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i%mirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Dok.tora, ebeye, ilnca ibriyacınız olursa he· 
I men zabıta memurlarına ve bekcilere haber 

veriniz. 
ıhtiyacınız derhal temin edilecektir. llü· 

kumet bunun için tertibat olmıflır. 
Başvekalet 

istatistik umum müdürlüAil 

- Pazartesi - 14 Birinci Teşrin 1935 Fiatı (100) Para _________________________________________ ...;.....;.;.;;.~--'-------

sı l{ızıl denize geçereli, Somali ve Erit
l'e sahillerini ahlulia edecelitİr. Rusya, 
ltalya aleyhin.delii . tedbir] eri liahul et
llıiyen devletlerin zorlanmasını istiyor 
ltalyanlar, Adis · Ahaha şeb-' Heryo lngiliz donanmasi 
~ini bombardıman ederlerse Tekrar Radikal harekete geliyor 

başkanı seçildi 
ltalya aleyhine zorlu tedbirler alınmasmı isti- ııtanbaı 13 (Özel) - Pa· 

d h 1 ki d riı'ten haber veriliyor: 

~--------------~~ icabında, Italya'nın Afrika'daki sa-
yen devletler protesto a u unaca ar ır Radikal Sosyalist partiıi, 

genel kongresini yapmıı ve 
bilyük bir ittifakla parti baı
kanlığına tekrar M. Heryo· 

hilleri de zorlanacaktır 

~llbuı 13 (Özel)- Ad~ 
~ ba günden gilne boşal· 
~ t.dır. Ecnebilerin çoğu 
~ terketmiılerdir. Yerli 
~la dailara çekilmekte· 
~ t. ltalyanların Adiı- Aba· 
11.u)l bombardıman etmek 
~linden endiıe edilmek-

~dan gelen haberler; 
~ • Ababadaki lngiliz ıe· 
~~lleıinin tayyare bom· 
~nından korunmak için 
~ le. mahzenler inp etti-
A.a~ildirmektedir. 
~ • Ababa ltalyan tay
~ ri tarafından bombar
~- edilirse, ltalya aley · 
~~torlu tedbirler alınması 
lt;I rey veren devletleı, 
ı)'Yı protesto edecektir. 

'~Yanlar Adiı - Ababayı 
''it •rdıman ederlerse, ev· 
~ b&ylik telıiz istasyonu · 
'-t,'te ıonra da imparatorun 
)'t t"• tahrip etmek isti
~~ lerdir. Bundan maksat 
>'ttktl~ri barııa icbar eyli-

1, llııı. 
>"- ltııbuJ, 13 (Özel) - ltal
t,-,0rd11lara, Adua ovasında 
~1 da Bono'nun da 
' Uiu bllyllk bir ayinde 
~tlllitlerdir. Bu duada 

harbiye heyeti de 
llftur. 

lstanbul 13 (Özel) - Az- resmi tebliği neşretmittir. Bu 
mara ltalyan karargahında ltebliğ, askeri harekit hak-1 
bulunan ltalya propanganda kında ve ltalyanların ne;va-1 
nazırı, aıaiıdaki 18 numaralı -~Devamı 4-Ü~~ ~ahif;h= ........... 
Muhtelit Balıkesiri 

4 -1 mağlüh etti 
Salihli ile Buca arasında yapılan 

maç ta 3 · O huca lehine neticelendi 

lzmir muhıeliıi 
Sovyet Rus sporcularile Saba geçen haftadan çok 

yapacağımız temasa hazır- fazla seyirci toplamııtı. Saat 
lık olmak ilzere karııık ta- 14 te Salihli • Buca takım
kımımız dlln ikinci maçını ları ıllnlln futbol uvertllrll • 
Babkeıir mubteliti ile yaptı, - Devamı diJrdtıncO tahif ede 

yu ıeçmiıtir. 

Komite 
Don Toplandı 

lstanbul 13 (Özel) - ltalya 
aleyhinde alınacak zecri ted· 
birlerin tatbikini inceliyen 
komite, M. Maksimos'un baı
kanlığında toplanmıı, Ro
manya dıt bakanı M. Titil-
leako ve Sovyet murabbası lngiliz donanması Malta limanında 
söz ıöylemiılerdir. Sovyetler lıtanbul 13 (Özel) - Lon· lngiJiz donanmasından bir 
ltalyaya karıı alınacak ted- dra'dan haber veriRyor: kısmı Süveyı kanalından 
birlere iıtirak eylemiyen dev- lngilizler, Uluslar kuru- geçerek Kızıl denize akın 
letlere de mali ve ekonomik manca ltalyanlar aleyhine edecek ve lta~ya'nı~ Afrika 
abloka yapılmasını iıtemiıtir tertip olunan zorlu tedbir· mll~teın:Ie.kelenndekı blltlln 
K · (b ) 1 • b.k sahılJerını abluka etmek omıte, yann ugiin öğle· erı tat ı e baılamııtır. Bu t•l b il 1 k 
den ıonra saat 15,5 da tek· k 1 k'"f' 1 1 ıure ı e, u m ateme elere arar ar a ı ge mez ve tal- Italya'nın erzak nb· t 
rar t 1 k 1. t db" d .. Af .k d k. ' m ımma op anaca ma ı e ar· ya ogu 11 asın a ı mu- ve asker geçirmeıine mani 
leri görüıecektir . baıamatı tatile yanaımazsa, olacaktır. 

1 ............ ·--------

Amerika'nın Kolomho şeh-
rinde çarpı~ıldı, Mussolini

nin fotoğraf! parçalandı 
Müsademe, ilhayla, şarbay tarafından verilen 
bir söylevdeıı doğmuştur. Yaralananlar çoktur 

lstanbul 13 (Öze!). - Nev- lıtanbul 13 (Özel) _ Ro-
yorktaa haber venlıyor: madaa aelen 100 hab ı 

K 1 b 
d f . . • er ere 

. o om o a aııst ve anlı göre, lngilterenin Roma ıe· 
faııstlerle çarpıtmalar olmuş- firi, Mussoliniye mllliki ol· 
tur. Bu ça~pışmaların s~bebi muı ve hükumetten almıt 
şarbay ve ılbayın vermıt ol- olduğu talimatı bildirmiıtir. 
dukları söylevlerdir. Müsa- Bu talimata büyük önem 
deme neticesinde çok kim· veriliyor. Siyasal çevenlerin 
ıeler yaralanmııtır. Halk, kanaatına göre, lngiltere; 
çarpışmadan ıonra, faıistle- Habeı barbını durdurmaıını 
rin elinde bulunan Muısoli· bir kere daha ltalyaya bil· 
ni'nin fotoirafını parçala- direcek ve Mu11olini razı 
mıtl u ve entenaaıyonal mar· olmaHa baıka tedbirler ala-
flDI çalmıtlardar. cakbr. 



Sahife 2 (Ulaıal Birlik) 14 Birinci Teıria ~ 

;11~:~~~1~111~~':'::~111111111111111111111111111111111111111111111111111111E I n gi l tere 0 in Akde n izdeki ha- Kiye f 
= = } • • • hd f d • ? Bölgesinde soel 
~Beyaz Papağanınj zır ıgı 1:1eyı ıstı. a e ıyor •. mauevraı~r.aıe· 
-_- Türkçeye. ... SIRRI--~-- Mısır hükômetı~ ltalya-Habeşıstan harbı milnasebetı)e Tas aytarının haber1a: ,ael 

' 

1 Kiyef etrafında büyü 

~14-10-935 çt:k: !~~ ... ~~!AL ~ düşilnmeğe başladı, lngiltere ve Trablusgarp.. manevralar baılamııtır. ~:~ 
~11lllHlllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111\llllliE Londr a - Italya ·Ha beıiı • tine mensub ve 300 nakliye ve askeri kuv• etlerini tak· kovadan Sovyetl er SG ba bi' 

15 nci fasıl 
Boni, Con Straun'un gay

bubeti müddetince kendi
sine vekalet edecek olan 
(Torner) le biraz konuştu ve 
öğleden az sonra emniyet 
merkezinden ayrıldı. Boni, 
cinayetin tahkiki ve failin 
meydana çıkarılması ıçın 

geniı salahiyet almış bulu
nuyordu. icabından (Torner) 
gazetecileri kabul edecek ve 
Boni. hiç görünmiyecekti. 
Yattığı oda ile emniyet 
merkezi arasında derhal bir 
telefon uzatılması ve bunun 
için gazetecilere hiç bir şey 
söylenmemeai telefon idare
sine emir edildi .. 

Boni. emniyet idaresinin 
kapısından çıkarken bir ga
zete muharririle karşılaştı. 
Muharrir, heman Boniye ıo· 
kuldu: J 

- Madam Pontesin pan
siyonunda kalıyorsunuz de· 
iil mi? Con Straun tarafın· 
dan niçin bu kadar uzun is
ticvap edildiğinizi söylemek 
lütfünde bulunacak mısınız? 
Con Straunuo, emniyet imi· 
ri M. (Ombriyen) muavene· 
ti istediğini biliyoruz. 

Boni, ~gülerek: 
- Size hiçbir ıey söyle

miyeceğimden mütee11irim. 
- Bir dakika rica ederim 

pansiyonda oturan diğer ki
racılarına matmazel Kora 
Parker için ne diyorlar. Ko
ranın, tiyatro sahibi Hart
manın kefaletile serbest bı· 
rakıldığından malumatınız 
var mı? Size bir gazete ve· 
reyim okuyunuz. 

Boni gazeteyi eline aldı 
ve okumağa başladı. Birinci 
sahifesi. madam Pootea'in 
pansiyonunda oturanlaran 
fotoğraflarile dolu idi. Or· 
tada dört sütun üzerine açıl
mış büyük bir baılık ve kli
telerin ortasında kafes için
de beyaz papaganın kliıesi 
yerleştirilmişti .. 

Boni, gazeteyi cebine sok
tu ve pansiyona doğru yol 
aldı. Biraz sonra pansiyonun 
kapısından içeriye giriyordu. 
Bütün kiracılar, sofrada her
kes yemek yiyor, Maknus, 
Kora Parker'in tahliyesinden 
çok memnun görünüyordu, 
Golter ve yanında oturan 
Norma. ses çıkarmıyorlardı. 
Davand) çok melul görünü
yordu, Kora Parke meydanda 
yoktu. M. Sarp: 

- Hoş geldin M. Donti 
(Boni) diye seslendi. Ve 
ilave etti: 

- Yazık, oldu, Kora 
Parker'in istikbalinde bu-
lunmadınız . Hapishaneden 
çıkalı çok olmadı, avukatile 
beraber geldiler. Şimdi oda
sında yemek yiyor. 

Boni. müteessir görünerek 
kendi kendine mırıldandı. 
Bu esnada sarı saçlı güzel 
bir kız, yıldırım gibi yemek 
ıalonuna girdi ve acele ile 

· bo, ıandalyelerden birinde 
oturdu. M. Sarp, kızı 
g6rllnce: 

- Y uık lf i, bu gün bizi 

tan harbı, Mısır'ı da ebem- otomobilini hamil diğer bir viye etmekle, lngilterenin V oroşilof ve diğer oıD ...a, 
yalnız bıraktınız Cuel! size l k k b · ı b raJ'1"' miyetle düşündürmeğe baş- gemi de ge ere yü ünü takib edecegw i ilk hedef şa sıyet er u mane\f 1, 
yeni arkadaşımız M. Donti •"P 

d 
. lamıştır. boşaltmııtır. Trablusgarbın i•galidir. bulunmuşlardır. Maae et· 

Boni'yi taktim e eyım: d b ı Ak 
7 

\ff 
Matmazel Cuel Briks, Ha- Mısır bakanlar kurulu mü- lskenderiye e u unan - ltalyan gazeteleri de ltal- piyade, sü•ari, bava ku ıı•· 
miltonun en güzel ve meşhur bim bir toplantı yapmıştır. deniz filosuna mensub ge- yanın her ihtimale karıı ha· Jeri zırhh ve motörlü flrJa• 

Bu toplanbda ltalyan Hü- ·ı d" d do··rder her d 1 
daktilosu, müsyü Donti.. mı er or er ıır bulundugw unu yazmakta· lar vazife almışlar 11

• e· 
kümelinin Mısır sınırlarında k f · 1 Sarı kız, göze çarpan bir giln açığa çıkara te hşte dırlar. bancı ülkelerden Fraasıı el 

kl.f · 1.kl il · · yaptıgw ı askeri tabcidat ince· k l R d b Ç k del te ı sız ı e e erını masaya 7 bulunma tadır ar. oma an Büyük Britanyanın ugün nerah Lovazo, e l!,,...ci 
dayadı. Dikkatle Boniyi süz- lenmiıtir. Mısır sü bakan1 bu gelen haberlere göre. isken· Akdenizde toplanan harb kurmay başkanı general ~;;ı 

w • bacladı ve sonra · hususta mu .. hı'm ı·zahat ver· d b • it 1 t - deo' meg - ., · deriye sularında muazzam gemileri 183 parça an i arettır. ve a yan orun agı • .,.ı 
- Ne kadar müteesaifim miştir. bir harb filosu toplamak, Bunlardan mada lngilterenin Monti hey'etlerile ber~. 

ki ilk geldiğinizden beri bu- ltalyan hükümeti bu ted- gündelik müteaddid tayya- şimal denizinin ana vatan manevrada bulunmutl• "' 
rada bulunmadım!. birleri yalnız Sünusilerin reler göndermek, ve Malta filosu da (Home fleet) Ce· Manevra bir hafta de 

Boni hemen cevap verdi : faaliyetine karşı almış oldu- adasının istihkimlarını ve belütarık limanına gelmiştir. edecektir· 

~:~7z~;;:f!:~:~:::i;;; =~::~:~:~!:~~;::;r:~~::;:: Mancesıer g~rdi- Bitlerin hile a~ık ol 
yordum. zam tahıidat yapmaktadır. .yan gazetesı ne .., d. 
- O halde, kaybettiğimiz Şimdiye kadar Trablusgarpta dug_, u kadın .kı• fil ıt 
zamanı telifi edelim . Şimdi ıekıen bin asker toplan- diyor 
bana anlatın; ben yokken mııtır. lıtanbul 13 (Özel) - logi-
neler olmuı? Filhakika ben Mısır bakanlar kurulu bu K k b. ı k d ı d uıalıl 

h t k l Ü 1 
liz gazeteleri uluslar sosye- o ot ta ıat 1 a ın ar a nam ti 

istasyondan otele ielirken usuı a gere o an ı e 
tedbirleri almak kararını tesinin zecri tedbirler kara· • d d d . d r 

yolda bir poliıe rastladım, •ermiıtir. rını incelemektedirler. Man· olmak İsti a 1 aıma az 1 . 
bana bir takım sualler sordu. lngiliz Akdeniz filoıu ku· ceater gardiyan. ıimdilik yal- Eski romantik şairlerden Amerika muhalefet P1!tile:; 
Muziplik olıun diye, madam mandana amiral Şarl Morbiı nız ekonomik tedbirlerin birisi·, .. bir kadın kokot ol- ne Habe•istana vesaır ~· 

' y d' ,o 
Honhard'ı parasına tamaan Mısır ordusu umumi müfet· tecrübeaile iktifa edilecektir. mak kabiliyetile doğmuş ise.. çok yerlere, mütem•. •Y .,tıi· 
öldürdllğllmü ve birkaç gün tiıi General Forbiı'in refa· Eğer Habeı askerlerinin ce- Vay onun haline. Hiçbir va- lih satan müesseseoıD 1,~ 
için saklandıjımı ıöyledimse katile doğu sınırlarını teftiı saret ve ltalyan ordusunda kit namuslu bir kadın ola- bi, Akdenizin en gnıel ~I· 
de beni tevkif etmedi! ne etmiı ve Mısır Harbiye ba- k . h maz! " demiştir. )erinde. cihanın bu en ıı•· baş gösteren kor unç as- k d d v k d ·ı ·dd k•• 
dersiniz ? kanı ile uzun uzadıya görüş- Bu sözün ne a ar ogru ber a ını e cı eD 1,tı 

Sonra Maknus'a bakarak: müıtür. talık M. Mussoliniyi yola ge- olduğunu tayin ve tesbit bi· mlacak bir saadet b• 
_ Ben ki bir tiyatroya Mısırda bulunan Ecnebi te· tirmizse, o zaman daha ıid · zim vazifemiz değildir; fakat silrmilştür. ol''' 

girmek ve iıtihar etmek için baalar1 kendi elçilerine mü· detli tedbirlere baş vurul· ıu aşağıdaki macera, bu şa- Yatta sık, sık sil\l•~;,i• 
can atıyorum, bana bir piyes mak mecburiyetinde kalına- iri iddiasında çok haklı çı· balolar verilmekte, 61cr 

racaat ederek zehirli gaz k ı · d ' aah ~ 
Yazacakmısın Maknus? caktır, diyor. karmaktadır . zev yer erın e şa 1 ,.;· 

maskesi istemiılerdir. k ·k o ., Maknus. gülerek: • Maceranın kahramanı Meri ler geçirilme te ı e ' . .,e 
- Olamaz! Bu hafta içinde müteaddit Petroldan Lu'dur; bu kadının memle- yet birdenbire değit~••.,.t 

harp tayyareleri ( Bordvil ) k · 1 · B h k k ııf .. Cevabını verdi. eti, asıl iımı, ii esı . a - güzel kadın, yatı sı 1 •• o• 
ıölil üzerinde uçmakta ve f • t k m k USU k d k d' · · b·ı l · h' ....... Sarı kız, bir kahkaha ko · spır o çı ar a . ın a en ısını ı en erın ıç eden bir ltalyan ile •r ·r 
Süveyt kanala mıntakasında k k b ı · tı · 

Pardı ve: JA ı"lerlı·yor birisinin en üçü ir ma fı- mu"nasebet peyda etıoıt Jı• 
süel temrinat yapılmaktadır. u k ! F k b M · •" - Garnyormusunuz, beni 1 matı yo tur a at u erı . · r ııahll 

k 
ngiliz tayyare gemisiGlo· Moskova'da petrol gazla· denilen gilzel kadının küçük Bu vazıyet, gız 1 .,d' 

sevmiyor artı .. I v • • f b 'k t" le ar•
11 

Sonra Donti'ye bir göz rius ilç gilnden beri ıken· randan ispirto iıtihsali usu· bir iltifatı için ayakları altına gı ıçın a " a or _ 1 tıt· 
attı ve iJive etti: deriye limanında bulunmak· lü keşfedilmiıtir. ilk defa servet ve haysiyetlerini ko- bazı münakaıalar, al'·b•f't 

- Neye susuyorsunuz, an- tadır. Bu geminin hamil büyük mikyasta istibsalit yanlar pek çoktur! sızlıkları olmuı ve a~rİ~·· 
latın bakalım neler oldu? olduğu tayyareler. Abukır Bu gilzel kadının Paris birgün, genç kadıa, fa 

tayyare istasyonundan uçan yapılmıştır. Bu güne kadar · d S Ki 'd mo 
Müsyu- Sarp sarı kıza anlat cıvarın a en u a - to-re : , ... 1·

11
• 

' - t ı ı b b M ispirto gıdai maddelerden 1 k b ·11 ! d .,.. ' mağa batlarken, madam Pon- ayyare er e era er ısır dern ve Ü s ir vı ası - Artık ayrılalun 
tes' e bir telgraf gelmiıti. göklerinde uçuşmalar yap- çıkarılyordu ve bunun için vardır. tir. aıti· 
Donti, bundan bilistifada maktadırlar. lngiltere son de pahalı idi. Yeni usul is- Emlaki ve iradı var mı· Genç kadının bu kı•• deri' 
meyva servisi yapılmadan günlerde Abukır'a 300 tay· pirto fiatını çok indirecektir. dır?. Yok olduğuna şüphe matomu fabrikatörde. .,, : 
sofradan kalktı. yare göndermiştir. Ayni zamanda Beyaz Rus- yoktur; fakat naciz bir kra- bir tesir husule getiroı:~ed'· 

Poıites telgrafı alınca: Birisi tel örğülleri diğeri d d l'fl ld liçe gibi en lüks bir hayat - Devamı 3 ncü ı:P'ıf""',/ 
de infilak edici maddeleri ya a yonca an 1 er e e ~ 

- Hayır Müsyü Donti, d'I . lü d b 1 t yaşamakta ve israfına niha· b•tı 
hamil iki İngiliz gemisi Is- e l mesı usu e umuş ur. . Ihıı·yat za ı 

telgraf sizin değil, milsyü d 1 f 1 yet yoktur! ., 
Sarpındır. kenderiyeye gelmiştir. Bunlar- Yonca an üç cins i imi Rivayete göre, Hitler bile J a' 

Dedi. dan baıka prens Line ıirke- edilebilmektedir. bu kadanın aşıkları arasın· olacak at~· d'": 

Donti. madam Pontesi ayak· lzmir milli emlak mOdürlüğOnden: dadır. Etrafında dolaıan- lzmir askerlik şube~ı.~,,e~ 
ta biraz tuttu ve baıkaları· k 1 k lar, büyük mevkili adamlar, ihtiyat zabiti yetiıtı~•0 dO' 
Din l'ıı'temı"yeceg-1

• bı·r ıeıle, lzmir mübtahkem mevki kuma~danlığına ait yedi işi i k . b k f b . d tı.;, ço zengın an er ve a rı· kısR hizmetliler en ;;1 ... el• 

Pansı·yonun faalı'yetı· hakkın- binek tenezzüh otomobili 17-10-935 perşembe günü saat ._ t" 1 1.k h' 1 .d. ! ... .... 
1 

11:a or er, em a sa ıp erı ır g· umlu · ve bunlarla Ol"' ıltİ 
15 de satılacaktır. steklildrin o saatta milli emlik müdü- ~ 

da bir broşör mevcut olup 1 3 14 3220 Bu genç ve güzel kadına d b eff ı. riyetine müracaat arı. • görenler ve a a ... o•' 
olmadığını sordu . Madam son zamanlarda, Danimar· l ta ... d 
Pontes bir lihza dü•ündük- K• 1 k dükk"" } doğumlulardan ° u~ ıı.ıo! 

't ıra 1 ev ve an ar kanın en büyük silah fahri- telif sebeplerle gerı · 1•~· 
ten sonra : katörlerinden birisi, batten 1 1 d 1 ıker• il 

- Arkası var Vakıflar direktörlügv ünden: soeakn aerhlı~ynetynaamnıezs~ı ol•Ob~~d' fazla aşık olmuı ve kendisi· O' 

no izdivaç teklifine kadar deniz sınıfına ayrıl~~ b•ıa: 
büyük cesaret göstermiştir. nanlarda dahil ofduf ·bti1' Tire' de 

İstanbul sabık Alemdar 
Sıhhat Yurdu hekimlerin-
den. 
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Süleyman Sırrı 

Hasta kabulOne ba~la· 
mı~tır. Akciğer Veremi 
Hava verme usulile te· 
davi edilir. 

Tire - Tahta Kale Geçi
di. No. 19-t 

Vakfı 
Emine h. 
Hatice b. 
Nefise h. 

" 
Emine molla 

Hafize 
Abacı zade 

" 
" 
" 

No. Mevkii Nevi 
25 Fettah ı. ev 
21 " tekke s. " 
24 Fettah s. " 
18 ., tekke s. " 

Muhammen bedeli 
60 

216 
120 

96 
24 Yeni han palancılar odalar 

odalar ve avlusu ve avlusu 
40 Damlacık caddesi ev 

8-10 Kemer ca. dükkan 
127 " .. 
129 
131 " 

" 
" .. 

36 
96 
84 
48 
60 

" 133 " ,, 

120 
72 

Mevkileri ve numaraları yukarıda yazıh akarat 10 gün 
müddetle artırmıya çıkarılmııtır. ihalesi 18-10-935 caina 
g6n6 saat 14 dedir. istekli olanlann vakıflar direktörlü-
illne müracaatları bildirilir. 9-14-18 3307 

Genç kadın, bu teklifi bir 1 ikinci teırin 935 J~O-~ 
subay mektebiade bul riocl'' 

an için mu•affak ve cazip üzere sevkedilecek e itib'' 
görmüıtür. Güzelliği saye- 25-11-935 taribiode0•1.,..,.; 
sinde pek güzel yaşamakta ren yerli ve yabaacı bı. 1a~' 
olmasına rağmen, bu kadar kısa hizmetliler aıke~afi1'1 
zengin bir fabrika için· ha· sek ehliyetaaaıe b•d•1' 
yatını bağlamak, onun için cüzdanı ve mektep ~· d• ol· 
oldukça iyi bir muvaffakiyet nameleri beraberleflll ..,ot•' 
idi. duğu halde ıubeye ' 

Bu teklifttn biraz sonra, caatları. elıtoP;' 
bu genç fabrikatörün hususi Tam vaktinde :.ıı~ .; 
yatile Romaya, Venediğe ve bulunmayacaklar .

0 
tltb' 

oradan Korfoya gitmiıtir. kanunu muamele•• 
Çin baydutlanna, cenubi oluaacaiı ili• obıD11f· 

sı 

l 
daı 
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14 Birinci Teırin 93S 

81 Limitet vapur olduğu kadın 
acentası kimdir 

d C.11deli Han. Birinci kor .. 
011• Tel. 2443 
li Ellerman Linyn Ltd. 

"erpool battı: 
ria .. ~LAMINIAN" vapuru 16 
St cı teırinde Liverpool ve 
~Dıeadan gelip tahliyede 
lg . 1.cak ve ayni zmanda 

bırınci teırine kadar Li· 
~~ool ve Glaıgovv için 

.. alacaktır. 
a LESBIAN " vapuru 26 

8• teırinde Liverpol ve 
-::enıeadan gelip tahliyede 
2 l ~acak ve ayni zamanda 
~ınci teırine kadar Liver
'it 1 ve Glaıgovv için yük 

takbr. • 

BQ.1tarafı 2 inci sahijede -

- Sebep? Diye sormuş· 

tur. Bütün servetim senin 
elinde, istediğin herşey mut· 
laka oluyor.ihtiyar bir adam 
değilim! Para ise var, zevk 
ise, istediğinden fazla! Ben 
de, tam bir erkeğim! Daha 
ne istiyorsun? . 

Demiştir. 
Genç kadın: 
- Çünkli serbest kalmak 

istiyorum! CevMbını vermiş
tir : 

- Şu halde benimle ev-
lenmek istemiyorsun demek 

laka (Okamentol) 

öksftrOk şekerle- ~ 
rini tecrObe edi 1--4 

ıiz .. ~ 
~ 

CQ 

N. V. 

VV. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
•vVINFRIED,. vapuru ba

len limanımızda olup Roter· 
dam ve Hamburg için yük 
ala maktadır. 

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

"VVASGENVV ALO" va
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yOk ala
caktır.1 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları 

için yük ~alacak olan vapurlar 

"ORESTES,. vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

"ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

"HERCULES,. vapuru 1 1 aci teıriaden 12 1 nci teırine 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES,. vapuru 21 1 nci teırinden 26 l nci teırine 

kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES,. vapuru 5 2 nci ttşrinden 8 2 nci teş

rine kadar yük alacaktır. 

Burgaı, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 
"HERMES,, vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar için 

yük alacak. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

lo..dra hatb: 
_; GASTILIAN " vapuru 
~n limanımızda olup 18 
"'ıjne kadar Londra ve 

.. ,,_için y&k alacaktır. 

oluyor! 
- Tabii. 
- Sebeb .. I 

Ve PO.rjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu 
nu onutmayınur. 

- Aşikar: Ben bir erke- Kuvvetli mOshil 
ğin iSlünceye kadar · esiri istiyenler Şahap 

"SOFIA,. motörü 31 Bci. 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Aavers, Ro

'9\.11.._.1 terdam, Hamburg ve Bremen 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oılo 
ve Jıkandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 

için yük alacacaktır. 

"V ASALAND" motörü 16 1 nci teırinde buradan hare
ket edecektir . 

a ARONIAN" vapuru 20 
~ teırinde beklenilmekte 
lo; 28 B. teırine kadar 
-ı. dra ve Hull için y6k 

taktır. 
l "THURSO" vapuru 15 
~tfrinde Londra, Hull ve 
&.... ·•raten ıelip tahliyede 
~•caktır. 

General Steam Navigation 
" Co. Ltd. 

a 4DJUTANT" vapuru 30 
~ ttırinde beklenmekte 
~ 7 ikinci teırine kadar 
~ ra için ytlk alacaktır. 
.. ;gebe Levante Linie 

' FIA" vapuru 28 B. 
" de Hamburg, Bremen 
'"-•e11ten beklenilmekte 

ı. tahliyede bulunacaktır. 
~ Vurut taribJeri ve 
~lana ilimleri berine 
~ldilderden mes'uliyet 

edilmez. 

!Ii Rıza 
&lncellitbanesi 

~e-.,· Kavatlar çarşısı 

o. 34 

olmağa tahammül edecek bir Sıhhat sftrgftn 
kadın değilimi haplarını Maruf 

• • • ecza depolanndao 
Maceranın ıonu, tahmin 

edildiği veçhile, genç kadı- ve eczanelerden 

nın fabrikatiSrden ayrılma- llll•aras-•ın•la•r•.-••---•I 
ıile neticelenmiıtir. 

Ve görül&yor ki, tairin 
bir kadının en nihayet fitri 
kabiliyetten baıka bir bayat 
yaıamıyacağı hakkındaki id
diası çok yerindedir! 

Satılık motör 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmıı bir 
""Otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlan 
ilan olunur. 

lstanbul ve rf rakya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000Tork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilaç 

ve tuvalet çeşitleri satar. 

""' ~ . .-4 

.,~. 

~~~~;r K u rY 1f o 11 u ;.; 
J./ '(...,. a ___ r_a_~_l _ _c,_A_N!.<_A_,~I 1 

için y&k alacaktır. 
"MOREA" vapuru S ikinci 

teırine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anvera• 
ten yilk çıkaracaktır. 

.. ANUBIS" motörn 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 8 
Bci. teırinde bekleniyor, 
Anvers, Koterdam ve Ham
burg için y&k alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A·S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

"BOSPHORUS" motörü 
23 Birind T eırinde bekleni • 
yor, Dieppe Diinkerk ve 
Norvec limanlarına yük ala-

"NORDLAND" motörü 2 2 nci. teşrinde buradan hare
ket edecektir. 

SERViCE MARlTIM ROUMAIN 
Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marailya ve Barselone ve 

Cezair limanları için yllk alacak vapurlar . 
., ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci tetrinde gelip ayni 

günde hareket edecektir. 
11SUÇEAV A" vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 

teırinde hareket edecektir. 
Yolcu ve yük alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

11LEVV ANT" motörO 10 1 nci. teırinde yük alacaktır. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

Acente meı'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Ilinda yazılı tarihlerdeki değiıikliklerle navlonlardaki 
değiıikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı• 

llzmir yün mensucatıl 
!Türk Anonim şirketil 

caktır. :: j · YO M t 1'0 k A "' . H lk :: 
AMERICAN EXPORT LINES- 5 zmır. 0 ensuca.. r · v· nıo a •· ~ 

NEVYORK 5 pınardakı kumaş fabrıkası mamulatından olan 5 
"EXMOUTH" vapuru 16 5 mevsimlik ve kışlık, zarif kuma,ıarla, battaniye, ~ 

Bci. teırinde bekleniyor, 5 şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açalan Birinci 5§ 
Nevyork için yllk alacaktır. 5 kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ 

"EXCELSIOR" vapuru 30 ~numaradaki (~ark Halı Tflrk .. Anonim şir- § 
Bci. teırinde bekleniyor, 5 keti) mağazasında 88hlmaktadır. Mezkôr fabrika· ~ 
Nevyork için yük alacaktır. ~ := 

SERViCE DiREKT ~ nın metanet ve zerafet itibarile berkeaçc malum ~ 
DANUBIAN ~ olan mamulatmı muhterem mOtterilerimize bir ~ 

TUNA HATTI § defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
" ALISA" motörli 12 Bci. § Perakende satış yeri Toptan ıatıı yeri ~ 

teırinde bekleniyor, Belgrad, ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
Novisad, Komarno, ·Buda- ~ Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ~ 
peıte, Bratiılava, Viyana ve ~ biraderler § 
Linz için yük alacaktır. § Kuzu oğlu çarıııı Aıım Rıza § 

ARMEMENT DEPPE· ES ve biraderleri ~ 
ANVERS := Yeni manifaturacılarda mimar ~ 

"EGYPTE,. vapuru 20 Bci. ~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- § 
teşrinde bekleniyor, Anvers ~ ]ar pazan F. Kandemiroğlu § 
Direkt yük alacaktır. •llllllllllllllllll il lll lll lllll l 1111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111 lllU 1 

"ESPAGNE" vapuru S s .. B k 
ikinci teıri~de bekleniyor, umer an ---· 
Anvers, Dırekt yük ala-
caktır. 

Geliı taribJeri ve vapur· 
lann isimleri herine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"V apurlann ilimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhiide 
giriıilmez." 
.---~~~""'lmlll! ....... DOKTOR 

Ali AgAh 
Çocuk ffaatahldarı 

Mltebam11 
1"inci Beyı. Soiuılı N. 68 

Tı on 3452 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu en gazeli 

Dereke kumaşları 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 

Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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--=- · -:---------:.-----=-------I-ta-Ii3Illar; Adis - Aba· 

bayı bombardıınan 
Adis-Ababa ile Cihuti arasındaki şimendifer hattı muhafaza altına alınıyor ederlerse .. 

Fransız) ar, (Diredava) ya asker ..:ıkar- ;~::°'~~.:!~:~.:.:~~·d;.;, 
yeni bir şey bildirmemekte-

Firardan evvel ıtaly•o· 
larla gizli temasta buluD~o; 
ğu söylenen ve bu ,e ·~e 
Italyanlara teslim olao 1-1•• r 
Selasiye Diiksa, Iaıpar•~0 

Haile Selasenin damıdk:;j 
ltalyanlar, bu adamı 
tayin etmeği düşüoyorfar· 

0 

m ı ş la r ve hat boyuna göndermişlerdir d;:~~~i~;~:;;~:::~~:r;:~:: 
.,...,,,,;' ,,,..,,._..,,,.... _.... __ ............... ~ .... .,, .. 

fl"ansa'nın Adis-Ahaba atcşemiliteri, (Diredava) ya giderek, yeı1i 

gelen Fransız ordusunu teftiş eylemiştir 
1 tanLul, 13 (Özel) - Paristen haber \'eriliyor : 

Son dakikada ahnan haberlere göre: Adis • Ababa ile 
Cibuti arasındaki (Diredava) mcvkiinc önemli Fransız 

ku~·vetleri gönderilmiştir. Bu kuYvetler, (Diredava) ya 

vasıl otmuş ve f,ransanm Adis. Ahabadaki ateşemili· 
teri tarafından teftiş edilmiştir. Bu kuvvetler, hemen 
şimendifer hattı llzerint:. taksim edilmiş ve bu suretle 
hattın muhafazası için dddi tedbirler alınmıştır. 

Italyan gazeteleri Sovyet sporcuları 
ateşpüskürüyorlar Istanhul'da galip 
Zecri tedbirler tatbik edilirse Akde· 

nizde savaş 
lstanbul 13 (Özel) - Ce· 

nevre'den verilen haberlere 
göre, ltalya'ya karşı silah 
ambargosunöan başka diğer 
ham maddelere de ambargo 
konacaktır. Zecri finansiyel 
tedbirleri tetkike memur 
komiteye Romanya, Fransa, 
Yunanistan ve Meksika'da 
dahil olmuşlardır. 

Istanbul 13 (Öıel) - Uluslar 
kurumunun ltalya aleyhine 
zecri tedbirlerin tatbikine 

çıkacakmış 
karar vermesi üzerine Ital
yan gazeleri şiddet maka· 
leler yazmaktalır ve lngilte· 
reye çaktmaktadırlar. 

Popola d'ltalya gazetesi 
diyor ki: 

"Zecri tebirJerin tatbik 
edilebileceğini hiç zannetmi
yoruz. Fakat tatbik edilrae 
lngiltre şuna emin ol
malıdırlarki, bu hareket ak
denizde bir savaş doğura· 

caktır." -- ... 
llii Hahes liuman-

' danı hirlestiler 
' 

Ras Kasse ve Rasseyum kuvvetleri 
taarr-uz için hazırlanıyorlar 

lstanbul 13 (Özel) Adis- muşlar ve kendilerine iltihak 
Ababa'dan bildiriyor: eyleyen yardım kıtalarile 

Ras Kassa ve Ras Seyyum 
arasıoda tam bir irtibat ha- taarruza geçmeğe karar ver· 
sıl olmuştur. iki kumandan mişlerdir. Bu kuvvetler 100 
dün birbirlerine mülaki ol- bin kişidir. 

Mason föc·~·a-ıa_r_ı_hü-

kô.metçe liapatıldı 
mekul Localaı·ııı menkul ve gayri 

eşyası, hükumete devrolıınacak 
İstanbul 13 (Özel) - Ma· nı vermiştir. Mason locaları-

son localarının seddi için iç nın emvali menkule ve gay· 
ri menkuleleri devlete inti

işleri bakanlığı bütün illere kal etmiştir. Bu hususta Iz-
tebliğat göndermiştir. Yük- mir llbayhğına da tebliğat 
sek meşrik kapanma kararı· yaptlmıştır. 

~~~~-----........_ ..... _.~--~~~~-
SON DAKiKA: 
lngiltere Italya'ya 

Nota vereceli 
iki devlet arasındaki siyasal durum 

çok gergin bir şekil almıştır. 
lstanbul 13 (Öıel) - Londradan gelen son haberlere göre; 

Italya·lngiltere siyasal münasebatı gerginleşmeğe başlamış· 
tır. lngiltereı:in, ltalyaya şiddetli bir nota bazırladıiı aöy· 
leniyor. 

Istanbul karışık takımı Sov
yetlere iki bir mağlôp olclu 

lstanbul 13 (Özel) - Şeb- ı 
rimizde bulunmakta olan 
Sovyet sporcuları dün öğle
den evvel saat 11 de Tak· 
aim Cumuriyet abidesine bir 

çelenk koymuşlardır. Saat 
13,45 de Fener stadında te-

nis maçları olmuştur. Luvi
kof güzel bir oyundan son· 

ra Şirinyanı 6-1 6-4 mağ· 
lüp etmiştir. 

Saat tam 15 te maça 
b•şlanmıştır. Sovyet büyük 
elçisi Karahan Yoldaş, Ge
neral Fahrettin ve lstanbul 
parti başkanı sahada hazır 

bulunuyordu. Federasyon re
isi Hamdi Emin bir söylev 
verdi. Rus sporcuları kafile 
başkanı Bançef buna karıı· 
lık verdi. 

Oyun başlar başlamaz Sov· 
yetler hncuma geçtiler. Da
ha ilk dakikalarda güzel oy· 

Bulgarlar 
Fena duruma düşe

cekler 
lstanbul, 13 (Özel) - Sof

ya' da çıkan Slovo gazetesi. 
Bulgaristan'ın ltalya'ya önemli 
miktarda ihracat yaptığını 
ve eğer ekonomik tedbirlere 
iştirak ederse Bulgaristan'ın 
duru~unun çok müşkülleşe
ceğini yazıyor. 

Habeşler 
Italya elçisini hap· 

setmişler 
Istanbul 13 (Özel) - Adis

Ababa'dan gelen haberlere 
göre, Habeşler ltalyan elçi
sini elçilik binasından zorla 
alarak Ras Destonun şato· 
suna hapsetmiılerdir. Elçilik 
memurları da Cibuti'ye gi· 
decek . trene binerlerken 
firara teşebbüs etmişler, fa
kat hepsi de yakalanarak 
sevkedilmişlerdir. 

Alman 
Gazeteleri ne yazıyor 

Istanbul 13 (Özel) - Al
man gazeteleri lta)ya aley
hine zecri tedbirler hakkın
da verdikleri kararın tatbi
kini çok güç görmekte ve 
bunluın tatbiki için büyük 
fedakarlıklar Jizım geldiğini 

ileri ıllrmektedirler. 

nadıkları gözüküyordu. Buna 
mukabil; takımımız en fena 
oyunlarından birini gösteri· 
yordu. 

10 nuocu dakikada Sovyet 
takımı merkez muhacimi 
Lütfiyi atlatarak takımının 
ilk golünü yaptı. Bu gol bi
zimkilerin maneviyatını çok 
sarsmııtı. 18 inci dakikada 
Hirkof sıkı bir şütle takı-

mının ikinci golünü de yap
tı. Oyun bundan sonra mü
tevazin geçti. İkinci devrede 
Takımımızın daha iyi oy
nadığı görülüyordu. Takım
da yapılan değişiklik nisbe· 
ten fark ediliyordu. Müda
faamızın çok zaif olduğu i
tikirdı. Avdi fedakar oynadı 
bu devrede biz bir gol yap
tık. Misafirler sayı kazana
madılar. Neticede 2·1 Rus· 
lar galip geldiler. 

Muhtelit - Balıke· 
• 

sır maçı 

-B~ıarafı 1 inci sahifede -
nü yaptılar. hk kısımda bir 
hatalı gol yiyen Salihli dev· 
reyi bu netice ile bitirdi. 

ikinci kısımda Bucalılar 
daha canlı oynadılar ve ma
çı 3 - O kazandılar. 

Saat 16,30 da Balık~sir 
karışık takımı sabaya çıka
rak balkı selamladı. Biraz 

sonra bizimkiler çıktılar ve 

hakem Esadın idaresinde 
oyuna başlandı. Takımın 

merkezinde Vehap oynamı
yordu. 

Oyun umumiyet itibarile 
heyecanlı geçti. Of1ayidden 
yaptığımız ilk golden sonra 
Said ikinci golü yaptı. Hü
cum hattımız. merkezin ida
resindeki batalı hareketi 
yüzünden beklediğimiz oyu
nu gösteremedi. Haf hattın
da Hakkı ve defansta Ce
mil, Ali iyi oynadılar. Misa
fir takım çok canlı oynadı 
ve zaman zaman kalemize 
tehlike yarattı. 

Fakat hücum hatlarında 
şuur olmamasından bir iki 
gol fırsatı kaçırdılar. Nihayet 
üçüncü golümüzden sonra 25 
ve 30 metreden bir firikik 
atııından ilk ve ıon iOllerini 
yapan misafirlerin ıol bafları 

zıyoruz: 

italyan resmi tebliği 
Cephemize gelerek bize 

teslim olan (Haile Selise 
Güksa) nın arkadaşları da 
beraberdir. Bunun maiyeti 
efradı 1500 kişiden ibaret
tir. Güksanın askeri, Adigrad 
cephesinde teslim olmuştur. 

[ ULUSAL BiRLİK - Ku· 
mandan başka yerde ve as· 
keri başka yerde nasıl teslim 
olabilir? j Bu askerin elin· 
de 4 mitralyöz, 4 top ve 
tüfenkler vardır. (Haile Se· 
lase Güksa) ltalyanın adale· 

tinden emin olduğunu ve diğer 
bazı rüesanın da teslim olacak
larını beyan ederek erkanı 
harbiyemizin emrine amade 
bulunduğunu ilave eyle· 
miıtir. 

Kumandan general dö 
Bono. bu gün dikilec~k olan 
bfiyük anıtı bizzat açacak 
(Ulusal Birlik: Dünkü resmi 
tebliğlerden bu anıtın açıldı· 
ğını bildirmemişler miydi?!) 
ve ondan sonra erkinıhar
biyesile birlikte orduyu tef
tiş edecektir. 

IstanbuJ, 12 ( Özel ) -
lngiltere donamasının önemli· 
bir kısmı, tekrar Malta'ya 
gelmiştir. 

lstanbul 13 (Özel) - Son 
gelen haberlere göre; ltal· 
yanlar; Aksam kasabasının 
cenubunda ve Tigreye yakın 

-;İÜ bazı yerleri işgal eyle
mişlerdir. Bu yerler, askerlik 

. noktai nazarından ehemmiyet-

sizdir. ltalyan kaynaklarından 

çıkan haberler ise, Tigrenin 

ltalyao ordusunun eline geç~ 
tiğini bildirmektedir. 

lstanbul 13 (Özel) - Ro
madan haber veriliyor: 

hatala bir vuruşla kendi ken
dilerine dördüncü golü attı· 

lar. Oyun da bu şekilde, 4-1 
lehimize bitti. Takımın bazı 

hatlarında eksiklik göze çarp

makta ise de önümilzde ça

lııacak daha bir haftalık 

vaktimiz olduğu için bunun 

telafisine çalııamıyacağını 
ümit ediyoruz. 

Bisiklet yarışı 
Dün bisiklet kurulu tara

fından yapılan bisiklet sürat 
yarışında Altaydan Mustafa 
birinci lzmirspordan Süley
man ikinci geldiler. 

Hakem kursu 
Cumartesi günü hakem 

kursu açılmış ve hakemler 
Kemal Halimin idaresinde 
futbol faydaları üzerinde 
görüşmelerde bulunmuşlardır. 
Hakemler bu akşam saat 20 
de tekrar toplanarak kursa 
devam edeceklerdir. 

Gnreşler 
Dün kışla alanında dolap

la kuyu ilk mektebi fakir 
talebesi menfaahna bir peh
livan güreşi yapılmış ve gü
reşe bir çok pehlivanlar iş
tirak etmişlerdir. Gilreşten 

iyi basilit olmuıtur. 

(Haile Selase Düksa) ~~) 
yanında Kopti (Metrop0 ~r
ve daha bazı ruhani aıeOJııı:ı· 
lar da vardır. Bu adaıJJ• ~ 
paratorun damadı otır•. 
müoasebetile bulunduğu 12110

0 
takada büyük bir oiifuı 
haizdi. • n~· 

Mıntakasındaki halk, (~·ısı 
sa) nın ltalyanlara te• ~i· 
olacağını anlamış ve keP t· 
sini öldürmeğe kıyalJJ de 

11 
mişti. (Güksa) ölülll e. 
kurtulmak için ltalyao ceP 
hesine iltica etmiştir. ce· 

lstanbul, 13 (Özel) - ,. 
nevreden haber veriliY

0 ~ 
Siyasal çevenlerde söyle:. 
diğine göre, mütecaviz 111; rı 
kiinde bulunan Italy•~ ~i, 
işgal edecekleri yerk~'' 
barış sonucunda te e 
Habeşistan'a iade et111el 

mecbur edileceklerdir. Jt•I· 
Istanbul 13 (Özel) - Jıı 

yanlar aleyhine alınan ıor il' 
tedbirlerin tatbikinde t~. 
ve kAmiJ bir usul takip ' 10 
mesi için, lehde rey ''' tll 
devletler arasında k~~~: •• 
bir ittifak ve söz birhl1

1 10• 

küm ıürilyor. Rusya; it•~~ 
lara karşı alınan c~ eO 
tedbirleri kabul et111 1~,. 
devlerin de ayrıca ıorl• te~· 
lar101 teklif etmiştir. 8~ 

0
o· 

lif, bütün devletlerce bu;it• 
niyetle karşılanmıştır. 

11
• 

bu sayede, uluslar kurll~"' 
DUD verdiği kararlarıD ÖP·~· 
ve değeri anlaşılmış ol•' 
hr. vno 

Istanbul 13 (ÖıeJ) - ıere 
gece gelen bab~~ tıiÇ 
göre, cephelerde öoeı:P 1 tJe' 
bir hadise olmamıştır· ıı· 
iki taraf ta mevzilerini t•1,ı· 
kim ile meıgul olaıutl•.r, .,... 
nız ltalyan tayyareler• b,r' 
Habeş kasabalarını boOI 

dıman etmiştir. u1ell 
ltalyanlara iltica eY 

0
,011 

(Makalle) valisi ve N~I lf'll 
damadı Ras GüksaD .. t~011o 
kumandanı general do ·ıtit· 

d'IOJ1 
tarafından kabul e 1 Jt•I 
Habeşler Ras Güks•~1~ ,af'' 

yanlara kendisini ıattıgıD • li' 
mekte ve bu kumaod•

0 

net okumaktadırlar. ftdi' 
Istanbul 13 (Ôıel) ;.10,: 

Ababadan haber verı 1 f'laİI~ 
Habeı imparatoru S .,,,ıı 

d o • 
Selise bugünler e 0,dd 

cephesine gidecek "e 1,cı~' 
ların kumandasını ele • 
tır. atıl' 

Istanbul 13 (ÖıeO- ileıı .,er 
yan ıiıenbalarıod•0 • e~jJ· 
ve baıka yerdeD teyıt Jt•1' 

. göre, d•ıı mıyen haberlere fıo 
tar• ııt 

yan kıtaatı cenup ti•''' . 
ilerlemektedirler · o• tı• 
elli kilometre yak~pla~~11ut0~iı 
dar gelindiği iddıa ) ,,,... /. 

Istanbul 13 (Öıel . 1'•.., 
Ababadan biJdiriliY0~ef ,,. 
techizatlı 40 bio J-la 11rıf~ 
keri Adiı-Ababad• i 1•P 
önünde bir geçit resOI 

mıttar. 

1 


