup yazlık kadm 
ıapkaları için bir forma 
bulacaklardı. Sali'nin arka
daşı kapıyı hayli çaldığı hal
de iıittircmcmişti. Bunun üze
rine, Sali'nin derin bir uy
kuya dalmış olması ihtima
lini düşünerek, kapıcıdan 
bir anahtar istemiştir. Ka
pıcı Matmazel Sali'nin 
kapısına gelerek elindeki 
anahtarlardan hangisinin uy
gun geleceğini aramış ve 
hayli uğraştıktan sonra ka

Arzu ederseniz bu hususta 
dubl bahsa girişmeğe ama
deyim. Üçüncü bir bahs için 
de mütemayi im. isterseniz, 
madam Honhard'ın bavulunu 

müracaatta bulunduğu halde uluslar kurumuna çatmakta- ............... ,. ... _____ _ 
hakkının teslim edilmediğini dır. (Tribuna), on üçler ko- s d ı :---• • •• h 

açalım. Göreceksiniz ki, iki ileri sürdükten sonra, bu mit?sinin verdiği kararı uzun U a ımanı ta ., 
mes'eleden hiç olmazsa bi- günkü halden Italyanın mes- uzadıya tahlil ettikten ıonra 

pıyı açar açmaz, kanlar 
içinde yatan Sali'nin cese· 
karıılaımişbr, 

Biz gazetelerde bu cinaye
tin tafıilitını okurken, za
vallı Salı'nın cesedi morgla 
duruyordu. Salı'nın ya bir 
akrabası veya bir tanıdığı 
çıkar diye ceset, teşhir de 
edilmiıti. Velhasıl bu cina
yetin faili zabıtaca tamamen 
mechul kalmıştır. 

Straun, dikkatle dinli
yordu. Boni sözünü bitirdik
ten sonra: 

- Hayret, bu cinayetten 
Madam Honhard haberdar 
olmasın?. Acaba gazetelerde 
okumamış mıdır, yokıa bi
zim gazeteler yazmadı
lar mı? .• 

Dur bakalım, bizim gaze· 
te koleksiyonuna, bu cinaye· 
ti yerli gazeteler nakletti
ler mi? 

Con Straun biraz sonra 
elinde gazete koleksiyonu 
olduğu halde odassna dönü
yordu: 

- işte -dedi- niçin bizim 
gazeteler bu cinayeti yazma
dılar. Sali öldürüldüğü gün, 
biz de tayyare istasyonunda 
malum büyük f eliket olmuş
tu. 

Gazetelerimiz, bu hadise
nin tafsilitile doludur. Pek 
tabii ki, (Hamilton) gazete
leri, kendi intişar sahaların· 
da vukua gelen bu muazzam 
felaketin tafsilitıoı bırakıp 
ta, Nevyorkta olmuş alelade 
bir cinayeti yazamazlar. Yer· 
Ji gazetelerde bir şey yazıl
mayınca da madam Honhard 
nasıl haberdar olacak? Şim
di söyle bakalım delikanlım? 

Dedi. 
Boni biraz düşündil ve sonra 
- D. artık bizce malum 

oJmuı demektir. Şimdi onun 
fikrini anlamak kalır. Ncv
yorktaki karısının evinde 
birıey bulamamış ise bile, 
kayın validesinin adresini 
anlamış oldu ve ondan sonra 
kalkıp buraya geldi. Zavallı 
Honhard, onun, birgün an· 
ıızın çıkıp geleceğinden pek 
bakb olarak endiıe ediyordu. 

Boni'yi dikkatle dinliyen 
taharri amiri Con Straun: 

- Dur·dedi·hldiseler üze
rinde tavakkuf etmiyerek 
hemen geçiyorsun. Bir kere, 
Sali'nin, Honhard'ın kızı ol
duğu ne ile malum? ikincisi, 
biri Nevyork'ta ve diieri bu-

rine delil teşkil edecek ema- 1 ı d J ı k k · · 1 b. h 

relei~u:;~·n fasıl y~:~~~~~:·n•h~~·i~~ kim ediliyor 
~nb: ! .. bu bavul, bize çok h • k Akdcnizde önemli bir veri olan bıt 

··~~div:~·d~~~:-inin gözün• za ıre çı artmıyor limanın. tahkimi hoş .Y~re _de~i~d!~ 
bakarak ilave etti: ----------- Son posta ıle gelen Yunan önemlı bır denız ugra11d• 

- Bu bavulun astarı ya
pışık değildir. Bakınız nasıl 
açılıyor? İnsan bu astarın 
arasına istediğini sokabilir. 
Baul değil, adeta bir esrar 
kumkuması!.. 

Con Straun, mütecessis 
nazarlarla bavulun her tara
fına bakıyor ve : 

- ister misiniz, katilin 
bulamadığı paraları biz bu
lalım !.. 

Derken, Boni, astarın ara
sında iki beyaz zarf çıkarı· 
yordu. Boni, zarfltrı açlıktan 
sonra: 

- Yazık • dedi • zavallı 
madamm, hayatında temin 
edebildiği hayat sigortası 
poliçesi! başka bir şey yok! 
ne bilirdiki, kızı kendisinden 
evvel ölecek ve o da, bu 
acıyı duymadan arkasından 

ayni şekilde gözlerini ebe
diyete kapatacaktır. 

Con Straun, dikkatli na-
zarlarla poliçeye bir göz 
gezdirdikten sonra: 

- iki bin dolarlık bir 
poliçe, 27 sene için Sara 
Harkind Grikin nam müste· 
arı yani Sali adına tan~i;" 
edilmiştir. Amma Harkind, 
yani Honhard menfaatına
dır. Merak edilecek birşey 
değilmidir. Bu kadınların ber 
ikisi de namı müstearla ya
şıyorlardı. Acaba neden? 

Boni, bilitereddüt cevap 
verdi: 

- Bunu anlamıyacak ne 
var? Onlar, D. den kaçmak 
için kapalı isim kullanmağa 
karar vermişlerdi. Bununla 
beraber, D, onlardan daha 
kurnaz hareket etti. 

Con Straun, Boni'nin bu 
sözlerine tekrar itiraz etti 
ve biraz da alayla karışık 
bir tebessümle: 

- Gene unutuyorsun ki,: 
bu iki cinayetin faili ve ma· 
dam Honhard'la Sali'nin ka
rabet ve münasebetleri hak· 
kında elimizde en ufak bir 
delil mevcut değildir. Vu
kuatı zabıta tarihinde, böyle 
birbirine yakın görüldüğü 

halde temamen akıi aetice· 

Bu tedbir, ltalya ·Habeşistan harbın· 
dan doğan sebeplere dayanıyor 

Son posta ile gelen Atina 
gazeteleri, Yunan hükumeti· 
nin, ltalyan-Habeş harbı mü
nasebetile tahaddüs eden 
durum üzerine halkın iaşe

sine yarayacak bütün mad· 
delerin Yunaniıtandan dışa· 
rıya çıkmamaıını emretmiş

tir. Bu emir mucibince, hu
bubat, buğday ve sair yiye
cek maddalerin ihracatı dur· 
muştur. 

Yamanlar suyu 
Kaynakları esaslı 

surette muhafaza 
olunuyor 

Yamanlar suyu kaynakla· 
rının hüsnü suretle muhafa· 
zası için urayca alınan esas
lı tedbirler, tesirini göster-

meğe baılamıştır. Civar köy
lerdeki halkın, kaynakların 
bulunduğq yerlere uğrama· 
ları takyid edilmiştir. 

Mısır kraliçesi 
Atina'ya uğramış 
Atina - Mısır kraliçesi, 

evvelki gün Viyana'dan 
Atina'ya muvasalat etmiş 
ve (Britanya) oteline enmiş
tir. Kraliçe, (Melek Sultan) 
adile seyahat etmekte ve 
refakatında saray nazırı ile 
hususi katibi bulunmaktadır. 
Kraliçe, bugünlerde Mısır'a 
dönecektir. 

ler veren pek çok hadiseler 
yazılıdır. 

Booi, amirinin sözlerini 
makul gördü ve: 

- Evet, hakikat budur, 
fakat madam Honhard'ın 
kızı Sali'den sonra öldüğüne 
siz de kanisiniz yal. O hal
de iki bin doların, Normaya 
ait olması lazımdır. Mahaza 
şu ikinci zarfı da açalım da 
bakalım onda ne var .. 

- Arkalı var -

Gazeteler; Akdeniz duru· 
munun yarın ne olacağı kes
tirilemediğinden, hükumetin 
verdiği kararın haklı oldu
ğunu kaydetmekle beraber 
bundan istifade ederek Spe· 
külisyon yapmak ve ıonra 
da bahalıya satmak suretile 
halkı ıırar etmek istiyenlerın 
hueketlerine şimdiden mani 
olmak için teşebbüsata gi
rişilmesini tavsiye etmekte· 
dirler . 

Dr. Ekrem Hayri 
Bir buçuk aydanberi isti· 

rahat etmek üzere lstanbul
da bulunan iç hastalıkları 
mütehassısı doktor Ekrem 
Hayri, evelki akşam şehrimize 

dönmüş ve dünden itibaren 
hastalarını Beyler sokağın
daki muayenehanesinde ka
bule başlamıştır. Kıymetli 
doktorumuza hoşgeldin de· 
riz. 

Müzayede ile fev
kaladehilyük satış 
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günü sabahleyin saat 10 da 
tramvay caddesi mektupçu 
yokuşuna varmadan evvel 

Salhane mevkiinde 425 No. lı 
evde maruf bir aileye ait 
fevkalide lüks ve nadide mo· 
bilyalar müzayede suretile 
satılacaktır. 

Mavondan mamul gayet 
zarif bilfe kara yemek ma
sası ve altı adet maruken 
iskemlesi, yeni bir halde L, 
Neupeld, markalı Alman pi
yano ve taburesi, marukeu 
kanepe, iki koltuk, şemsiye· 
lik, camlı maun orta masası 
sigara sehpaları, soba ve bo
ruları, kütüphane, bir adet 
iki kişilik nikel kar)rola maa 
somyası ve yatakları, maun
dan mamul modern 3 kapılı 
şifinyeralı aynalı dolap, tu
valet ve iki komidouosu, iki 

gazeteleri, Giritteki Suda Harp zamanında bu liın•0' 
limanının, bir haftadanberi oldukça büyük bir douaod• 
tahkim edilmeie başlandığ-ı- sığabilir. Bu münasebe ' 
nı haber veriyorlar. Sudanın tahkimi, nazard•ll 

Malum olduğu üzere, Su- kaçmıyacak bir mes'ele tef' 
da limam, Akdenizde çok kil eder. ~ 

Ilbaylık sayım büro· 
sundan: 
Sayım ve kontrol 

dikkat nazarına : 
memurlarınıJJ 

1 • Kontrol ve sayım memurları, Biribirleriyle tanııoı•: 
ve görüımek için bu ayın 12 inci cumartesi g~~ 
öğleden sonrtl saat dörtte ikinci maddede göster• 
yerlerde bulunacaklardır. 

2 -
A - Birinci mıntaka kontrol ve sayım memurları - 1 .111:: 

taka numarasından 552 numaraya dadar·HRlkevıo ,. 
B • İkind mıntaka kontrol ve sayım memurları -553 oı• ,. 

taka numarasından 1067 numaraya kadar • Ba•dl 
h_ane belediye zabıtası mevkii önünde. (J6S 

C • Uçüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1 t' 
mıntaka numarasından 1422 numaraya kadar • 5•0' 

lar mektebinde. 4~ 
O - Dördüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları- 1 f.1' 

mıntaka numarasından 1686 numaraya kadar .. 
sancak Gazi ilk mektebinde. f,B1 

E • Beşinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1 ,.f 
mıntaka numarasından 2162 numaraya kadar • Et 
paşa belediye zabıtası mevkii önünde. ı6ı 

F • Altıncı mıntaka kontrol ve sayım memurları • ~,r 
mıntaka numarasından 2411 numaraya kadar • 
şıyaka Cumhuriyet mektebinde. ,. 

3 • Zabitai belediye amirleri o gün ikinci maddede 1 , 
zılan toplantı yerlerinde hazır bulunacak ve taoıl~ 
ya yardım edecek ve icabeden talimatı da vere' 
lerdir. 10·11 331~ 

lır dört köşe masa, e~ 
kuşlu ayna, çocuk ar•~ 
yağlı boya levhalar, bi ~ 
hezaran sandalya, broP~ 

adet birer buçuk kişilik kar· 
yola maa somyası ve yatak
ları, çocuk karyolası, emaye 
banyo ve termosifon ve sut 
ve teferruatı, ceviz iki ka· 
pılı aynalı dolap, lavoman 
tuvalet ve porselen lavobu 
gece lambaları, nakiş ve di
kiş singer makinesi, ıon mo· 
del silko markalı 7 lambalı 
radyo, iki diyaframlı Edison 
gramofon 30 plikiyle İpekli 
şezlong, Amerikan duvar sa
atı, mavundan şifinyerli do
lap, beşik, sarı ve bakır man 
gallar, cevizden mamul açı· 

çere kornezler ve hah ~ 
ve seccadeler 10 paça ~ 
sedef iılemeli ıark od• J;t 
kımı ve saire birçok ıo0~ 
yalar bilmüzayede satıl•" 

Hamit: Jıl " 
Mobilyalar gayet JO .,~· 

satış acele olduğund•k i;t;· 
tirak edecek zevat ço ~-· 
fade g&recektir. Fırııts 
çırmayınıı. ,., 

Fırsat artırma ıaloDO 
Şınık T. 2056 

8) 

.. 
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Oli-vier ve şQreki-
(Ulasal Birlik l t Birinci T ep!a tSS 

= 

81 Limitet vapur 
acentası 

~deli Han. Birinci kor· 
Tel. 2443 

14. lllerman Linyn Ltd. 
efpool haltı: 

.._"~LAMINIAN" vapuru 16 
S ti teırinde Liverpool ve 
~ıeadan sıelip tahliyede 
19 • ~cak ve ayni zmanda 
~ilci teırine kadar Li· 
Mir ol ve Glaıgovv için 

" alacaktsr. 
l LESBIAN " vapuru 26 
S,. l1frinde Liverpol ve 
~leadan sıelip tahliyede 
2 '1.a•cak ve ayni zamanda 
hol ci teırine kadar Liver· 
"- ve Glaıgovv için yük 

~r. 
.. hatb: 
~ GASTILIAN " vapuru 
~ limanımızda olup 18 
lt'ij .e. kadar Londra ve 

• •çın ytık alacakbr. 
a llARONIAN,, vapuru 20 
~ lttrinde beklenilmekte S 28 B. teırine kadar 
~le' ve Hull için yiik 

.. t11. 
' tauaso,, vapuru 15 
~ letrinde Londra, Hull ve 
~ten gelip tahliyede 
~ caktır. 

C.11eral Steam Navigation 

·~ Co. Ltd. 
t l>JUTANT,, vapuru 30 
~ leırinde beklenmekte 
~ ikinci tetrine kadar 
~için yilk alacaktır. 
"So lıe Levante Linie 

' FIA,, vapuru 28 B. 
'- de Hamburg, Bremen 
'~•eraten beklenilmekte 

tf t.bliyede bulunacaktır. 
~ Vurut tarihleri ve 
~~~11 ilimleri üzerine 
~lderden meı'uliyet 

edilmez. 

~li Rıza 
'ıtıcellitbanesi 

~et.·....._ __ _ 
l Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Jlırı 

Londra 
OzOm piyasası mfts· 

tekard1r 
Londra üzüm piyasası, ge

çen hafta olduğu gibi müı
tekar geçmektedir. Şehrimiz 
üzüm ihracatçılarına gelen 
malumata göre, fiatler bir 
miktar yükselmeğe meyaldir. 

Almanya'da 
Yumurta piyasası 
Alman ya yumurta piyasası 

Bu hafta içinde dahi 
pek sağlam geçmiıtir. Buna 
karşı istiblik yerlerine gerek 
yerli mallardan gerekse ya· 
hancı yumurtalardan ancak 
az miktarda mal getirilmiş
tir. Bununla beraber büyük 
şehirlerde bile henüz yumurta 
noksanlığı gibi bir şey gö
rülmektedir. 

Dikkate değerki, önemli 
yumurta ülkelerinden Hol· 
landa, Danimarka ve lrlan· 
da'da dahi piyasa kuvvet· 
leşmiştir. Buralardan ihracat 
azalmıştır. Çünkü halen re· 
kolte mevsimi olduğundan 
yumurtaların bir çoğunun 

doğrudan doğruya içer.ide 
harcandığı bildiriliyor. 

Berlin'den topt .. n satış 
yumurta fiatlarında bir hafta 
öncesine karşı hiç bir deği· 
şiklik olmamıştır. Ancak 
Almanya'nın bazı yerlerinde 
daha fazla fiat tesbit olun
duğu haber veriliyor. 

Öksflrenler! Mut 

laka (Okamentol 

öksflrflk şekeri 

rini tecrftbe edi 

ıiz •• 

Ve PO.rjen ~ahapın 

en O.stftn bir mfts· 

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgfln ~ 
haplarını Maruf ~ C\S 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıt bir 
...,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz il4ç 

ve tuvalet çe~itleri satar. 

• 

lK~liU/ 

[ Alrcıc.l .DANL<A~' l 

N. • 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

•VVINFRIED" vapuru ha
len limanımızda olup Roter
dam ve Hamburg için yük 
ala maktadır. 

"TROJA " vapuru halen 
limanımızda olup Hamburg 
ve Bremen için yük almak· 
tadır. 

"VVASGENVVALD" va· 
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala· 
caktır., 

"SOFIA,, motöril 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvera, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

"MOREA" vapuru S ikinci 
teşrine doğru bekleniyor, 

Hamburg, Bremen Anvers· 
ten yük çıkaracaktır. 

"ANUBIS,, mot6rü 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
15 ikinci teşrine kadar An-

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Ham harsı limanlan 
için yük:aıacak olan vapurlar 

"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yiilc 
alacaktır. 

"ACHILAS" vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yllk 
alacaktır . 

"HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 1 nci tetrinden 26 1 nci teırine 
kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru S 2 nci t~trinden 8 2 nci teı 

rine kadar yük alacaktır. 
Burgas, Varna ve Köstence limanları için ylik alacaktır. 

"HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 
yük alacak. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oıfo 

ve Iskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
" VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 

için ynk alacacaktır. 

"V ASALAND" motörii 16 1 nci teırinde buradan hare· 

ket edecektir. 
"NORDLAND" mot6rli 2 2 nci. teşrinde buradan hare· 

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 

vers, Roterdam, Hamburg " ALBA JUL y A ,, vapuru 2 1 nci tetrinde gelip ayni 
ve Bremen için yük ala- günde hareket edecektir. 
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT "SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. tetrinde gelip 28 t nci. 
HAMBURG tetrinde hareket edecektir. 

"NORBURG,, vapuru 8 Yolcu ve yilk alır. 
8 · · d b k ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 

cı. teşrın e e leniyor, 
Anvers, Koterdam ve Ham- Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 
burg için yük alacaktır. "LEVV ANT,, motörü 10 1 nci. teırinde yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL _ Hamiş: Uindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 

HA VSLINJE ( D-S. A-S. Acente meı'uliyet kabul etmez. 
SPANSKELINJEN ) Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

OSLO ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalıjına mliracaat 

"BOSPHORUS" motöril edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

~!r ,Bi r~:~~e ır~:: k~;~ıe:i~ !il l il llll l il llll l iVll l l l l llll l l l il l!I ~ l l l l l l l il l il il l llll l l l lll l l il 1111111111111111111111111111111 

Norvec limanlarına yllk ala· slzmır yun mensucatı~ 
~~ = = 
AMERıc~~;~~~~TLINES·iTürk Anonim şirketil 

"EXMOUTH" vapuru 16 ~ İzmir Yfln Mensucatı Tft.rk A. ~· nin Halka· 5 
Bci. teırinde bekleniyor = . . := 
N k 

. . k 
1 

k ' § pınardakı _kumaş fabrıkası mamulatından olan § 
evyor ıçın yü a aca tır. = . l"k k 1 k ·r k ı ı b • -"EXCELSIOR 

30 
§ mevsım ı ve ış ı , zarı umaş ar a, atlanıye, 5 

" vapuru - al fl 1 b k • 1 e· . . -
8 

• • d b ki • := t ve y n çorap arı, u erre yenı açı an ırmeı 5 
cı. teırın e e enıyor, := . . = 

N k · · ük 1 kt = kordonda Cumhurıyet meydanı cıvarınCla 186 =: evyor ıçın y a aca ır. = = 
SERViCE DiREKT ~ numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim şİr· ~ 

DANUBIAN ~ keti) mağazasında ntılmaktadır. MezkO.r fabrika· i 
TUNA HATTI ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 

" ALISA" motörll 12 Bci. ~ olan mamulattm muhterem mfttterilerimize bir § 
tetrinde bekleniyor, Belgrad, ~ defa daha tavıiyeyl bir vazife biliriz. § 
Novisad, Komarno, Buda- ~ Perakende satış yeri Toptan ıatıı yeri § 
peıte, Bratislava, Viyana ve ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
Linz için yük alacaktır. a5 Kemalettin Cad. Saiır zade hah T. A. Ş. 5 

ARMEMENT DEPPE· EE biraderler § 
ANVERS S Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza § 

"EG YPTE" vapuru 20 Bci. 5 ve biraderleri 55 
teırinde bekleniyor, Anvers ~ Yeni manifaturacılarda mimar § 

5i§ Kemaleddin Cad. Yllnln mal- §5 
Direkt yük alacaktır. - -

"EsPAGNE" vapuru s lı:uuııflİIİIİ1İİ11fu·111Thuii~iiiilıiuW11ıİl111111111111in11111111111111111111111111111111u i 
ikinci tetrinde bekleniyor, 

Anvers, Direkt yilk ala- , ___ su .. mer Bank---
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 

lann iıimleri iizerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 
"V apurlann iıimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
f el eri hakkında bir taahhllde 
giriıilmez.,, 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk ffaıtalıklan 
Mlltehauı11 

IJ..inci Beyler Solcagı N. 68 
Tel. on 3452 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kumaşları 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Ulusal Birlik) 

~luteı·izler arasında eski donannıa hakanı da vardır 
çe ze ıo, Şöva ye D ü 

vanı düş·iııüyordu bazi Ingiliz mehuslari, zecri tet
birleri n tatbikine itiraz ediyorla,. 
Sir Eduarll Grigg , 

önüne geçmek 

zecri tetbirler tatbik olunııt·sa, harlıın 

için haı·p Açılmış olacaktıı· diyor 
Loııdrn 10 (A.A) - 50 saylavdnn mürekkep bir 

grup Jtalya·ya karşı zecri tcdbil'lcr tatbiki aleyhinde 
durum almı~tır. Grup Cuma güoO toplanarak ltalyan· 
Habeş lıarlıına İngilttre tarafındun yapılacak hir mn
c.luhaleuin tehlikelerini İn•·eJiyecektir. Bu grubun baş· 
kanlarıodao birisi iki gnn evvel zecri tedbirler aley· 

hinde bir sôyleY ycı·en miste.. Amcryclir hu gruba 
bağlı olan eski donanma hakanı Alba} Aplin milcssir 
tcdbfrler tatbiki muhakkak surclle biı· Avrupa hnr
hına varacaktır demiştir. Sir Eduard Grigg ele zecri 
tedbirler tatbik olunursa lıarbm öııihıe geçmek için 

- Pek iilii. Bu kız yaşar
sa, ben öleceğim. Kral ]a
nın bu kız esir olmasını 
istemiyorum. Çünkü ben se
viyorum. Bunun için kapla
nın kafesinin knpısını açık bı
rakacağız; ve hiçbir kimse 
bizden şüphelenmiyecektir. 
Talih ve tesadüf işlerinden 

hiçbir kimse mes'ul tutula
maz. Bunlara yalnız AJlah 
hükmeder.! 

diklerim de ancak buPdao 
ibarettir. 

·ıe· 
- Pek ala şimdi çe~~ ~ 

bilirsin. Seni çağırdığ1 r 
• k . . hafi zaman gcııne ıçın 

bulun. ·ıib 
Kaplan muhafızı çe~• I· 

gitti. lzabo, bir müddet f)" ft 
. ti' 

nız kaldı. Berı tara ~· 
kapların korkunç hoınur0;..e 
malan geliyorken kr• 

1n. 
lıebo da derin derin dOf 

bir harp açılmış olacaktır tarzmda diycvde bulunmn~tu~ 

Saliihi yettarlar 
ne diyorlar 

Süel hazırl k~ r
da hulun ·adık 

- Başıarafı birinci salıifede -

di evini müdafaa eder ve 
eğer düşman Avrupanan sa
vaş kanununa göre, her 
~önüllüyü ölümle cezalandı
racak olsa, o zaman bütün 
halkı kökünden mahvetmeğe 
mecbur kalırdı. Bundan 
başka, Negüs'ün (imparato
run) memleketi, başka başka 
ırklarla dolu olduğu için, 
düşman her yerde ve 
her zaman sahayı ezber
den bilir, yeni bir insan 
nev'i ile uğraşmağa mecbur 
olacaktır. Mesla, Mısır hu
dutlarında, umumiyetle barış 
seven Ambarilerin usulünü 
daha yeni tatbika başlıyan 
kabilelerle karşılaşacaktır. 

Buna mukabil. güneyde ve 
batıda, vücudun üst kısmını 
serbest bırakarak ayakları
nın bileklerinden bağlı don· 
lar giyen Somali ve Galla 
kabileleri vardır ki, bunlar 
da fevkalade harpçı olmakla 
tanınmışlardır . 

loplarile, tanklarile, bombaı· 
dıman tayyarelerile Habeş 

etslihatını mukayese etmek 
kabil değildir. Fakat buna 
karşı, gayrisıhhi iklimli bir 
bölge ile çevrelenmiş olan 
2500 metre yüksekliğindeki 

Habeş yaylası, tabii bir kale 
teşkil eder. 

Tevfik Rüştü Aras, Uzerimize düşen 

ltalyanlar, ltalyan somali· 
sine doğru ilerlemeğe baş
hyarak, sıcak, susuz, yerlilu
rin bile yaşayamadığı dizan
terili bir çölü geçmeğe mec
burdurlar. 

vazifeyi yapacağız, dedi 
lstanbul 11 ( Hususi ) - tığı hakkındaki bütün şayia-

Tevfik Rüşdü Aras Cenev- ları kat'i olarak tekzip eyle
reye geçerken Belgrad istas· miştir. 
yonunda Stoyadinoviç ile gö· lstanbul 11 (Özel) - Dış 
rüşmüştür. Yugoslav başba- Bakanımız Cenevre'de İtal-
kanı Tevfik Rüştü Aras'a yaya karşı alınacak zecri 
Zemon'a kadar refakat et- tedbirlere iştirak edeceği-
miştir. mizi bildirmiş ve Türkiye 

Dış bakanımız, Türkiyenin üzerine düşen vazifeyi yapa· 
üsnomal süel hazırlıklar yap· caktır, demiştir. 

~~~~~~-----·~----~~~~~-
Habeşistanla muharebe, 

güneyde yedi yüz kilometre 

kuzeyde 900 kilometreyi bu

lan cephelerin uzunluiundan 

dolayı fevkalade zor olacak
tır. 

Italya aleyhine alı-

ltalya, işte böylelikle mil· 
tearriz, her yerde başka 
renkte ve başkR kıyafette 
insanlarla karşılaşmış bulu· 
nuyor. Bu insanlarda müşte
rek olan yegane şey, göğüs 
göğüse harb etmeleri ve 
kendilt:rince kıymetli olan 
ayrı ayrı silahlara malik ol· 
malıdır. 

Habeşistaoda kıyafet ka· 

dar silahlar da muhteliftir. 
Habeşistanda, başka başka 
yıllara ait çok Remington ve 
Veteyer martin, Lebel, mav
zer, Manliher tüfekleri var
dır. Hatta karanlık . Codşe
ham havalisinde iki yüz yıl- , 
lık uzun namhlı bir tüfengi 
omuzuna atarak gururla do
laşan bir adama rastladım. 
Bununla beraber Habeşler, 
silahları ne şekilde olursa 
olsun, onları kullanmasını 
çok iyi biliyorlar. Yalnız bu· 
nun için ilk şart, kafi dere
cede kurşun bulunmasıdır. 
Bu her zaman mümkün ola-

maz. Habeşistanda mühimmat 
çak bahalı bir şeydir. 

Bundan altı ay evvel, dört 
kurşun bir altın Marya· Te
rcsa (Habeş parası ) na sa
tılıyordu. Bu fiatıo, harp es
nasında daha fazla yüksel
diği şüphesizdir . 
Italyanların, modern, motör- ı 

lü fırkalarile, ıslah edilmit 

Habeşistanda tahrip sure-

tile mukavemeti kırai:ak biç 
bir büyllk bina, veya kale 
olmadığı için ahalinin topoğ· 

rafik bakımdan dağılışı da, 

çete harbını kolaylaştırmak· 
tadır. Tarımla uğraşan ahali, 
evlerin birbirinden 100 hatta 
150 metre uzak bulunduğu 
küçücük köylerde oturduiu 
için, bir uçak hücumunda, 
her evin ayrı ayrı bombar
dıman edilmesi lizım gele· 
cektir. Halbuki ltalyan tay
yareleri için bu, pek güçtilr. 

Netice itibarile deyebili
rim ki, Ha\>eşistan harbı, 
ltalya için fevkalade müşkil 
bir gailedir. 

ltalyan'lar, biran evvel 
neticeye vasıl olmak için; 
belki Adis-Ababa'ya tayya· 
relerle bir hücum yaparak 
Avrupa'lıların köşklerini, is
tasyon binasını ve impara
torun sarayını bombardıman 
etmek istiyeceklerdir. Fakat 
böyle bir hareket, Habeş· 
lerin cesaretini kıramaz, zira 
onlar, modern bir evden 
ziyade bir çadırın altında 
rahat ederler. 

1\leınel seçiminin 
kat') sonuçları 

-Baştarafı 1 inci sahifede 
Birlik listesi 1,552,000 oy; 

Litvanya partileri 365 bin 
oy .. Sayla vların parti itibarile 
Clurumu aşağı yukarı eskisi 
gibi olacaktır. Bununla be
raber Litvanya partilerinin 
daha fazla almaları ihtimali 
vardır. 

nacak tedbirler 
-·-

Mütehassıslar, bugiin toplanaı·ak 
tedbirleri teshil edeceklerdiı· 

lstanbul 11 (Özel) - ltal

yaya karıı zecri tedbirler 

alınması hakkında uluslar 

kurumunun büyük bir ekse

riyetle verdiği karar üzerine 

bugün toplanacak olan mü· 

tehassıslar komitesi, tedbir
leri tesbıt edecek ve bir ra
porla Asambleye arzedecek
tir. Asamble, bu akşamki 
toplantısında tedbirlerin ne 
zaman başlıyacağını tayin 
edecektir. 

ltalyaıılar genel 
• taarruza get;tı .er 

-B~tara(ı birinci sahifede
sol cenahta ltalyan mevzileri 
öniindeki mevkileri bombar
dıman etmiştir. 

Bu hareketten maksat, Ital
yan kuvvetlerinin bu cenah
tan bir baskına uğramalarına 
mani olmaktır. imparator he
nüz Adis-Ababadan ayrılm.a
ğa karar vermemiştir. Şimdi· 
tik muhtelif cephelerdeki ha
rekatı hükumet merkezinden 
ve yanındaki Habeş kuman· 
danlarının ve yabancı askeri 
müşavirlerin yardımile idare 
edecektir. Adis-Ababa ile 
şimal cephesi arasındaki bü
tiln telli ve telsiz muhabere
ler kesilmiş bulunuyor. 

Tiğr' de bir çok şehir ve 
köylerin alanıb verildiği 
hakkındaki rivayetler kaydı 
ihtiyatla karşılanmaktadır. 

Yalnız bilinen bir şey varsa, 
o da Italyan'ların Cibuli 
demiryolu istikametinde 15 
kilometre kadar daha ilerle· 

dikleri ve uçakların yardı

mile oldukça mühim kuv-
vetlerle iki ordu ara-
sındaki arazide akınlar 
yaparak ileri karakolları 
tesis ettikleridir. Şimaldeki 

ltalyan ordusunun hareket
leri o kadar seri değildir ve 
lüzumsuz hiç bir tehlikeye 
düşmek istememektedir. Bu 
ordunu merhalelerle ilerle
mek niyetinde olduğu anla· 
şılıyor. 

Asmara 10 (A.A) Röy-
ter ajansı bildiriyor: 

Müsademelerde ölen Ha
beşlerin arasında Ras Seyu
mun mitralyöz kumandam 
Kamasnak ta vardır. Bu ku· 
mandanın ölümü k~ndisini 
çok hissettirecektir. Çünkü 
Habeş ordusunda mitralyöz
cülar az, iyi mitralyözcüler 
ise hemen hemen hiç yok
tur. Eritre'deki ltalyan hava 
üssü cenubunda 2250 met
re yüksek bir yerdedir. Şi-

İzebo birkaç saniye sükut 
elli, sonra: 

- Şu anda kral ne yapı-
yor, biliyor musun? diye 
sordu. 

- Benim bildiğim, Kral 

bu akşam dairesindt:n çıkmı
yacaktır. Çünkü J.ın dö Bur
gudiya'nın gönderdiği iki he
kimin tedavisi altındadır. 

- Demek oluyor ki Piyer-

.. d 1 nuyor u. bO' 
Kraliçe, kaplanların r· 

murdanmalanna kulak ft ~ 
v pt 

memege çalışıyor ve dO 
çok şeyler düşünüyor~# 
Daha doğrusu. 1zeboP d' 

düşür.düğü ı:re kapl:ın j,o 
hafızı Bua Redon, ne del 
dö Burgandiya, ne de O ~,ı 
dö Sadi ver degv ildi. f• r· 

~o 
onu Veııson sokağında r· 
k b. . kurt• . 

janla Marten Lonsclo geldi- unç ır vazıyetten I e)ı 
ler. mış olan genç Şö"' Y 

- Evet.. Bu iki yüksek düşünüyordu. 
adam şimdi ltralın baş ucun- Pasavan ölmemişti. del 
da bulunmaktadırlar. Tuttuk- Pasavan, kendisi ve O tı. 
ları yola bakılırsa bütün gece karşısında ayağa kalko>1f 

_b_u_h_a_l_d.e __ g_e_ç_e_c_el_d_i_r._o_· -ğ-re_n_-_____ ~ 
zn ir ithalat gilnırilğü nıüdilf" 

lüğün c.ıı: 
K. G. Eşyanın cmsı Tesbit N°· 
34 800 Döğiilmemiş karanfil 196 

19
5 

630 000 Mevadı saire ile madi boş; şişe 94 
12 420 Gümüş yaldızlı fermeşup "susta,, l 1' 

Yukarıda yazılı eşya 25-10-935 nci cuma günü saat ıef 
de açık arttırma suretile dahile satılacağından işine ge ·ıjo 
lerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 1 

olunur. 

mal ordusunun hava kuvvet
leri hep buradan uçmakta
dır. Burasını ge~en Röyter 
muhabiri diyorld: 

3334 1 

!Çankırı pantıY'.~ 
Çankırı, 11 (Özel) - ~11~1 

kırı panayıra dün 
11 

- ltalyan hava filoları her 
gün Habeş hatları üzerinde 
keşif hareketlerinde buJun
duktan sonra uçak meyda
nında yere inmeden evvel 
umumi karargahın üzerinde 
dolaşmakta ve raporlarını 

küçücük paraşutlarla umumi 
karargaha atmaktadırlar. 

alış-veriş çok iyidir. ,~ 

Halleş elçisill1 ,~ 
Göuüll ülere teşek"~" 

Londra 10 (A.A) - tl~erl' 
şistan elçiliği gazete ~f 
neşrettiği bir bildirikfe, 111ııf beş imparatorunun ord0 bİ' 
da hizmet etmek is.tiye~,,111' 
çok gönüllülerin istıdat ıs>e~' lstaubul 11 ( Hususi ) -

Deyli Telgraf gazetesi, son 
harekatta Italyan zayiatının 

pek fazla olduğunu yazıyor. 
htanbul 11 (Özel) - Mı

sır g:ızetelerinin Adis·Aba
ba'dan aldıkları telgraflara 
göre, Habeş orduları beşer 
yüz kişi olmak üzere küçük 
müfrezelere ayrılmışlar ve 
ltalyaıı kuvvetlerini muhtelif 
cephelerde iz'ac etmeğe, 

gece baskınları yapmağa 

başlamışlardır. 
Istanbul, 11 (Özel) - Ha-

beş imparatoru, Harar 
cephesine gitmek üzere 
Adis·Ababa'dan yola çıka
caktır. 

lstanbul, 11 (Özel) - Oga
dcn cephesinde yapılan son 
kanla muharebede her iki 
taraftan beş bin kişi maktul 
düştüğü ve 9 bin kişinin yara-
landığı söyleniyor. 

Istanbul 11 (Özel) - Da
nakil cephesinde hararetli 
faaliyet başlamıştır. Bu cep-
hedeki köylerin halkı, köy
lerini terkcderck yüksek dağ 
lara çıkmışlar ve mağaraları 
tutmuşlardır. 

lstanbul 11 (Özel) - Adıs· 

dıı~ dolayı teşekkür et P'"· 
tedır. Bu müracaatları Jllıı 
mühimmat v~ siJab yo1'.~ıııf 
d~n. dolayı kabul :d• / 
mıştır. ~11e 
------- ·ıdıi . 
Ababndan haber verı ıı~' 
göre, Ras Kassa, kur0~0 jlt 
sındaki büyük bir 0~ ıt•I' 
Kefaya hücum edece 1,ııı'~ 
yan kuvvetlerini karŞ1ıı>1şt 1' 
için hazu lıldara başls'f t••~ • ,, ·ı 

ltalyan tayynreJerı, ,,~ı 

k. ıı>e 
ve Kefa civarında 1 dir· 

· ıer ·ıı bombardıman etrıııŞ eı 

lstanbul 11 (Özel) ~ t•ıı' 
t.1 bcŞ15 

• 
Japon Sübayı n• ~-•ds11 
gitmek üzere TokY0 

reket etmiştir. tı6f' 
lstanbul 11 (Özel) : 3,e11' 

darı o~ 11'9 terin Adis-Ababa ıt• 

d•v • .. H beşler _,tıl 
ıgıne gore, a .,ı.,.. 

1 ta•'' ,e 
ordusunun gene kler ·~· 
mukabele etaıiyc~e çe~tı e' 
bütün kuvvctlerı çole e )J•' • ıı> 
ten sonra bir çevır 1, 
keti yapacaklar~ır. I) ,..it~, 

Istanbul 11 (öze t•11rt0 

yan orduları genel 
geçmişi erdir. 

' 1 
b 

fiı 
ı .... 
~ 


