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NGILTERE 
gazetesinin iddias1na gör~ lngiltereyi ltalya degil, ltalyay1 Ingiltere tehdid etmekteclir 

1to 16 (A.A) - Gazete del dopolo yaztyor: lngilterenin 1talyaya ka~1 harb efmege karar vermi~ oldugu zannolunuyor. lngiltere bize 
.hftcum etmek i~in her türiü haz1rl1klann1 yapm1~t1r. Simdi hüktimetlerin dikkatlerini bu noktaya ~evirmelerinin tarn zaman1d1r. lngil 
1 ~talyaya ka~1 bir taarruz haz1rlamakta olan bir millet olarak uluslar sosyetesine ve Kellog misak1n1 imza edenlere haher vermek 

t. ':-"""" ____________ .;.._ ________ ~------------------------------ ... „--------------------~----------------------------------
lmparatorunun Harb Plani 

_ ___.__ .... ,•aoaa••• .... ----------------------
nJanm mümkün oldugu kadar Habe1istan1n i~ine ~ekmek, kendi üsüharekelerinden 
uzaklqbrmakt1r. Ayni zamandi onlan h1rual1yarak i~eri ~ekmek istiyor. 

Ababa, 16 (A.A) - ning Po• gazetesinin CSgren• Habqler timal cepheainde bisinde bulunan ve m1ktar etmi1ler ve yeniden Cibuti 1 mil gazeteainia Paria ....... 
~ • mahafilind~ diiine gBre Sudan üzerinde bßyük tah1idat yapmakta· itibarile ~ok önemJi olan Ha-

1 
~emiryolu ilzerincle u~utlar b~. b~y. Lavalm iddia .... 

cephe11ade amum1 fotograf ~ekmete te1ebblls darlar. Bu kuvvetler Ra1 bet ordusunun amaci cenup yapmiilardtr. Royterin Adis• diii g1b1 ltalyaya ft ~ 
l„eu !~in e~ e~~n bir ltalyan u~aji In- Seyyum Ye Habet Yel ahta ftalyan ordusunun ilcrleyiti· Ababa aytan bugiln de ye· ~ye H~bet meaelel~ W
'"1nadaki ~bena g1llz u~aklan taraftndan 1.e· orclalartnin arkaileda kn- ain &nlne 1~mektedir. ltal- niden biz ka~ bin muharibia line ~ mufwal b1r .... 

dtjl 1pylemyor. te inmefe mecbur edilmlf· ya laava kunetleri bugllnde hllkümet merkezine geldijiai Yerdi~ zannetmemekt••· 
~lfild tir. ltalyan pilotu ile mua- faaliyetleriae devamla Habet bildirmektedir. :u.~bire tare ~"= 

16-fA.A) .... ~ ••• ~- Ml!KTUBU: 

vini butaneye yabrtlm1flar· kararrthlarnu bombard1man Londra 16 (A.A) - T•J· la~ ~~e:etiai, PltiPul-
Londra 16 (A.A)- Libya- . _ • ....,.; ... ,„ IMI .... ..._ 

daki 1 al k tleri • ZleD ·-·- ... · t yaa ane fUD· linde gllterilea iltib .... 
di cl6rt &rkaclan mtltepkkil- w barekette hal_,. 
dir. Dolqan bir f8yiay& .:t etmif olmua ........ „. 
glre genel Yali marepl Bai- cli 
bo hafka bir yazifeye tayin ~a daYet HD haftalar 
eclilerek ordaclan bafka biri fmda pek azla takYiJe 
ghderilecektir. mit olan lngi1ia doaa••••· 

.Mä.-Alt•a .A.l- ~-Ualtalmaw 
• • • :-9 taftur 

Yazan: K. ZEKI ~ pliace Le-

• caretinde agrad1pmiz 
n telifi etmek i~in 

•alm alular S09Jeteai _. 
dumcla ve ltaiyaam 1-....S 
mcafaatlerinin tm1a••••• 
aacak geael tetbirlerle 

~lavt bay Berc Keresteciyan Türke
•it teklifler - Celäl Bayar1n cevab1 -
ormanlar1nuz icin tedbirler 

hafta ~akkale S me1elealle ilfili makamlarla 
tablhin llzumu. prl,ecejini 16yledi. 

~k alfatlanan hir Mal6mdur ki Afyon me· 
"'11111an Af)'on say- J seleai Cemiyeti Akvama 

merbut ve ticaret noktu1na 
bir ~ok devletleri protokol-

(So u 4 llncllde) 
~1--a---

Niifus sayun1 
Kalk1nma ~g1d1r 

M. $ekip Tun~ 
Paikoloji Ye Terbiye 

Ord. Profesarll 
Hakikl nufus 1a)'lm1 iti 

kendini ge~en unn baflan· 
jle1nda g8stermittir. Blyßk 
aanayi ve evrensel tecim ha· 
reketleri de bu siralarda 
uyanmqbr. Bundaa aoceki 
nilfus bareketlerine dair a~1k
lar, yemalula dolu oldup 
i~ al~illil ve dojru bir mu
kayeseye elverifli deiildir. 
Ancak son 130 )'llbk, o da 
Avruvamn ol ak ßzere, ntl· 
fUI bareketlerini biliyoruz. 
Hakikl nilfu• ••)'Im• A vru
pa ntlfusanun birden bire 
artmuiyle birlikte batlar. 

1801 de 27,S milyon nn
- S.nu 2 incicle -

Habe1 Veliahd1 
vetli bir mlzabaret ordaaa 
balinde taaznv letmektedir, 
Bunuala berabar en ilericle 
bulunan M kalle ciYannda 
yer alan bu ordulat taarra
za ge~er gibi glztlkmekte
dirler. $iutal c-.,hesincleki 
Habq ba:reketleri ltalyan or
clulann1n tenablara ftzerine 
ufak btle11mlarla ve sllztllme 
hareketlerine inhiaar etm•k· 
etmektedlr. 

811 tabiyenin neticeai ola
rak yeni bir genel ltalyan 
ilerleJifi1'in geciktirileceti 
muhakkak gibidir. Ogadea 
de Gerologubinin cenubi gar• 

Haf»et Siel ye Siyasal mabali Habq umumi taaruzunua 
.ba1lanchf1 haberilli yalana 91karmak ipn ,_.,..Cl guetelere 
sellhiyet •ermiftir. · 

8 &: M M 

Yunanistanda ---·---······-------
Kanh ~arp11malar bqlad1 
Atina 16 (A.A.~ - Atina 1 

Ajans1 bildiriyor : 
Venizeliat ve kominiatler-

clea mllrekkepJbir gurup dDn 
ak ... „at 19'30lda Met; 
tiyet meyclamnda Cumlauri
yeti allaflam1flardll'. 8ir po• 
lil memuru ile d&t kitiyi 
y&raWmfbr. Polil derlaal 
•lkhu tesil •e dlrt kitiyi 

tevkif etmqtir. I~ ba1ae1 
Defl'ettiii bir iebligde bßkt
metin bu gibi ballerin teker
rilrlintl mtlsamaba ile] karp·! 

lam1yacatuu ve kaauna bl
tln siddetile tatbik edeceji
ni bildirmi~tir. 

Meydan derlaal mutat man
zaras1n1 alm11br. 

ve As1m büyiik elbise f abrikam ESKI BIT,;~~~~ N~~:A 15-
1

7 

IMI••.--. ~ aatlaka Alme• ve Alllna yapllriam Y4rl malt ll8f tetid ~llddeil ~e provah, temiz lllUraf, •lk--el 
cUkit 12 liradan 18 liraya kadar llmarlama elhiae J&pshr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

•ettiji bilclirilmektedir. lq 
Laval ltalyamD Ubya•a "-' 
clerdiji takYiye latalama ... 

ri ~ekmek awetiJle •-• 
~atmallm Ye bum icla 
lapterenia ildad .... 
mama1 beyWe ,.... telllf 
etmiftir. 

Bay Lanlm .ap„ 
Muueliainin i..m. 
bakkmUld e,i •• „. 
niyetleriae dair ..,. Mr 
beJP:t yabmam IAaa „ 
diiiai telkin •ttiii de 
eclilmekteclir' 

Deyli Herald paet ..... 
diplomatik m..-.nri lar 
Laval'm clla •kp- Lo•~ 
raya r.tea ..,.„_ 
lis kabiauiaia ._... 
npta lnpb ltel,.. _.„ 
1ebetleriaba ....... ... 
np cla,..daima lräaet 
ad olmadik~ ..... •• 
nun Akdeamle lrehcata Y. 
dirilecektir. 

Niym Krlailal ,_... ' 
Paria malaabiri BaJ ..... ,..~, 

lagiliz ...,. el('d • fi 
11& matbaatuua pttlk„ 
ta Wialini 
ekoaomik tedbirleria .„ .... Jd llrat 

-S....41a••·~ 



. Okyanuslarr iMelrin bjr kastlaK.i894J;•Nit:ic; ;;; 
Ilk a§an Alman U. 117 tahtel- Cenub hududundan topraklar1 H b h b 1 1 Y 1 
bahirinin akdlar1 durduran m1za 2iren 1ah1s yakaland1 a e§ ar 1 ~851 0 mu1~ 

Habe~lerin oarlak zaf eri ile neticelenell 
Adua'daki kanh muharebenin tafsilätl müthit ~aceralari HARB HAKKINDÄ SON HABERLER 

- 2 5 - Gazetemiz makineye ve- , 
Tahtclbahir, en mü~kul ve tehlikeli bir za- rildikten sonra geien bu 

manda 12 metreden f azla dalmadi ! telgraflar1, ehemmiyetine 
binaen burada hulisa edi-

Istanbul 16 (Özel) - Ce
nub cepbesinde de tayyare
ler Belmaryamda bir cepha
neligi bombard1ma etmitler
dir. Amerikan kaptan bu söz

leri söyledikten sonra ellc
rini pgsüne koydu, ve "Ne 
istersen yap ! " vaziyetini 
tak1ndi. 

Bizim kumandan : 
- Sizi harp esiri olarak 

ahkoymak, ve memleketime 
teslim etmek bakk1md1r. Si
vil olarak siläh istimal et
mek cürmile divan1 harbe 
verilir ve tabii ugrayacag1-
n1z cezay1 bilirsiniz ? 

" Bununla beraber, ben 
sizi serbest barak1yorum. Yal
n1z, memleketlere ldöndügü
nüz zaman vicdammzm emir
Jeri üzerine dogruyu söyle
menizi, bar bar AJmanlarm 
ne demek oldugunu soran
Jara an]atmamz1 itmek hak
k1md1r. 

" Eger vicdanm1z ouna 
müsait degilse„ Buna diye
cegim yoktur. „ Dadi. 

Amerikan kaptan böyle 
bir muamele görecegini hi~ 
umm1yor ve kendini arhk 
mabvolinut say1yordu. Bu
nun i~in Amerikah sevin
mekten ziyade ~ok büyük 
bir hayrete dü1tü. 

Giderken, bir fCY söyle
mek istedi, fakat nedense 
vazge~ti. 

Vapurun bütün mürette
batrm büyük sandallara yer
lettirdik, bunlar a~1hnca, 
kuvvetlerimizle gemiyi bom
bard1mana ba~lad1k. 

Az sonra, büyük nakliye 
sefinesi yan batmaga ba,
lad1. Biraz sonra da ag1r ag.r 
batb. 

* •• 
Biraz sonra. uzaktan uza'-

ga bomba sesleri duyduk. 
ortada hi~ bir sefine yoktu. 

a s f!l a 
Halkevinin 
iJk ve orta tahsil 
kurslar1 a~1hyor 

Halkevinden: 
Halk dersaneleri vt kurs

lar §ugbemiz, ge~en y1l oldu
gu gibi, bu y1lda ilk ve or· 
ta tahsil kurslari a~maga 
karar vermittir. Kurslar Arap-
firtn1ndaki Dumlupunar ilk 
okulunda a~alacakbr. Kursla
ra devam etmek istiyenler 
her gün ögleden sonra Bah
ribabadaki Halkevine gide
rek ve birer fotograf vere-
rek kayitlar1n1 yapbrmahd1r
Jar. 

Bu bombalarm kimin tara
fmdan abld1gm1 anlayam1-
yorduk. Fakat arkada§lar
dan birisi: 

- Tayyareler!. Diye bag1-
rmca vaziyeti anlad1k. Ufuk
tan ve yükseklerden bir filo 
tayyare görünüyordu. Hemen 
dald1k. 

Tayyareler yerimizi a§a&'i 
yukar1 tesbit etmi§ idiler. 

Ve etraf1m1za bombalar 
savurmaga ba§ladllar. 

Biz, usulen 50 - 70 met
reye dalarak bu taruzdan 
kendimizi kurtaracaktik. 

Feläketl 
Tahtelbahrimiz 12 metre-

de durdu. Bütün gayretleri
mize ragmen bundan daha 
a§ag1 Jalm1yordu. 12 met-
rede bombalar, hele büyük 
olurlarsa bizi mahvedebilir-
lerdi. 

EJde yapacak bir §ey yok-
tu. Bir taraftan daha fazla 
dalmaga gayret e · mekle be-
raber, kendimizi kadere de 
terketmi§ idik 

Her hangi brl inda bir 
bombanm bizi mahvetmesi 
münküodü. 

Bereket versin ki tahtel-
bahirimizin ar1zas1 izale edil 
di ve 30-40 metreye dald1k. 

Arbk emin ve müsterih 
idik. Tayyareler bombalarm1 
atacakbr, gidecekler. 

Fakat böyle olmad1. 
Amerikan z1rhh ve muh

ripler de tayyarelerden ald1k 
lar1 haber üzerine hize sal
dird1lar. 

( Arkas1 var) 

J)i~ l)ok toru 

yoruz. 
Istanbul 16 (Özel)- Liin 

bir maksatla cenub hudu· 
dundan topraklar1m1za gire
rek yakayi ele veren bir 
§ah1s hakk1nda Ankarada 
a~1lan tabkikat neticelenmi1, 
i§ adliyeye intikal etmi~tir. 

Bu mesele hakkmda hükii-
met kamutay10 bu günkü 
toplanbsmda beyanatta bu
lunacakbr. 

Istanbul 16 (Özel)-Gece 
ge~ vakit ~1kan ltalyan teb
ligine göre italyan tayyare
leri Makalenin cenubunda 
ke§if u~u1lari yapm11lar ve 
Ambalaci sirtlarmdaki Ha
be§ kuvvetlerine bomba at
m11lardir. 

Habetler cenub cephesin
de bir ltalyan kolordusunu 
arkadan ~evirmi§ler binler· 
ce asker daglarda irtibats1z 
kalm11br. 

Istanbul 16 (Özel) - F
ransamn araya girmesi ile 
siyasi vaziyet degi§mi,tir. 
Laval, Mussoliniden sava,1 
durdura bilmek i~in son 
1artlar101 ve tekliflerini bil
dirmesini istedi. Musolini 22 
llkte1rinde kat'i cevab ve
recektir. 

Istanbul 16 (Özel) Cep· 
hede Malaryaya tutulan 
ltalyanlarm say1s1 15 bin 
oldu. Hastalar geri ~evri

liyorlar. 
E C•l [•l C•l 

Nüfus say1m1 kalk1nma ~ag1d1r 
------------------0000--------------~~ - Ba~taraf 1 1 inci yüzde -

fusu olan Frapsa 1931 de dogru yürümesi nüfus hare-
4 milyon olmu1; yani 130 ketleri i~in de her kesin gö-
y1l i~inde Fransamn nüfusc 1ünü a~maga ve dütündür-
100 de 48 artmtfbr. 18 0 de meye deger bir olu11tur. 
180 milyon kadar tabmin Önilmüzdeki ikinci nüfuz 
edilen Avrupa nüfuzu 1900de aay1m1 Cümburiyet rejiminin 
401 milyona, 1930 da 500 Türk nüfusu üzerinde yaph-
milyona varmu1: y'ni 130 yil- g1 tesiri ve verdigi en müs-
da 100 de 165 artm11br. bet neticeyi gö3terecegi i~in 

Bu milddet i~inde en ~ok yaln1z bizleri degil, bütün 
nüfus artganhg1 lngilterede dilnyay1 ilgilendirecektir. Öy-
görülüyor. 1800 y1hnda, GaJ- le 1an1yoruzki Türk ulusunun 
les memleketile birlikte, 8 tarihte oyoad1g1 büyük rol 
milyon 893,000 nilfusu olan nüfusa en bereketli uluslar· 
lngiltere 1930 da 40 milyon- dan biri olmas1ndan ve tabi-
bir memleket oluyor; yani atile yüksek ve sürekli me-
100 de 350 arbyor. Buna bir deniyetler ge~irmesinden ile-
de d1i,~r1ya ~ikardigi ~CS~- ri gelmi1tir. Ge~mi1eki nü-
menler1 katarsak bu devarde fus bareketlerimizi elde et-

H. Tahsin Tan en yüksek nüfus artmasinin mek mümkün olsayd1 tarihi-
2 · · B 1 S H ingilterede oldugw u anlatihr. 10c1 ey er . amaru mizin ini1 ve ~1k1tlar1n1 ~ok 

kar§tsmda 37 numaraya ge~- Hi~ §Üphe yok ki Avrupa müsbet bir surette görebi-
mictir. Telefon 3774 nüfusunun artmasile birlikte l k 

y ece tir. Bundan 130 yd ön-
~ ~ E S onun acun egemenligine ce bütün Avrupa nüfusu 180 

K t 1 k
• • milyon iken Türklerin nüfus

Ur U U§ l§eSI Türkuaz Bar1 Iar• her halde 111nhim bir 
Bir ~ok yurdde1lar1m1:u fa- izmirin yegäne lüks yekun tutuyordu. Bir ~ok 

kirlikten kurtarip zenginler yerlerde hükümetsiz kalan 
arasma koymu,tur. eglence yeridir Türklerin bugünkü nüfusla-

Zengin olmak istiyenler Me,rubat ucuzdur muaz- r1na bak1lsa dabi yine en ka-
Tayyare piyango biletlerini zam varyete heraktam nu- labahk uluslardan biri olarak 
bu ki1eden alsmlar. malar göstermektedir. Pek görünür. 

ADRES : yakmda lstanbuldan ku~vetli Ge~mitin verdigi bu güzel 
Hapishane kar§1smda 

Berber 
Bekir S1tk1 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

v w yeni bir varyete gelecek- ve yüksek örnek gelecek 
tir tedansan ve numarala- i~in ~ok kuvvetJi bir umut 
r1m1z görülmege f&yestedir. kaynag1dir. Büyük Atatürkün 
Mutlaka Turkuaza bir defa a~bg1 yeni Türk lrejimi de 
geliniz. 

§1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

bu kaynaktat h1z alan yara-
bc1 bir kalk1m1hr. Bundan 
böyle nereye ve nasd gitti
gimlzi yapacag1m1z say1mlar 
gösterecektir. Zarif yald1zh ve her ~e1it 

kitap ve sair cild i11leri ancak 
Kurslar10 ne zaman a~da- ALi RIZA mücellithanesinde NE SET Türk ulusunun dirim ha

reketlerini hi~ söz götürmez 
1ay1larla gösterecek birer 
böige olan bu say1mlara her 

cag1 ve derslere hangi saat- yapihr. 
larda ha1lanacag1 ayr1ca ilän Yeni kavaflar ~ar,1s1 No. 
edilecektir. 1-6 34. 

m~~~~~:~~~~~s 1 TAFLAN GAZiNOSU . 1 
~ En1salsiz inc~ saz . tak1m~ yük~ek mugan- ~ 
kl n1yelen anga Je ettt ~ 
1 Bütüa levaztm1n1 ikmaJ etti pek yakmda a~1hyor II 
~ Halkm Sesi gazetesine dikkat ~ 
Rnra~~~~S~~~~~E 

En son modellerle metot 
üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yap1lmaktad1r. 

Adres ~ Karata1ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

her Türkün canla batla ve 
tam bir dogrulukla yard1m 
etmesi kendi saghg1n1n izle
rini görüp anlamasl demek
tir. Bir sürü bile say1ms1z 
idare edilemezken koca bir 
ulus hi~ idare edilemez. 

Bu say1mda varhk ve yok
luklarim1z, eksik ve gedikle-

-9-
Habeiler arazi dalgalar1n10 1 15 tabur kum"ndaal a1' 

yard1mile bu livaya pek zi- Mevcut 24 tü 
yade yanathlar ve pek ya- 248 zabit, 15.cOO 0-: 
k1n mesafeden atet a~arak muharebe meyd&llllld• 
hrpanl=lmaga ba,Iad1lar Her veya esir kald1. aJ 
iki liva da az zamanda her- Hulisa : 20,251 k~ IP' 
taraftan sar1hverdi. italyan- yan ordusundan 1unJ.,di • 
top~usu uzun zaman atete 262 zabit ve 4,369 ~ 
debam edemedi ; ~ünkü her bunlar1n da 276 sa Y"!..-
iki taraf piyadeleri gögüs idi. 
gögüse gelmitti. T op~unun Habetlerin hareket t11' 
bir k1sm1 da henuz he~itler- en yüksek kabiliyetteki JI 
d~ idi.w (Ge~~ral ~ri~ondi) ordununkile birdi. ltal)'~ 
nm begend1g1 tab1yes1 pek rtn ge~itlerden ~1k1p 'f'1r 
~abu'~ ifläs etti. Bozulan y1- masma ve tog~ulann1D _.r 
jmlar arasma zorla ilerletilen zi almas1na meydan ve~ 
Italya ihtiyatlar1 da kendini den harekete ge~meleri ~ 
sar1lm1t buluyordu. Arbk ~e- dogru idi. Böyle yapm...._ 
kilme umumi bir hal ald1. top~u faikiyeti dolayi1ile' 
Bu ~ekilme degil, bir kapf- ~ok zayiat vermeleri ve b'1'. 
b. Y ollari bozgan piyadeler ki de zaferi kaybetdlei"' 
kababverdiginden top~u ol- mümkündü. 
dugu gibi yerinde eridi ve Habe1lerin elinde ~ 
bütün toplar Habe1lere kil- ordusundan ganaim o~ 
d1. Piyadeler arbk bir kü- Frans1zlardan MadagaP" 
meden ba,ka bir fey degil- ordusunun sabn olarak. V 
di. Bat k1~ kari.1m111 emir ve latdan ka~k ~Jarak, Jtal~ 
kumandadan eser kalmam11- lardan ve lngilizlerd)O 
b. Ayag1 kuvvetli olan eo hediye olarak! Abnm1f b' 
öne f1rlayordu. Ölenler, ya- seri ate1li si!lhlar ~ 
ral nanlar, bagr11anlar bir B.unlar ltalyan ordusua~ 
mah1er görünütü yap1yord• h11 brpanlamitb. H " 

(Da Borimida) liva tek ba- arazinin anzah ve pek 
11na muharebe ediyordu. 0 1ik olu1u ltalyan eadtd" 
da kumandanm1 kaybetmit- r1n10 biribirinden ayr1 ~ 
ti. Ak,ama kadar mukave- rek Habetlerin kendiJ'P" 
met etti ; fakat ak1am üstü sarotalann1 kolaylqb~ 
o da dag1ld1. Bu rücab or- ltalyadan 1on geie~ ,~ 
dunun diger par~asmdan ay- burlasa Habetleria tabir"r.: 
kir1 istikamette idi. ni ve cesaretrelerini b. 

Vaziyeti fel~ketli ~örer~k yen gen~ askerlerdi, 
daha saat onb1r bu~uga dog- ordugihlarda ve eksik P 
ru ~ekili1 emrtni veren Ge- yemekle ve 1oara da 
neral (Baratieri) ile miralay gün önce sat 9 dan „~ 
V, alenza.n? ( Ordu erkän1 har- kadar aika bir y&rO~ 
b1ye Pe1s1) ve General Ella- ard1 s1ra da atete a~ 
na (ihtiyat kumandan) dört dan, daha ba1lang1cta 
nala solugu (Addi-Kaie) de di ve manevi kuvvetleri 
ald1lar l 70 kilomelrelik bir 
kotu ! 

(Adua) muharebesinde ltal-
yanlar10 kaybettigi tunlard1: 

2 General öldü; (Da Bo
rumida) ve (Arimondi) 

1 General esar : ( Alber
ton ) 

2 Miralay ölü 1 miralay 
esir : Esir inevcut 7 mira
laydan 4 ü kurtuldu. - - __ ............. ,..,...,.., ...... „-~ 
rimiz her 'türk bunlara ba-
karaktan kendi yolunu bil
gioin verdigi bir ehemmiyet
le tayiL edecektir. Hükiimet 
de ancak bu itaretlerle he
pimize yarayacak olan en 
bayuh itleri görecektir. 

Saylm i1ine bükiimetimi
zin ehemmiyet vermesi Türk 
ulusunun kalkmma ve ~ogal
ma ~ag1010 girdigini göste
rir. Eger bu i§e Avrupahlar 
gibi 130 y1l önce ba1lam1t 
olsayd1k eski rejimler Tür
kün servet ve nüfusunu bu 
dere~e israf edemezlerdi . 
Mal ve camm1z10 k1ymetini 
biliyor ve artmas1n1 istiyor
sak bunlann hareketlerini 
bir saat gibi göz önünde 
bulunacak sa im i1lerine öz 
itlerimiz gibi bakahm ve ne 
mutlu bize diyelim. 

M. ~EKIP TUNc; 

zulmu1tu. Harettir, par• 
bn i~in &liime giden 
asker ; gerek iklime ve 
rekse dü1man daha zi 
ahtkm oldugundan lt~.„ 
lardan daba iyi boi~ 
Bun1ar1n bu fedakirbga ~ 
ltalyan askerlerine arae1' 
olamtfb. _.t/ 

ltalya topraklannda 1i, 
Jan parlak menevrala~ 
1eli neticelerini fU fl,_, 
mukarebe pek zalimaae 
zip etmitti. Burada d 
bir tak1m paraziyenin ~ 
leri degil vatanlan, i 
lar1 ujruna &ltlmßn 
yürßyen bir milletti. 
(Menelik) ve (Makoo• 
irade ve zekh1 t·•.tdllll"". 
lerini yenmitti. Habet 
sunun sevkulceyt ve tl 
bilgi ve kabiliyetleri d• 
ya ordusuna yine faik 
gu görülmilttü. 

Ger~i ltalyan ordu_' e 
sevkulcey1 majlub~1. 
(Roma), tabiye hizmet;-. 
bu ordunun idaresini e 
tutan kamandan ve f 
harbiyesi haz1rlam1tt1• d 
habet ordusu da s•Yf1 

bir kuvvetti, Bunu, _ ... t 
ltalyan ba1kumaacl_... 
cümle ile itiraf ettl. .,t.) 

( Arkdl _../ 
~ - ~ ----~~- ---

Zengin ~lmak~ i~t~rseniz oi Saa Jet 
Y81li(O hdetler101Z1 mutlaka a 1 

ki~.:esinden abmz. Corakkap1 ka~akgl 
Y. 11s1nda 354 H~ Ta h11n 



Senenin bas mahsulü 
HUSUSI 

Sifa Bal1k Yai1 · 
Gelai 

Lezzetli kuvYetlidir. J§tihayJ artmr 

K-'f'l•1L M.~"" 

Ädi, kar1~1k, g1da kudreti az yag almamak i~io 

1
. ~if a Bal1kyag1 

81tll ve etiketlisini .$1F A eczanesinden ahmz. Hususi 
surette getirilmi§tir ba§ka bir yerde satilmaz 

~_:_-~ifa Eczanesi 
Manisaya Otobüs 

„ .„„ 

. 

:··: 

~~~:l'gün saat sekizde Arap hamddan muntazaman (129) 
~ '~h otobös Manisaya bareket edecektir. Bu oto 
~„~ •ntizam dahilinde i§lemesi i~in her fedakärhgt göze 

~--~~~~~~~~~~~ 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 bul·ada bulabilirsiniz. 

-it d ef a ziva rct 
ediniz "' 

~ekeciler 
No. 26 

Ahenk 
Gen~ve kudretli san'atkär 

lar1m1zdan Bay Süleyman Suad ~ 

tarafmdan icat edilen bu ~ t ~). 
yeni muzik aleti mevcut ~l ·~ . ~ ·· A., 

( • Q : ~l ~ ...... g.Iarm en ahenk1isi ve en \e : o 

~ok duygu ve ihtizaz yarata ··„····--~~-' ~ 7: 
nldlr. ~r\ ' r '1' l 

ELHA Sinemasmda 
Telefon 2573 

JEAN TOULOUT - ALICE FIELD - ANRE BURGEltE~ 
gibi ü~ büyük Frans1z artisti taraf1ndan yarablan 

NA TA~ A «Ru.~~ K 1 » 
NEFiS BiR FiLM - ENFES BIR M1:JS1KI 

Haptan sonra Fransaya s1gman bir Rus kadmmia bat 
döndürücü maceras1 ~· ~j 1 '. - 't' ' 

En tath ve en ~ok kalbe A y r 1 ca : 
dokunan seslerin aga~tan ya PARAMUNT JURNAL'da 
pilan musiki aletlerinden r-1k HABE~ IMPARATORU 
bgm1 gözönünde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan Fransizca olarak dünyaya hitab ediyor 
ran gen~ sanatkär (Ahenk) i görünü,ü 
aga~tan l'apm1, olmakla beraber vücude geHrdigi yenilikler Balkan Oyunlarl . 
ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete bir de ~ok müessir son yari§lar; mükäfatlarm dagilu;i . . . vesa1re 
madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

lzmirde de taammüm etmege ha,hyan (Ahenk) i görmek SEANS SAATLARI 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olan musiki aletini Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
(~emsi Hakikat) m U J k S • • d Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Konak kar§Istndaki cuz u erg1s1n e Pazar: 13 te ba,Iar. 
g~rebilirler.. jj Ak,amla-r1_.;.si_n..;;.em_a_d-an_s_o_n_ra~h-e-r -t-arafa otobüs 

lmalii~h~nesi Eski§e~irdedir i"~Jlt,.:m~"~;;~~~,.....-m _tl 

ll'"'llll'"'llll''"IOl'"lflll""lll "1111'"'1111'"'1~ !!• ·•i JI• ''lrt•'"'Ull'"'llli•"ql81'' ''ifll''''llll''''•fll''"llfil"ql~ll'"''lll'"'Qll•"'l!ll'"'llll'"'llP''qll~,:!11 

Adres: Esk1~eh1r Ahenk c;1karan Suleyman Suad =-,= 

MESERRET OTELi 
izmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar§1s1nda 

ro~dl~u11!i1111i!.'u~~111~111;!°1ll1:.:'1m~u~• h~r!tll~l~lh~ 1~a:.';'~1r!'idi.;!.J~h!ii1 ~1~•11!'io11:0:u1:.:'ini!'ir111!'i11~11 
~ ~ M y 
~ Saglam midesi olm1yan1n t•1 
~!~ Hayat1 <;ürük bir ten1el üstündedir. K~ 
\?,; ic. a 
'•~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. :i*f:: 
~~ Bunuda: ~] 
• m r•] Kemeralt1nda Ala~ehir ,.: 
~ ~ 

!•l Lokantas1nda t:~ 
, ~1 Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri tt] 
ffl ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- r•J 
~l fakiyetini de kazanm1~br. ~+l 
{+) Adres: Barut Ham,..Sokagl Kö§esinde ::;~ 
~ ~ 
~ ~ 
"'t'=ll''''llll''''l'lil"'ll•<.:':IPl'qllll'"!llll'"'1111''''1111''''Qf11!!!111~~.ll'"'l'81'''''qll•"'lllil"'llP''''ll~''''ll~ll''''lllll''llJl1•"'1Ultnlqll1"'1 1ll'qllF.~ 
1..E1~1111:.:'1i1i:.:'11~~~1:.:'1111:.'111i!i1111~1111~11i:.:~u':.'11h~"'~11 11~111i:.:'1111!i11•·i!ru11!'i11n"emi:!.'111:.:111~u1h!ii111!'i1 ti:.:'11~ ~ 

*1c:id:~~**:1c1cbt~~:ldc*:tdc:~~~~~~* 
.f( lfM 1o1. ~ ~ "' )+ 

~ o·oKTOR ~ 
~ A. Kemal Tonay ~ = Bakteriyo1og ve bula~1k, salg1n ~ 
tc hastabklar mütehass1s1 » 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve is\i.kame
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap~ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek le'$fif 
edecek olan saym mü§terimizin her türlü istirahatlar1n1 te-
min ve tam manasile bir aile ocagl olmu§tur. „ .. 

Civar iJ~e ve iJbaylardan gelecek konuklar1m1za ua1di11 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. . V 

Otelimizde bir gece konuklamak her hak1kah ögretecek-
tir. Ak§amlan temiz hava almak i~in tara~alannuz mifte
rilerimize a~1kbr. 
A~lama sularim1z sularam1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash teniilät vardir. 

Y organcilarda 28 No. M kinc in1alathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka'>et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam "olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
~ Basmahane istasyonu kar,1smdaki Dibek sokak ba~m- ~ 
tC da 30 say1lt ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
t( ak~am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. )+ 

1 l M 1 R ITT "'.'o t( Müracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair )f. 
~· 1i •:"•:~~r§J~~~W~~~~~~~~~~~~~ f( tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ;+ 
·-~YYARE s· Telefon ~ +c lara yapilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- „ 

Fmnlar i~in bamur yogurma makineleri gayet saiJa• 
ve kolayhkb olarak ehven fiatla yap1hr i§ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve motör tamirati 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. IDemaSI 3151 ~ tC sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ! 

~ s u G 
0 

N ~ « · v··k 1 K b d e·11 . ~•rge ARLISS - Boris KARLFF - Loretta YOUNG ~ f(~~:JiC~:)!C~,.C,.C~~:~~'!C~)$~~~~~'AC~ ll Se 8 8 ay1 1 Ur 
• ~bi ii~ büyük sanatkärm temsil ettikleri büyük film ~ ~lllll!J1Jli1~:1ll1li11i!lllJJ11liilllln11l1JJml1n!WJuli~lhl11Jn.~tllll!JulJ111l111111lllllJ11llll!Jid1UllJ1llll!lilltliimlftiliil1~ 1§te bütün izmir ve mülhakatmm seve seve i~ip doya-

• ~ ~ GORMEYENLER GORSÜN ! · · i mad1g1 rakdar bunlard1r. 
R 0 " 1 L D ~ t GÖRENLER SÖYLESiN ! . . ~ . 

~~tlkl' - ~ V • • • ~ a Bugün 10 Birincite~rin Per~embeden itibaren ~ ~~~~~·~:~~~~~II 
h 1 

sahnelerle suslenm1,, Napolyonun maglub1yehm ~ = ( ) ~ 1 YENiDEN Y APILAN ve MÜKEMMELEN 1 
~~thyan Ro~iltlerin hakiki hayatm1 gösteren §aheser ~ ~ T A N Sinemas1nda ~ t e f r i ~ e d .ill e n 

YRICA: ~~ ~ 

I~ P 0 K S ( Dünya havadisleri) ~ ~ l ~ h V l ~ 1 A S R 1 S 1 N E M A 1 

M ( .k „ ) r1 ~ - ya ane a s ~ ~ .11 Birinci Te§rin ( CUMA) günü a~1hyor ~I • k • Kar1 atur ~ ,=:;;i M E E=- [i ·k· b'. "k fil t>t ) 1 Komik ~ ~ arta gert ~ ~ •• 1 1 uyu m 

f ~: Fiyatlar tenzil edilmittir. 30 - 40 - 50 kuru, ~ ~ 2 - Garb cephesiodc kanh hü~umlar s 1 Olümden korkmayan 'adam 
-( SEANS SAATLARI )- ~ ~ 3 - lstanbulda Balkan ,atlet n1usabakalan ~ ~ ~ok heyecanh, [deh§et filmi 

lier .. ~ ~ 4 o·· h d. l . ~ 1 . cu gun 15 - 11 - 19 - 21,1s. ~ !JJ - unya ava 1s ar1 ~ Ispanyol Danzözü 
"--:~rtesi 13 - 15 - 17 seauslarmda T ALEBEYE ~ ~ § .. . 

' t 1 bilet Yerilir. ~ ~ _ s E A N s L A R )- ~ ~ BOGA GURE~LERI, 
Sill ta!,,,11,38 - 13 tc ilave seanslar varclir. ~ 1 Cumarte~i _ Pazar: 11 _ 14 _ 17,20 : 1 iSPANYOL 1DANSLAIU 

~-atlan sonra her semte otobüs. Ci ~ Pazartes1 - Per§embe - fuma: 14 - 17 - 20 e ~I AT LA R : 1 
Kar~1yakaya vapur vardir. ~ ~ Sah: 17 - 20 & Büyüklere 25, Kü~üklere 15 kuru1t1.Jr 

*;, ~ ·:~;-. ti•"• ti* tl•::• tl•" .i*:.:•:m~~E 00'1111!1J·••'l•"l''tl111P1'1'1l6'!'1''11'11111111111111uimi11'11ll!Bl1~"IJlll!l'l''tP''r~ * ~~~~~-~i'J'Jiiir.t•: --m 



Kara Lindberg 
--~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

J tal y a tayyarecilerini kor-
kutan zenci tayyareci 

0000 

Kara kartal denilen bu tayyareci kimdir? 
4-

TcJ Robcnson Habe~ imparatoruna kendini 
nasil takdim etti 

Kara Lindbera-1 Kara Kar- : tayyaresi yoktur. Adis-Aba-
t.J, arhk Habetistan lmpa- ba atorot rolünde edcn alh 
ratorunun en sad1k tcbcas1- Tayyare var. Bundan anu 
.Air. Ve §Üphe yok, vazife- ettiginizi sc~ebilir Te kulJa-
sini en iyi ifa edecek bir nabilirsiniz!... dcdi. 
adamd1r. Zenci tayyareci hafifce iÜl-

lmparatorun finansal mti- dü vc; 
f&..viri Gordon Pey~ 2'ibi - Teyyurelerinia ne ka-
Kara Lindberi de: dar esasb olsa bile, bizim 
«Habe~istan i~in kani- umumi harbde kulland1kla-
ml dökecegiml» r1m1zdan fena olamaz! c;ünki 

d kt d
. ~ok fena olan tayyare ile 

eme e 1r. „ h bd d f 
t t R b 

umum1 ar a ü~ e a mü-
JDpara or o ensona: . 

_ „ • • cadele etbm ve be~ alman 
- Mosyu, s1ze mahzuz1ye t . d- .. d'' , D d ' 

t . · b d · b ayyares1 U§Ur um„ e 1„ 1m1 eyan c enm ve u . „ • 

h · t b''t'' H b il Bu sirada, ha1le selas1ye; ma zuz1ye u un a e§ m „ „ . . . 

1 t . · h · t• d k husus1 kahb1 yakla~d1 ve bir e mm ma zuz1ye 1 eme - . 
t
. t d d' telgraf verd1. Neca~1 bu tel-
1r . e 1. 

T 1 R b d graf1 yüksek sesle okudu: 
e o enson a: "S t . .1 b _ 

H t B b" a orma vapur1 e ugun 
- a§me meap.. en 1r N r d M r · · w l 

Zenciyim, asbm Afrikabd1r. apo 1 .. en uss? 101~10 og~ -
S k b

. d k d I lari Bruno ve V1ttor1yo Er1t-
1 1 1r zaman a ar es e- . · 
· H b 1·1 h ' . k- reye hareket etm1§lerd1r. r1m a e§ 1 ere 1zmeb en . . 

d. b' b bild" H b Aym zamanda Du~enm da-1me ir or~ im. a e- . 
· t · · k d-k w mad1 Kont C1yano da bera-

flS an 1~m amm1 o mege b d" M . . . ~ 

ha 
' 

.... b d'' er 1r. „ ussohmmn oguJlan 
zir1m . „eva 101 ver 11 • 

1. t A b l h Habe§istana kar§l harbede-
mpara or ra m u a- . 

11.nd k ld eek tayyare f1lolarmda hiz-en ~o memnun o u. . 
Arab C

'dd 1ft • „ "d" E met edeceklerd1r!" 1 eo pam1m1 1 1. - . . 
SaseD - ·· d h t b. Necatmm tahb etrafmda gozun e aya m 1r • •• • • •. „ 
k1ymeti, korkunun bir ma- hb1r ml udlddet derm b1r sukut 

kt k
. as1 o u. 

nas1 yo ur 1.. 8 . d T l R b 
k 

1r en, e o enson m1-
- <;o memnun oldum ld "b' „ 1 • „ 

V 
. l k „ : r1 amr g1 1 §U soz er1 soy-

e sana mira ayh rutbes1 1 d". 
t . d' e i. 
aniy~ e 1yorum„ Dedi. - Ha§metmeab! Deni. Ben 
w !e~ Robenson hürmetle de sizin gibi Hiristiyamm ve 

•r1ld1 ve: kan dökmekten ho1lanmam! 
-Umumi barpta rütbem1 - Ve böyle olmak läz1m-

kendim kazand1m, beyazlar- dir ! 
dan zorla c.ld:m demektir. - Fakat fU anda, hayab, 
Siz bana ondan büyük rüt- bizim zavall1 Zencilerin §im-
beyi babs ediyorsbnur. Bu tliki hayah gibi feJäket, ka-
rütbeye läy1k oldugunu her h1r ve zülüm elinden ge~mi§ 
zaman itaat edecagim! ce- olan Hasreti lsadan temenni 
Yabm1 verir. ederim ki Mussolininin ogul-

Neca11 dalgm bir hal al- lannm veya damad1nm bu-
d1 ve : lundugu tayyareleri benim 

-Fakat nc fayan ve te- tayyareme yakm dü§ürsün! 
easüf ki Habe11istanm ~ok ( Arkas1 var ) 

En mühim 
RADYO HABERL~RI 
---~ „CO*+---'-~~----~--

. ~arbin önünc ge~r_nek i~in vaktile italyaya bir ~ok 
1mtiyazlar temin eden lngiltere bugün bunlarm hepsinden 
•azge~mit ve italyan ordusunun Habe§ ilinden ~1kmad1k~a 
hi~ bir anla§maga yana~m1yacag101 bildirmi§tir. 

§ Dün gece ahnan bir radyo haberine göre, Habe§lere 
teslim olan Eritreli askerlerin adedi (3000) den fazla imi§. 

§ Ogaden cebhesindeki Habe§ ordusuda genel hücum 
emrlnide alm11br. 

§ Habe§ imparatoru yabano1 gazetelere diyevinde " ital
yan ordusunu biraz daha i~eriye ~ekmeden bütün cebheler-
deki askerler!mize umumi taruz emrini veremem, bu en ba
sit ve iptidai harb kaidelerinden dir, bunu sizde pek ali 
dü1ünebilirs1niz, demi§tir. 

§ Adis-Ababadan geien bir teblige göre italyanlara 
saltanat hmn ile teslim olan Ras Guksom 'un maiyetinde 
yalmz (200) kiti bulunmakta imi1. 

§ lngiliz u~aklar1 Sudan üstünde u~an bir ltalyan u~ai1n1 
yere dü§ürmü~lerdir. 

§ ingiltere Fransamn uzla1mak hususunda gösterdiii 
1artlar1 kabul etmemi~tir. fdgiltereye göre bu ,artlar1, bu 
kadar kan d6külmeden, Harba giri,meden belki Habe,is
tana kabul ettirilebilirdi. 

§ Bir ltalyan kumandan1 "Ha~, askerlerinin erkek~e 
ur& ett,klerini" itiraf etmittir. 

Gazi enstitüsünde mühim 
bir karar ••• 

Ankara 15 ( A. A. ) - Gazi terbiyesl: ea1titüsü bedcn 
cgitim kurulunun öiretmenleri Havab1bk~ apurunun öoemini 
iÖZ öniine ~ok yerinde bir karar vermitlerdir. 

Bu kararda okulun resmi dcralcri ares1nda u~ak plaaör, 
modclcilik Ye para~üt •parunun da eklemegi ierekli iÖr· 
mü§lerdir. ikinci ve son s101f okullar1 haftada bir ögleden 
sonra Türk Kugunun Uzmau öiretmenleri bay Anohim · ye 
Romanofla ~ah1acaklar ve tlera y1hmn bitiminde smaca ii
receklerdir. 

s m 
Arnavudluk 

Yardan m1 serden mi 
Gececek 

Sofya (Özc.l) - Sofya 1•
:1etelerine Cenevreden bildi
rildigine göre ltalya hakk1a-

da verilen zecri tedbir karar1 
arkasmdan Arnavudluk de
legesi bay Fra§cli söz alarak 
demi~tirki: 

11 Hükümetim uluslar sos· 
yetesinin kararma!sadtk kal
mak ist?r, fakat Arnavutluk 
hükümeti ile italya aras10da 
yap1lm1~ andla,malar Arna
vudluia bu imkam vermek
den hükümetim namma tees
sür ve teessüfümu beyan 
beyan derim. „ 

Yvgoslavya 
Tütün sath n1ühin1-

n1at ah)·or 
Belgrad (Özel)- Monopol 

idaresi 933 senesinden kal
ma tütünlerden ü~ milyon 
kilogram101 <;ekoslovakyaya 
sath. Bedeline mukabil <;e
koslovakyamn ~koda fabri
kasmdan mühimmat alacak
br. S1rblar Almanyaya da 
yine silih ile ödenmek üze
re bir bu~uk milyoa kilo tii
tün satm11lard1r. Ayni tart
larla Yugoslavya Polonyaya 
Fransaya dahi tiitün sat
maktadir. 

a ~ t!l 
Rus tehlikesi 
Macar tchlikesinden 

L- -k - "! .uyu mu~··· 
Sofya (Özel) : - Romanya 

razcteleri yaz1yerlar : 
Rus-Romen askeri itti

fak1 sermaye yapan bir gen~ 
libarallerin lideri Jorj Brati
yano bu babta yeniden sor
gularda bulunmuttur. Sava, 
olursa bu ittifakm Rusyaya 
Romanya topragmdan ge~e
rek merkezi Avrupadaki 
dü,manlan!lt ezmek hakkm1 
verdigine göre Rus tehlike
si Macar.,. Tehligesinden da-
ha büyüktür demi§tir. Ve 
Bay Bratiyanodan böyle bir 
1ttifaka mecbur olup olma
dagm1 sormut ve "eger böy
le bir ittifak yoksa yahud 
musavver degilse hariciye 
bakam bu ri't'ayetleri resmen 
tekicline davet ederim„ de-
mi1tir. 
• 
Imam 
Yahyan1n 
Habe~.~hizmeti teyid 

ediyor ... 
Berlin [Radyo] - Birhafta 

danberi Imam Yahyanm Ha
bete yard1m edecegi devr~n 
ed!yor. Tunu1 ve Cezair ga
:ieteleri dahi Imam Y abyamn 
bu hareketinden memnuni
yetle babsediyorlar. 

Kacakcilarla 
' ' Kanl1 müsademe bir polisimiz 

yaraland1, bir ka~ak~1 öldü 
Dün Kahramanlarda kanh etti ve bay Avniyi bir ka~ 

bir vak'a oldu. Esrar ka~ak- yerinden yaralad1. 
~1s1 Gedizli Ahmed oglu Bu kavga esnasmda 196 
Mehmedi cürmü me§hut ha- memur bay ~ükrü kalbinden 
linde yakalamak i~in sivil hafif bir yara alm1§ ve yere 
polislerden bay ~ükrü kol • yuvarlanm1f ve can ac1sile 
hyordu. Onda Esrarlar1 böl- tabancas1m ~ekerek atef 
me haline koyarken bay ~ük- etti. 
rü arkada§I bay Avni ile bir <;1kan kur1un esrarc1 Meh-
baskm yaphlar. Zorlugu gö- mede yard1mc1 geien Nal-
ren ka~ak~1 elindeki esrar- bant oglu M ~hmede isabet 
Jan öteye beriye ve hatta ederek öldürmü§tü. Esrarket 
memurlann üstüne atb ve ka~m•§hr. Zab1taca kendisini 
bi~agm1 ~ekerek memurlarm aranmaktad1r. Hayahni teh-
üstüne abld1. likede gören bay ~ükrünün 

0 s1rada arkada§t diger bu cesaret ve ~evikligi tak-
Mehmed de ~1ka gelerek dire deger ve pek me§ru ve 
memurlara b1~akla hücum kanuni oldugu i;übhesizdir. 
r~~~~:+„„„„ ...... „~~~~~ 
; 20 Ilkte§rin-Pazar ~ 
~ Gt:•tel Nüfus Sav1~1 ! 
i DOCiRU CEVAP VERELil\t : i Say1mm ne süel, ne finaasal ve ne de özel bir nok- i 
i tas1 yoktur. Dogru söyliyenler bu yüzden hi~ bir zara- D 
! ra ugram1yacaklardir. Dogru söylemiyenler ancak, ilme 1' 
i devlete ~~k büyük kötülük etmit olurlar. 1 
~ BA~VEKALET ! 
~~~~ .... „,t::a.::t.~!8;:uM:=!,üj!.,J 

italyan 
Lireti yeniden dü~üyor 

Belirad (Özel) - Milano
dan bildirildiä"ine göre (bao
ka Ditalyanm) sermayesi 4,33 
milyardan 4,25 milyar altan 
Lirete dü1mti1tür. Buda har
bm ald1i1 durumun tesirin
den 'dogmaktad1r. ---·---·---
Arnavudlar da 

DiJini isJäh ediyor 
Sofya ( Özel) - Tirandan 

bildirildigine göre kültür ba· 
kam Arnavud dilinio islih1n1 
dü~ünmc. i~in bir kemisyoa 
te1ekkül etmittir. 

• 
Habe§ 

lmparatornun 
Harp ulin1 

- Ba,taraf1jl incide -

bu haleti ruhiyeye i§tirak 
ettigini bildirmif oldugu zan
netmektedir. Bay Lavah~ 
el~i ile iki saat süren görü1-
mesinin memnuniyeti mucip 
bir netice vermedigini de 
muhabir söyliyor. 

Popol Ditalya zecri ted
birler i~:n vesiJe te,kil eden 
Britaoya lmperatorlugunun 
ltalya tarafindan tehdidi su
retindeki logiliz iddias1n ye
rinde 0Jmad1g1, va'ay1 ispat 
ediyor, diye yazd1k. italya 
Britanya imparatorlugunu 
tehdid etmiyor, biläkis ltal
ya Tsana gölünde mavi Nil· 
de ve ayaklarmda Britanya
mn menfaatlerine riayet ede
cektir. 

Londra 16 (A.A) - Sulhu 
korumak i~ia Fransa tara
fmdan sarfolunan ~al11ma
dan babseden Morning Post 
gazetesi Mussolininin zecri 
tedbirler tebdidi kar11smda 
egilmiyecegini sand1g1n1 ve 
kendisinin tayin edecegi va
k1t gel:nce kanu1malara bat· 
lamak temayülünü gösterece
gini yazmaktadlr. 

Bu gazete diyor ki ; 
Vukuat da bu tekilde in

ki~af ediyor. lngiltere hükü
metinin umumi hath hareke
ti uluslar sosyetesi tarafm
cian mühürlenecek bir hal 
sureti eJde etmek arzusun
dan ilham almaktad1t. lngil
tere hükumeti f talyan1n Ha
be§istandaki muvaffnkiyetini 
me§ru gösterecek bir sulhu 
kabul etmege aümetmittir. 

- "!IG...---

Yakalan hain 

Ankara 1J - · 
Mektubu --~~-~"':-'__:;;;' 

- ,- (Ba1taraf1-,lrincide) 
larla biribirine bailaDJJf !,: 
nemli bir ittir. Bizim d•,.. 
yea ticareti üzerinde .18'~ 
n1n me1hur Afyon ti~ 
ilc uj'ra1•• memleketleri' 
!mral&11m11 pretok•llai::; 
•ard1r. Fakat biaim eli ,; 
kolumuzu bailayan pretok ri' 
larln öbür aemleketl•_.; 
Afyon Ticareti husu1uod . 
serbestisini temdid e~ 
olduguau ileri 1üret b•r ";. 
resteciyan, burün art1k _ ... k 

zim de serbestimizin •I~ 
tau1nmas1 liamieleCCI';", 
iddia etmektedir. Diy•r; 

"Bi1, al:d\ne baih J 
insanlann temia kara1d 
neyi ic.ap ettiriyorsa o ~ 
kilde hareket ediyorus, 
kat mademki bi1imle ~ 
ber ayni teahhüt altn•• !t 
ren devletler söderiai aJ". 
ma tatmaktad1rlar. 0 b 4' 
bizim serbestiais1 te:'; 
eden protekollann fesh 
•esi läz1mgeldi. 

Bu i~ i~in bir ko111i•~ 
tetkil edilmesi ve bu ko~ 
yonun ars1ulusal bir ~ 
yeti haiz olan afyon ti~ 
itini inceliyerek bunu „'~ 
tetlbirlere baglamu1 IP""'" 
dir. !JI 

Biz afyon ticareti ith--. 
tam serbestiye malik ol~ 
d1ä"1m1zdan bu yil i~ind• t .,t 
lif olunan 1,5 milyonluk b' 
üyk bir i1i„ka~ird1k. Ve ,
yüzden memleket her .yd ~ 
az ü~ bet milyen br• 
mahrum kalaaktadir. . ~ 

Ar111ulusal Afyon t1 1"_ 
protokollanna imza ko1_, 
bir ~ok devletler el alb~ 
hr1ldak ~eviriyorlar v• 1~ 
rini döndürüyorlar. Bu ~ 
le de memleketleriae d ,; 
nm paraa101 ~ekiyorlar. ~ 
buki bizim Afyonlanaus ocl-'' 
yan1n en iyi eins AfyoD 
ve füphe e~ilme~eli&lit ;' 
eger Afyon bcaretmd! !JJ 
best oluraak mealeke~ 
mahsülleri dünya Afy ttl 
i~inde en öade ltulunaeali ~ 
Bay Keresteciyan TO~ 
ormanlar1m1z1n yag1nlar~, 
ban gitmemeleri ipa -1 
cak tedbirler hahkluuda "' 
him beyanatta bulun1111l!t.t 

KEMAL zE~ 
•• 

S1rp - Bulgat 
Dostluguna 
Bir ni1an1d~ 

Sofya (Özel) _: Ya~ 
ya hükumetioin z~111:er 
yeniden a~acag. pob• ~ 
tepinin a~1lma mer• t ,r 
Bulgar polisini de da"e f. 
mittir. Bura k1sm1 siy••! ~ 
lis miidürü ile on pO~f"' 
davet isabet ederek S 

Bir ~erkes imi1 
Dün ögleden evvel saat ---------

on bir bu~ukta ve gazete- HaikID 
miz makineye verildikten 

da gitmi1lerdir. 

sonra ald1gim1z i~in bu gün- SevaiJisi 
kü (Halkm Sesi)nin ikinci .e.- J 

f d Franziska Ga3 
say a11n a ne1rettigimiz bir diJelS 
(hainin yakalanmasi) haberi tarahndan temsil e .. 1 

hakk1nda iläve edecegimiz onun büyük töhretilll 
bir fey varsa o da bu mel'- dilettiren 

unun bir ~erkes oldugunun SO KAK 
anla11lmas1 keyfiyetidir. An-
karada yapdacak muhake- ricEGi 
mesi bu al~abg1n ne gibi ~ 
hainane bir maksadla lop- gelecek bafta 6 
raklanm1za meydana ~1ka- T A Y Y A Jl 
racakbr. sinema1111d• 


