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a, ·1talyan10 her hansri bir taarruzu kar11s11da lngilterenin yamnda bulun8cag101 bildirdi 
----~~---~~-----------1~-~;;no~.~~;;.;. ~~~~· ~™'925!i-"-' em r • t1lftWl1 

ansa-lngiltere, Italya-lngilterenin arasi düzeliyor 
19 

(A.A) - Ha-1 de ~ete harhine devam et- 1 ~yan ilerJemesine olan dü,- lu arazi ltalyanlar tarafm- i bugün nizam vevcut bulun- : Frans1z 2aaeteleri 41111 ~ir• 
1 

1 

•Ytanndan: mekte ve ltalyan ileri hatla- j man amillerini tefkil etmek OID Ras Giiksaya terkedil- t maktan ~ok uzakbr. 1 denbire lnailtere il~ ,„_ 
t• ~·••nlerden bildi- rma h6cuqilar yapmaktadir. tedir. Vak1a käji1t üstünde nittir. Fakat bu mmtakada Parls ( Radyo ) - Bütüo ara11nda ve ltalya ile 1,..U-0~• lngiltere hümeti Habetler bir tak1m esirler . tero araata„aki 1a,..;.lijiii 

l'lktaki harb kruva· de ald1klar101 aöylemekte- jösterdiii11i yuuak „..,_ 
• "? iki lane1ini ya- dirler. netiaeain„e pek ~ INr 
-'l'iye „ k · A 19 ( ) f 

8 ~agarma 01ye- smara A.A - tal- anletma iakia1 baluu~ 
• Dna Fransan1n Ak- yan timal ordusu nudindeki alimet oldui••• olyliJ ..... 
lng;Jtereye yarchm Röyter mubabirinio bildirdi- Bay Lanha un• - ,... 
t dair cevab1 ahn- dijfoa göre ftaJyan karargi- h1•u1odaa •••ra fa1Utere 

..... karar Y•rmit· btna geien Ha bet fefleri R11 ile ltalyUtn araaia. ....... 

lf n srelen habere 
~bei lmparatoru ile 
~ •ras1ndaki pazar

•11retle umud ve
LltlciJ aJm11br. Bu
ttaber lfalyan1n id-

~ , Pek mubalaiab 
lcliltere hiik6metinin 
• 'l:.\aJ ~lu.a"l.. :„1. .... u ... -

~··b.e~ alan kaynak
ild1ufmek tedir. 

i.,.' 19 (A.A) - Ste
•1 aytar1ndan: 

11 kuvvetleri yeni bir 
tkete hazir bulunu-

' 1 Ceri hizmetleri mü
~\lrette haZ1rlanm11-

ar böJgedeki duru
~· tamam1na tesbit 

f~I · Aduaa1n kuae
Y•n kunetleri Ak · 

)elli bir hamle fÖste
dir. 

h 19 (A.A) - Asma-
._t:~r ahnd1g1na g6re 

et esnas1nda ltaJ
'cl tUne ge~en ailihla -
)e tdi on ltindir. Yine 
hi l'den baher aJ1ndJg10a 

r 1talyan ke,if u~ag1 
•-.~6lü mantakasma ka
~ '1

11111 ve Gondarm üze
di ~'tl\lftur. 
,:"~baba, 19 (A.A) -
tt~.•ltlaJ ozdusu taarru

ildi1!. olmakla beraber, 
) ilne göre Ras Se-
trf h ' ~lo 1 

atJann Makalenin 
t~~etre kadar cenubun 
' •t tbnittir ki, Maka-
lf:~Cak ehemmiyetsiz 
~Ud e1 k1tlar1 tarann

"'-e~t a~aa edilecegini gös 
•i... td1r "lil' • 

'1tde lllüteaddit ltalyan 
t~aklar101n faaliyeti g<i· 
tlr. Bu ketifler hatta 
~•maraya ge~erek 

tCSI" -.i t' u civarma kadar 
..: •r. Bu sebebten do· 

)litra) Graaiani ordusu 
~ lcar1 bareketsiz bus; •cl1r. 

'-' 111\lhabirinin bildir· 
rare Habetler thual-

Seyum kuvvetlerinin firarlar muvaffak oldaju .„.„„ 
doJay1siJe azalmakta oJduju- ' yetle kaytledilmektetlir. 
nu siiylemektedirler. Vaziyeti illi cebla••• ••· 

~imal cephesinde ltalyan talia etmkk Ilm• 1eli1erc 
ve Habet hatlar1 arasmda Birinci.i Fraua ile l.sil· 
100 kilometrodaD fazla derin tereaia yaaiyeti. 
Jikte bir auntaka buluomak- lkincisi italya ile l.sllt.,.. 
tad1r ki, burada hi~bir erdu araauadaki f1erfialik Fra-
Ye hi~ hir nevi hükamet ile la1iltere aru1atlaki •Mi· 
~··--&. _] ~!1 •• __ .; ..... „-.„ la.iit.,. •• 

Yalmz her mahalli 1efin aeara ~emea iyi t.ir MIMJ• 
ufak nüfus dairesi vardir. fir•it ve ln1ilb ~ 
Bu mmtakada silähla ~eteler . (So a 4 1a•••) 
rezinmekte ve bunlar ltal- Habe, ordusuna gCSntillü yazdan Arablardan b1r görünü, • B • • 

ATAT~UR s E 1

~sU1itAST 
-----~------------------- „„„.„„ •• •• •• •• 

Türk ulusunun gözbebegi, Türklügün saglam gövdesinin dufunucu ve yara· 
t1c1 ba,1 Atatürke suikasd1 tertib eden mel'un ~erkes Edem ve kardap 

hain Retit, Ali Saibe mektub yazm11lar ! 
Yahya arkada~lar1na: «Kerkmay1n1z, „izi idare ve ~~decek AJi Saibt.ir>~ sö~ü~ü tekrar edib .lurmu9•r. 

~ Üzcyir ikinci istintalnnda ifadcsini büsbütün deg1~brm1~tir 
lstanbul 20 (Telefenla) - köylerde ren~berlik ve Mus- i ~arjölü Brovnik tabanealara : ~decek Urfa saylavi ~·~ Sa-

Ulu önder Atatürke yap1l- tafa ~obanhk yapan hir ve bombalar !le sil~h~1yarak 1b vard1r.„. Demek~~ idi .. 
mas1 dü§ünülen menfur sui- adamd1r. Bir sene evvel ev· Ankaraya su1kast 1~1n !ola Bu bang1 Üzey1nn ev1n• 
kast te~ebbüsünü tasarlad1j1 lenmit pa ·a kazanamad1g101 ~ikar~m•tbr. Yahya daikma: misafir olau,larcbr· Üzeyir 1 

"H1~ korkmay1n1z ma sa· 
d1m1za varaeaiaz, ~ünki bizi onlara sizi tutacaklar k•'1· 
Ankarada idare ve himaye n1z demi' ve onlarda ka~· 
~~~~~"„„""„„„„~~~~~ 

~ Bütün izmir, Mel'unlar l~in 1 
1 ~ tiddetli hükümler istemi1tir! · 1 Dün mitingte11 sonra Batltakanu1~1za ve l~eri ~tler~ 
1 

bakanbima telgraflar ~ekilerek. lz!l11~ halk1mn h1sler1 
ft ve dilekl !ri 1u suretle 1fade edilm11hr: . 

! ~ 1- Atatürke kar~1 yapdmak istene" al~ak~a kasdi 1 
~ tel'in i~in bu gün Cumuriyet alamnda topland1k; ~ 
~ bin ki,i, bir tek yürek gibi ~arparak Büyük ~e~~ bar
~ bhg1m ve bonun ugrunda sevine, sevine ölmegi ud-
ft lel4hlar. · · t i 2- Bu gibi mel'unane harek-:_tleri ~n ~e.n11 1cr~a 
ft ile ti kökünden sökmek üzere hukumebn b1tak tedb1r-

ve kahramanbk U ler almasm1 dileriz. · . 

1 3- Atatfirke uzanacak elleri _kiracak aeri, tedul 

Atatürk Türk yurdunu böyle fedakirhk 
hamlelerile kurtar•Ifb 

hüküm ve ieraata sab1r11zhkla bekliyoruz. 
4- luairlilerin sonsuz say11 ve seygiJerle baiblikla· 

r1n1 Ulu Atatürke bildirmenizi dileriz. 
Mitinsr heyeti 0 
AYni Dotan, Haydar Rltcll, Beh~et Us, Eavc.r •1•1, 

Kemal Tallt, Atif Inan 

ilk dakikadan itibaäen muh- t görünce Suriyeye ae1mit ve 
telif sahfalar ge~irmi,tir. Bu orada bir <.;erkes cemiyeti 
safhalarm tahkikab ,u su- kuran <.;erkes Etem ile kar-
retle neticelenmittir. tle1i Re1itle iltihak etmittir. 

Bugün adaletin pen~esinde Yahyayt ,erkez Etem dört 
bulunaa <.;ar1aabaJ1 Y ahya arkada11 ile birlikte on kur· 

1 mipardir. Ozeyir erteai ~ 
y ahyan1n bulundup JUi 
enelce j• ndarmalara lail•ir
dikten sonra Y aliya ile lt11-
lunmu1 ve onu yakalat•.,. 
tu, 

Üzeyirin hiribirini tut~ 
m1yan s6zleri ! 

Uzeyirir ilk idiatakta C•P
kez Etemin •ektabaa ,.,t• 
hj'un söylediii laaltle iki•m 
101pda sorauda bal mekta· 
bu Ali Saibe verdijiai, ifa. 
desini bbsbütitn tleii1tira•k 
saretiyle söylemittir· 

Dtln suikastla allkadar 
rörülea en alb kiti t••ldf 
eluaarak s•rru tlairuia• 
1aa4lerilmitlerdir. 

Ne. 

Cenub hududumuza yalnn fUD alan son sistem ve otui „„„ •• „.. . ... „ ..... MICJll.tSJl-IS' 
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ilk a1an.tAl~an U. l17 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran . ~ 

müthit maceralan 
-----------,..---

- 28-„ 
Yanan vapurda deh~t i~inde kalan kad1n 
~~~~g.1ndaki c;ocugu tahtelbaHire atti. Bu 

• 

bir bOmba idi ! ... 
kettiler. 

Tahtelbahirimiz ate1 ede
rek geminin üzerine yürü
mekte idi. 

Oldukca ba~lad1g1m1z bir 
sarada, sefinenin gögertesi 
genarmda bir kanm gördük. 
Bu kadmm kuzagmda kü~ük 
bir ~ocuk vard1. 

Kadm, korku i~inde, sa~
lari darmadagm olmu§ ve 
bir deli gibi bagmyor, ora
ya buraya ahhyordu. 

Böyle bir vaziyette bir 
Alman hissiz kalamazd1. Her 
ihtimal ve her tehlikeyi 

Habe11stan a u 1ar ar1 l l 
Salamon (Hazreti Sü- Belgra~ (Özel) - Fransiz J89 6 Je ta yafl 

) hk · iazeteler1 bay Lavahn ltal- a l 
leyma~ ~a cmes1 yaya Aulh i~in 1u alb 1arb ? 
Gart~ b1_r dava, derme~an ettigini, lngil~~ ra- Habec harb1 nas1l olmu1t11 
Ganb b1r ceza zeteler1 bunu• kabulunaen -s-

00 
~ 

Belgrad gazetelerinde o- evvel Habet .t~pra~mdaki H i..„„l · warlak 7.af eri ile neticelenefl 
. d b' ltalyan &§kerler1n1n bare ka- ·~ enn . f ·1.a.t1 

kunduguna göre Rus e i 1 dar .-1kmas1 lüzumunu ya- Adua'daki kanh nauharchen1n ta SI iL 
Krasnef ien~lere verdigi bir T 

zarken Cenevre mehafili de - 1 2 gonferansta demi~tir ki: 
Dünya harbt her milleti bu ~artlarl milletler sosyete· 

asr1 yeti~tirdi fakat Habe~is- sinin kabul etmiyecegi kana· 
tana tesir yapmad1. Oras1 bni besliyor. 
yine Babillerin ridi,indedirler Fransan1n ~artlar1 
Ahläk, hak gözetmek, cen- 1 - italyanlar §imdiii 
gaYerlik duygulart Habe§in mevzilerinde duracak, 
kahn derisi altmda saklan- 2 - Tigre erkek Prens-
m1~br. 0 bu duygularm hük- lik olacak, 
münü icradan ba§ka bir §ey 3 - Habe§istamn gerisi 
anlamaz. Onun hayab kurul- arsiulusalla~brilacak, 

5 - Habec:ilere lngiliz So-mu~ bir makine gibidir. Bu „ 
malisinde liman verilecek. 

~a§1lacak ulus güne§in mer- 6 _ Bu i§ler uluslar sos-
kezinde ya~amakten zevka- 1 k 

yetesi tarafmdan yap1 aca , 
hrlar. 

Krasnof Habe~te mahke- ingilternin ~artlarI 
meler kararlarmm eski ädet- 1 - Habe§ topragmda hi~ 
ler üzerine Vc!ritdigini söy- bir italyan neferi kalmamak 

lllartile müzakereye giri~e-lüyor. ,.. 
cektir. 

Bugün oranm en taninm1i · J 
kabilesi Alila kabilesidir ki ltalyan ~art an 

Tigr' e ~ bölgesinin ltalyan 
himayesi altmda bir nevi 
ergin k1ralhk olmas1. 

2- Ogaden bölresinin de 
ayni suretle ltalyan hima
yesine verilmesi. 

3- Habe§istanm kalan 
umum k1smmda 1talyan1n 
ekonomik inhisar bakk1 el-
mas1. 

Habe~in ~a1tlar1 
1- Habe~ bugün bütün 

sulh 1artlar1m reddediyor. 
2- Habe§ harbinden mag-

lüp ~1karsa bu ,artlarui biri 
4..-~f'Aindc aü~akereve giri--- „ .• -0.·~ ._..._ 

Bunlan iyi bilea ve i~inde 
bulund iu ~artlar1 iyi kav
rayan bir kumanclan i~in 
böyle zor vaziyetlerden pek 
,erefli olarak ~1kmak bi~ te 
gü~ degildir. 

Yalmz bilgi, bir kuman
dana käfi gelmedigi gibi 
yalmz cesarette käfi deiil
dir. Hem bilgi hem y1lmaz 
olmak gerektir. 

l-Karars1zd1r. Daha 15 
§Ubatta bu karars1zhk onun 
sinirlerini bo~lad1 ve 29 ~u
batta taarruz emrini vermek 
cinayeti daba o günden bir 
i§ mücadelesi balinde ken
disini h1rpalad1. 

2-Elindeki kuvvetin ver
digi karari yapabilecek bir 
kudrette olmad1gi01 göre
medi. insan hangi s1fat sa
hibi elursa olsun ve o s1fat
ta ne kadar mahareti olursa 
ulsun ilk önce iki ,eyi dik
katle tartmas1 liz1mdir : Biri 
alet, digeri de i§tir . Basit 
dahi olsa bir i§i ancak ona 
hakim olan bir alet görebi
lecegini gözden ka~umamak 
gerektir. Bir söküiü bile 
dikmek i~in igne, iplik lä-

1 

z1md1r. 
ltalyadan yeni gelmit gen~ 

ltalyanaar büyük bislerle re-

l
j •-L:&:v1„„ hi\vük alktslarla da 

ana vataa1 t~rK edeb1hrler, 
fakat bunlar kifi unsurlur 

1 . Cinayetin 
lzini örtmek ic;in ölü

yü asn11~lar 
Yugoslavyada Zaymiyarm f 

G1rli1te köyünde ge~en gün 
bir cinayet oldu. liu cinayet 

degildir. Bunlar buras1 i~in 

tecrübesizdir. Sonra da a~hr. 
Kar§111 ise tecrübeli ve tok
tur. Sonra vatanm1 müdafaa 
eden bir erdu Hr ~ok se
bepler dolayisile timdiye ka
dar oldugu gibi dünya dur
duk~a da istiläya geien or
dudan daha üstün kalacali-

DEFiNE 
ADASI 

Türk~e Sözlü 

intihar ~eklinde göste1 ilme
ie ~ah~tld1 fakat uydurula
mad1. Zira doktor muaye
oe1in<le meselenin intihar 
degil degil cinayet oldugu 
anla1dd1, Tabkikat heyeti 
köylüden Yugosav adh biri
ni evin tavamnda as1h bul
mu1 ise de tedkikat netice-
sinde bunun öldürüldükten 
sonra as1ld1gm1 tesp1t etmi§
tir. Neticede maktulün da-
mad1 Zifkovi~ 'in kaim pede
rini M1s1r sapile bogduktan 
sonra asbg1 anla§1lm1~hr. 

Bu cinayette maktulün ka
r1smm ve k1zmm. da i§tiraki 
olmas1 ~üphesile hepsi de 
hapsedilmi§tir. Cinayet mi-
ras lc:almas1 i~in yap1Jm1,hr. 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yald1zh ve her ~e~it 
kitap ve sair cild i~leri ancak 
ALi RIZA mücellithanesinde 
yap1hr. 

Y eni kavaflar ~ar§1s1 No. 
34. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar§Ismda 37 numaraya ge~
mi§tir. l'elefon 3774 

tir. 
3 - Bir i~i ba§armak i~in 

pek mübim bir amil de za
mand1r. Her i§ muhakkak 
bir zaman istea·. Za111an ka
dar intikamci unsur azdir. 
Y an kendisine hürmet et
meyenden muhakkak inti
kam ahr. Tzun bir gece yü
rüyü§n ve hemen arkasmdan 
mubarebeye giri§ affolunmaz 
bir i~tir. Hususile yan a~ bir 
ordu i~in . Gece yürüyü§Ü 

II''~ ~ "-..• ~II 
~II ~ lii':ldl llWll • • 

lngiliz-ltalyan 
Temas1 

Londra - Havas ajansin
dan: "Deyl T elgraf 11 gazetesi, 
ltalyan generali Eziso Gari
bardin Londrayi ziyareti si
yasal mahafilde hayretle kar 
§tlanmt§br. Bu ziyaretten 
maksat bozulan lngiliz - ital 
yan dostlugunu tamir i~in
dir, diyor. 

Ger~i generalin bu seya
tmm hususi i~leri i~in oldugu 
söyleniyorse de bu generalin 
Romadaki mevkii itibarile 
iddaya kimsenin inand1g1 
yoktur. 

yaptlabilir, belki de ar~•~ 
dan bir taa rruz da 0 

; "' 

fakat bu aacak pek 1~1 ~lf' 
kabiliyetini tüketmif bir yo~ 
mana karfl mümkündiir· fi 

b. kUf sa mevzi tutmu§ ir 'Jt 
li bir dü~mana, bem d•" ~ 
him bogazlardan ie~ere .~ 
arazi me~hul, dü~m~n I~ 
yeti me~hul iken. Hi~ 0botl 
sa bogaza var1hnca keol 
kuvyetle girilecegine ol' 
taraflar1 tutulduktan 

9'JJ. 
kitaata istirahat -verine1'';.i 
müfrezelerle bogaz1 ur•"' ~ ~ 
hikim yerleri tutmak "e Jit'f 
lari temin i~in ~ark lll8 (A 
lere kar§l top~u baj) 
yapmak gerekti. ~ 

Güya Habe§lerc. dj 
yap1lacakb, Geheleyin · I 
(Adigrat) civarmdan btr' 1, 
larla bu adamlaran te~;_J 
gittiklerini kabul etlll tt 
büyük Habe~lerin ki'1t 
meleri i§in sonuna # 
höyle olacagam. kabul ~' 
gibi focukta bir duy 
dopuf olacak, . ~,! 

4-1§ medisi harb10 
9 rana vard1ktan sonra y• ~ 

cak taarruz ancak bit r 
muharebe1inde mab5utd. ~ 

b'}'r I•" raf i~in dogru ola 1 1 r 
•·11t· J 

taraf sar1h, sukvt Y8 "" v 
ümitle 1erefli taarrUS, 
...____ :c: ... .i„ ~der . 
harplerinde taarru1, IP 

1
,1 

J • • '; yapl mas1 0 an 1~1n r. 
olan bir i§ degildir. late 4« 
miyorsa menzil k1saJbh~1 ~ 
man faik bir tehlikeli 
vziyet bas:l olduysa .~~ 
bir mancna sahas1 ~ek•br 
te i11ia i~i•tie yüz alt if 
~1kmak isio yaktla~ak l~e 
dendir. Bir tak1m yer 

1 
dütmesini beldiyerek f'ri 
leri de ordunun i~ine • ~' 
bu fellket hikäyelerile 0~~ 
nun maneviyabm sa~stJJ 
ve hususile Habe~le1'1° ~ 
likeli bir yana dü~me ~ 
keti tamamlad1ktan ~ / 
onlarm kucagma at1lll'~bl 
bu hususta dahi eJJ di 
tabiye kaidelerioin Zl ff' 
hareketler de yapmak ' 
lunmaz kabahath. t 

( Arkas•; 
F..~ ~q~ ~ 
~:ll 11!'111 • 

lngiltere ß 

italya ile ipin t.JC~ 
Kopanyor Jl'l 1~,I 

Belgrad ( Özel) - ,~I 
ajasmm Cenevreden ~tti 
bir babere göre lngJ pef' lt 
Cenevre murahhass1 ,,1.. 
reisi bay Eden f ngilti,1~:1 
Cenevre murahhass• „ P' 

tarafmdan tanzim ol~O: ~~ 
teklifi kedi hükilmet10 ~o 
mek üzere Londraya /. 

· cektir. . . ,if' ~ 
Bu teklif ltalya 1le ~i ~' 

Zenvin olmak isterseniz oi Saadet 
yanS{o biletlerinizi mutlaka 

1 münasebetlerin kesih~;0,.,~ 
1 k1ndad1r. Londra bU „li' 

de lngiliz millteinin ~ , ~' 
deratile alikadar 0 :tst• 
karar1 muvaf1k bulae• f 

kl. ~esr·nilen abmz. Corakkan1 ka~akol_~~ 
Y §1S1nda 354 H. TalaSJn 011" 
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S. Ferit 

GOZLüK • • 
·~•n Sifa eczanesi 

Elhamra Tel. 
2573 

hiaresinde MiJJi Kütüphane sinemas1 

BU AK~AM 

MACAR ROMANSI 
Marcelle Cbrntal - Fernand Grave• 

Ve Mavi 1"unanm Me11hur 

R9D SANDOR 
CIGAN ORKESTRASI 

~RAMUND JURNALDA: M1s1r Güzeli Düaya 
~ ~Uik Krali~esi Se~ildi. Habe~istanda umumi sefer
trli", iki cepbede ha1trhk v• sen dünya haberleri 

SEANS SAA TLARI 

liergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. i 
Pazar: 13 te batlar. 

~------------------A k §am l an sinemadan sonra her tarafa otohüs 
ve tramvay vardar. )+ 

„~~:M:-~)/:~m 

Manisaya Otobüs 

~errtin saat'fäeki•de Arap hamddan muntaza„n (129) 
1.a_:~rah otobös Manisaya bareket edecektir. Bw oto 
~ intbam dabilinde itlemesi i~in her fedaklrhj"t 16zeF; 

lfbr. 

HUSEYIN KAYIN 
lMobilye Evi 

[ lei· arathg1n1z ~1k, tcmiz, lül<s 

ev e~yas1n1 buratla i.ula iiJirsiniz. 

'it dcf a ziya ret 
ediniz 

~ekeciler 
No. 26 

! : 1 ; 1 5f$ === 
Yorganc1larda 23 No. 1\1 kine imalathan 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar •• motörler ile döküm itleri reka ~et 
kabul etma.z fiatle s1hbatta •e saj'lam,olarak yap1hr 

SH*"" „ MES'ERRET öTE'"i.t 
izmir Kemeralt1 Hühiimet 
Caddasi karakol kar§1s1ncla 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlile ve istikam•· 
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat ya~ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mah tedarik ederek tqrlf 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlana1 te· 
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu~hir. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklarim1za ii•i~ia 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögrete„k· 
tir. Ak~amlar1 temiz hava almak i~in tara~a)anm1z •ifte· 
ri1erimize a~1kbr. 

A,Iama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

PP!.'llß'"''l'l!'!'IJl'!!'ll!l'~··~r11•~J1·""J ~"'~PP'"ll!!:.iill~~'!!'llll'"'~ 
1~m~..a:~lb:a~ ~~40 1~ ~~~~rk!"lll11~~11~ 

m 
~ Saglam midesi olm1yan1n 
r:~ Hayat1 c;ürük bir te1nel üstündcdir. 
7t". Saglam mide iyi ve temiz ye•ek ile elde edilebilir. 
{•l Bunuda: 
p~ 

Furuncular Okusun r•~ Kemeralt1nda Alatehir 
Fmnlar i~in bamur yoitJrma makineleri srayct sa~a· [~ L k t d 

ve kolaybkh olarak ebvea fiatla yapthr ii,lu a11tlak .... [~~ 0 an as1n a 
gününe tealim edilir deni1 itleri vapur Ye ••tlr ta•irilta f !1 Bulabilirsioiz. Bu lokanta eo iyi ve temiz yemell„ri 
ve sefaine makine vaa'1 deruhde edilir. ~J ~·k ucuz fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muvul-
*.***:k~~.*~~~it 1,~~ famye•ini de kazanm1~hr. _ . S. (+} Adrcs: Barut Hanr Sokagl Kö,~smde 

D 0 K T 0 R '"'" ~.·~'''::!li''~'ll~~IP!'llP!~~ o~ -.i • „ "' t•Jh!'tdlli~..i!l'~~l~b:."it11:."i!lll~ll:"dllllb~~~bt~ Oll~tlll„dl!l~l'• ... ,!!11 .... ~ 

A. Kemal Tonay a 
Bakteriyolog ve bula~1k, saJg1n ~ 

hastahlda r rnütehassfft ~ 
BaSQaahanc istasyonu kat~1smdaki Dibek sokak batm"' i 

da 30 ey1b c• •e muayc elianesiniie sabah 1aat 8 den 
aktam .aat 6 ya kadar liastalatm1 kabul eder. 

Müracaat eden hasta1ara y.ap1lmas1 Jiz1mgelen sair )f. 
" tahlilat ve mikroskopik :m~aycneleri ile veremli hasta- ).:! 

lara yapalmasma cevaz rörulen Pnomotoraks muayene-
sinde muntazaman yep1ltr. Telefon: 4115 » 

* ~~~~~~~~~~~~~~~~» 

TE ~1k Gey 
R 

z Ka<l1n terzihanesi 

NE SET Bar1~ Kurtolu1 kiteai 
iztnirin vegäne lüks Bir ~ok yurdde1lan•1ufa· 

ED sen modellerle metet J kirlikten kurtarip z„iialer 
üaerine yap1lan elbiselerin eglence yeridir aras1na keymu1tur. z 

M 
E 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Bu defa da •• \tiylk ik· zerafeti sizi ~ok memnun Me1ruhat ucuzdur muaz· 
edecektir. Burada, elbiseler -i. k ramiyclerden biriai kuaa· zam varyete nera §&m nu- miibr. 
gelinliklerle, silfa, fosfor Ye malar göstermektedir. Pek Zengin olmak iatiyealer 
kadife kabartma karyola yakmda lstanbuldan kuvvetli Tayyare piyange \tiletlerilli 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~eklc(de v _ yeni hir val')'ete gelecek· bu ki1cden als1nlar. 
yap1lmaktad1r. tir tedansan ve nu_marala· ADRES : 

Adres ~ Karata•ta Birki r1m1z görülmege fayestedir. Hapisha11e kart1s1nda 
Kemeralb Y T b ·· 

Hükiimet Yurdu dabilinde. Mutlaka Turkuaza bir defa Tayyare piyange ayu 
Karoismda 1 - 10 geliniz. Berber Bekir S1tk1 

Yüksel Kabaday1 Billu-;- fTAYYÄRE Si~e.;.a~; ,;;~ 
l1te bütün fzmir ve mülhakabmn seve scve i~ip doya- B U G Ü N 

mad.Jit ralular bunlard.Jr. : Eranzi§ka GAAL'in yüksek töhretini ebedilettirea 
~AJdhrtlMllbdlHl1ttltla.AiftM!Ai61!aiilA11!Adl!6AaittriJ • ~ · senenin en büyük filmlerinden 

1 z M 1 R 1 GÖRMEYENLER GÖRSÜN ! . . s ~· fi SOKAK "i"EGi 
a~ • GÖRENLER SÖYLESlN 1 • • •1tl _ :.- y ~. . 

~~~ ~;~~~~~~ 4I Bugün 10 Birincite~rin Per~emheden itibaren 1) 1 lki saat devamh kabkaha-Nef1s mus1k1-Caz1p sahneler 
YENiDEN YAPILAN ve MÜKEMMELEN ~ .,., (TA N ) s1·nemas1nda „ . Franziska GAAL, bu filmde zoraki erkek rolüade 

t e f r i ~ e d~ill e n ~ 4i IP ~ olup seyircileri güzel sesi ile ga~yetmekte ve miite· 

A S R 1 S 1 N E M A 1 41 D ~ madiyen güldürmektedir. 

~·1 ~h VI ·~ AYRICA: 
11 Birinci Te~rin ( CUMA) günü a~ahyor i G - y8 ane 8 S • m F 0 K S ( Dünya havadisleri) 

•• iki büyük film ~ • Marta Egert 1 m M • k • ( Karikatür ) 

Olümden Jcorkmayan ladam~1CA = 2 - Garb cephesiode kanh hücumlar ·~· ~ 1 . . . . Komik ~n k 
!I d Jk - b L 1 1 DIKKA T : F1yatlar tenzil eddm1§br. 30 • 40 • JU una1 

~ok heyecanh, deh~et filmi G 3 - Istanbul a Ba an atlet musa aKa ar1 •r.o -( SEANS SAATLARI )-• 1 ~ 4 o·· h d. 1 • a 5 1 1 D •• •• 41 - unya ava 15 &rl 1 . Her gün 15 - 17 - 19 - 21,1 . SpanyO 8DZOZU .9 Cumartesi 13 - 15 - 17 seanslar1nda TALll!Y! 
BOliA GORE~LERI, 411 _ s E AN s LA R )- • tenaillth bilet verilir. 

ISPANYOL :oANSLAIU Cuaartesi. Pa•ar: 11 _ 14 _ 17,29 1 • Puar 11,30 - 13 te illve seanslar vardir. 

P••rteei • Pewe•he - eu•a: 14 - 17 - 20 » Sinemadan sonra ~er semtf otobns, 
s.11 : 17 - 21 9' "~ Kartiyakaya Ta ur „ ... MP9tW.„.,P.Vl4WQllP ~~~~ lm•I 



Kara Lindberg - 'Atatürke kal11 

t lya tayyarecilerini kor
kutan zenci tayyareci Mussolini ingiltere ile harb1 göze ald1 • 

Kara kartal denile~u tayyareci kimdir? istanbul (Özel) - Mussolini ingiltere ile harb1 göze alm1~ ve ingil-
- 7 _ terenin boyundurugundan kurtulmaga karar vermi~tir. 

Tel Rohenson be~ italyan tayyaresile Italyan1n Trablustaki Tahkimat1 Londra ve 
kar~1 kar~1ya geldi ff T JA U d t 

Tel Robenson sözüne de- l cuklar1 kendi kanlannda ve Kahirede eyecan ve e 8§ yan 1rm1§ 1r. 
Yam ederek: 1 ate~ ile bogmakla i§e ba11- istanbul, (Özel) - italyan1n Trablusta yapbgt tahkin1at ile Askeri 

- Vaziyeti haritada anla- lam1§!.. sevkiyat gerek ingiltere ve gerek ~hs1r hükun1etini f evkaläde telä~e 
y1nca, istikameti Aduaya "Dalacak, fada felsefe ya · - ~. • · b d b' h b 
~evirdim. pacak mevkide deiildim. Bu- dü~ürdügünden ona göre mudaf aa ve ica tn a Ir taarruz ar 1 va-

"Ras Seyum askerlerinin nun i~in serig bir hareketle ~ pabilecek bir ~ekilde haz1rhklar yap1ln1aktad1r. 
tutmu~ oldugu sntlar uzerin- yin~ havalara, göklere yük-

1 L d d M 1• • e bi·r ders veri·lmesi· 
.len re~erken bir ka~ el si· seldim. on ra a usso lltly 
läh atild1i101n1 gördüm. Fa- "Bu suada kar,1dan ufuk- • steniyor 
kat biraz daha Dfai1 indim, taa be~ siyah nokta gördüm. I • • • 
tayyaremde Habe§ imparato· Bunlar biraz daha yakla~mca istanbul (Özel) - Mussolininin karan üzerine Londrada da miting-
runun armas1n1 görünce, Ha- bunlaran beo ltalyan tayya- }er yapilarak italya ha~vekiline bir· ders verilmesi zaman1 geldigi ale-
be§ askerleri benim kim ol- resi olduj'unu anlad1m! -
dugumu anlad1lar ve beni "Artik sevincime nihayet nen bag1rdm1~hr. • 
sclamlamaia ba,Iad1lar. yoktu. Viyana, Kral taraftar1 ve Italyan dostu 

"Nihayet tam Adua üze- " Nefret ve ginden kamm 
rine geldim; tepelere dogru beynime f1rlad1. Makineyi V8t8DSeVer)erin e)inde • • 
o kadar indim ki, bazi tepe- durdurdum ve hava cereya-
lere elli metre kadar yak- nmdan kurtulmak hareteti 
la§bm. yapbm. 

"Ne müthi§ manzaral " ltalyan tayyareleri timdi 
"ZavaJla, bedbaht 1ehir, benim kar~1mda benden al-

bir y1gm cnkaz haline gel- ~aka idiler. 
mi§, baz1 yerlerde bombala- " Kendi kendime: 
rm yakbg1 yang1n)ar1n du- " - Tel f hayd1.. Nazin 
manlan häli tütmektel dakiJcaya keldik ! dedim. 

" dedbaht 1ehrin üz.erine "Seri bir manana ile bir 
biraz daha indim. Arbk her volta vurdum ve e't'velki ye-
1eyi iyiden iyiye görebiliyor- rime gelirken ltalyan tayya-
dl!m. releri üzerine müthi§ bir atef 

" Sehrfo ortalarrna dogru, a~bm. Ayni zamande kulak-
binbir tahribattan ayr1 bir Jar1m1D kenar1ndan kur1un-
yerde, merke.xi bir kisimda larm v1zl1yarak ge~tigini Tc 
bir kan gölü i~inde uzanm11 mitralyoxlarm tak taklar1m 
ü~ cesed gördüm. Bunlar, duydum. 
iki ~ocuk ve bir kadm idi. "Bet tayyare etraf1 sar-

11 Aa ileride, bir kat yerdc mit ve ate, ediyorlard1. 
daha kad1n ve ~ocuk ceset- "Böyle vaziyette benim 
leri glrdüm. sistemim, yalmz bir tayyare· 

•ßu s1rada, istemiyerek yi hedef ittihaz 't'e digerle-
dudaklar1mda mUstehzi bir rine ehemmiyet vermemek-
tebess\im belirdi. <;ünkü bu • tir. Bet tayyare beoim i~in 
anda akhmdan. ltalyanlar1n hi~tir. En nihayet, nc olabi-
bu vah~i dedikleri yerJerde lir?. Beni dil~ürürler öldü-
medeniyetler insaniyetler in- rürler. Bunun da ne ehem-
saniyet ve tcceddüt getir- miyeti var?. 
mek i~in geldikleri ge~iyer- Hemen karar1m1 verdim: 
dul muhakkak galebe ~al111ak 

"Ne medeniyet„. Ne insa- i~in ileri abld1m. 
niyetl EvYela kadm ve ~o- ( Arkas1 var) 

r!l m ~ s ~ ~ m m 

Sayim f aaliyeti 
ßa§ta ilbay1m1z oldugu halde 
say1mda i§ alan bütün yurd- 1 

da§lar hummal1 bir faali
yetle ~al1§1yorla 

Uzun zamandanber1 hazu- 8 buradan tahrik edilen özel 
J1klar1 yap1lm1s elan genel otobüs ve otomobillerle va-
nüfus say1m1 bugün memle- zifeleri ba§ma dagilm1§l.ard1r: 
ketin her tarafmda yapil- Muayyen saa\ta vaz1feler1 
maktadtr. ba§mda bulunan memurlara 

Istanbul ( Özel ) - Berlin istihbarat bürosundan bi!dirildigine göre Viyana üzerine yü
rümekte olan Haymverler ( Kral taraftar1 't'e ltalya destu 't'atanseverler ) Viyanaya bugün 
ilerlemi§ler bütün resmi mahalleri tutmu~lard1r, Viyana i~gal aJtmdad1r. 

Ali Saibin idam1 isteniyor. 
Istanbul, (Ösel) - Ali Saib tahkikab noksan görmekte ve bizzat fsmet inönünün mes

eleyi tahkik etmesini rica etmekte ve hayahm kildan ince k1h~tan keskin bir köprü üs
tündedir, Haks1zhga ugradun. u ifi sen tahkik et diyor. Tevkif edilen Ali Saib i~in iste
nen eza idam, te§ebbüs noksan görülürse müebbet kürektir. Ali Saib gece tevkifhanede 
sabaha kauar aglamt§br. 

8 8 S 8 8 8 8 8 B S 8 8 8 

Bir hafta i~inde 1 ö ü 1 yaral1 1 

SS Ka~ak~1 yakaland1 1 
Ankara 19 (A.i'\) - Ge~en iki hafta i~inde gümrük mu· 

bafaza örtügü biri ölü biri yaaah 55 ka~akc1, 1591 kilo 
gümrük ka~l\g1, %595 kilo telcit ka~ag1, 2 tüfek, 1 tabnr.ca, 
30 mermi, 1400 ~akmak ta1•, 1113 defter sigara klg1d1 ile 
28 ka~ak~1 hayva~1 ele ge~irilmi1tir. 

S B :~ ~ C•l C•l 

Fransay1 Tela§ 
Istanbul, (Telefonla) - lngiltere, Fransanm tereddüdünü 

görerek geJen hafta zarfmda Almanya ile bir müzakereye 
giri§tigi haberi bütün Fransay1 telä~e dü~ürmü~tür. 

Fransanin lngiltereye verdigini bildirdigim teminat bu 
bu teli~ ve korkunun bir neticesi say1hyor. 

• • 
Italya, lngiltere11in istedigi 
Teminat1 verdikten sonra ••• 
Istanbul 20 (Telefon) - Son dakika ahnan bir teJgraf 

haberine göre italya hükümeti lngilizlerin istedikleri temi
nab verdiklerinden lngiltere Süvey§ kanahm serbest bulun
durmaga karar vermi§tir. 

Habe§liler f;ete harb1n1 
f;ogaltt1lar 

Istanbul 20 (Telefonla) - Son ahnan haberlere göre 
Habe§liler bilhassa geceleri ~ete hücumlarim s1kla§hra
rak italyan cephelerini tacize ba~lamt§lardu. Bu hücumlar
dan pek ~ok silah ve m;\himmat ele ge~irmi~lerdir. 

11'!!'11 11!:!.!t ~"!II P'"'ll 11'!.'11 ~111 11'.'11 
~ ~ ~ ~~ ~ ~~ hi.dl 

P,;'1 „ ..... , 

Bütün lzmirliler 
---------- „ - ~-----

lzmiri ve bütün Türk yurdunu 

Fransa 
Tela§. i~inde 
Belgrad {Özel) - fngilte

renin italya ile diplomatik 
münaaebetin kesmesi dü ün
celeri Frans1z mahafilini te
lä~a dü,ürmü~tür. Zira böy
le bir hidise italya ile dog
rudan dogruya konu§ulmakta 
olan sulb mtbakerelerini 
aki111 birakacakbr. 

Anriko denize 
indiri!di 

Belgrad [Özel) - Sftefani 
ajansmm bildirdigine göre, 
italyan1n yeniden yaphrd1g1 
ve ad1m (Anriko) diye tes
miye ettigi denizal 1 gemisi 
denize indirilmi§tir. 
~'~~~. 

gi ve sayg1 ile Alk1§land1lar. 
Söylevlere evvela parti 

namma ~ok belig bir hitabe
de bulunan Avukat Baha, 
Avukatlar namma mütevazi 
fakat derin mana•arla dolu 
söz söyliyen avukat Hayati, 
talebeler namma gen~-

ligin Atatürke duydu-

~ehrimizde say1mm daha 
pek erken saatlarmda say1m 
i§lerinde vazife alan bütün 
yurtta§larm sokaklara dökü
lerek va!ifeleri bafma ko
fU§tukJan görülüyordu. 

kontrol memurlarmm neza
reti albnda say1ma ba§la
m1§lard1r. Memurlar büyük 
bir sür'at ve intizamla i§le
rini bir an evvel bitirmek 
i~in ~ah§maktadular. 

1 kurtaran1n an1d1 etraf1nda 

gu bütün sevgi ve bag
hhgi terennüm eden gen~ 
k1z ve gen~lerin dinJiyenleri 
~ok mütehassis eden sözleri 
lzmir i~~iler ve esnaf birligi 
namma herkesi CO§turan 
Aiäh <;etinin ve sonra ora
da bulunanlara tahassür 
ya§lan döktüren Haydar 
Rü~dünün ve nihayet ve 
Türk kahramanhgm1 asir
dan as1ra tun~tan bir 
destan gibi söyJivecek 
Atatürk'ün amd1 etrafmda 
toplananlarm $efimize duy
duklari baghhg1 ve al~ak 
suikastcilara kar~1 hissettik· 
leri kin ve nefreti ~ok iyi 
canlandaran Parh Ba§kam 
Avni Dogan'm samimi söy
levleri, bütün yüreklerinin 
i~inden dogan sözleri alk1§ 
ka11rgalan ile kanland1. 

0 gün vazifeleri dolayisile 
serbest olmaga mezun olan 
yurdda,Iarm hükiimet i~inde 
say1mlar1 yapilmt§br. 

Ba§ta llbay1m1z bay Fazh 
Güle~ olduj'u halde bir ~ok 
memarlar bu vatanda§lar1 yaz
m1§lard1r. 

Ekseriya hüktimet önünde 
toplanaa sayun memurlan 

Bayan Say1m 
Dogdu ••• 

Istanbul 20 (Telefenla) -
Say1m ba§lad1 bütün istanbul 
teb.rinde in, •:in top oynuyor. 
Sokaklarda sayim lmemurla
rmdan ba§ka kimse yok. 
Aksarayda bu gün bir k1z 
~ocugu dogmuo ve ona (Sa· 
yun ad1 verilmi~tir. 

1 

i 

Dün saat on yedide izmi- i bu ulusal mitinge yalmz i§~i 
rin ve bütün Türk yurdunun 
yüce kurtanc1s1 Atatürkün 
gelib ge~enlere bütün bir 
zafer tarihimizi unutulmaz 
sayi1lar1lar1m okuyan Ulu 
Heykeli öününde bütün i:imir 
toplanarak FAtatürke sevgi 
ve tapl§IDl ve ona k1ymak 
istiyen namussuz al~aklara da 
sönmez ve sönmiyecek kin 
ve nefretini bag1rd11 bagird1, 
bag1rd1. 

Bütün lzmirin ko~tugu bu 

kadmlardan i~tirak edenJe
rin adedi on bine yakmd1. 
Öz yürekten f1§kiran duygu
lar1 lerennüm eden söylev
lerde bulunan hatipler hal
km can ve gönülden dogan 
takdirleri ile,lheyecan ya~lar1 
ile kar§1land1lar alk1§land1-
lar. 

dbay F azl! Güle~, parti 
ba§kam Avni Dogan, ~yar 
Beh~et lJz meting mahaline 
gidince balk taraf1ndan sev-

• 
lzmirin And1. 

Mitingden sonra büyük ~e· 
fe lzmirliler nam1na ~u tel~· 
raf ~ekilmi§tir : 

Kamäl Atatürk 
Cumur Ba~kan• ) 

(Ankar• 
d •• 

Seni ba~ta tutmay1 ilPY • 
ntn en biiyük ve onuru b~: 
len izmirliler, sana melun e 
lerin kalkbgm1 duydular. 

·1 ar· En derin heyecan 1 e ~ 
pan bir tek yürek halinde 
her zaman saghgm1 dileyeo 
izmir; bu kötü duygunun 19• 
tarabile ayaga kalkt1. Bir uh1• 
gücünü ve bir ulus ya,ay1§101 

temsil eden aziz varbg1n10 

rkorunmas1 yolunda her va l· 
bg1n1 feda etmeye haz1r 0 

duguna andi~ti. 
Ulusun sagbg1, yurdun baf 

ymdarhg1 ve Türklüge ~ere 
insanhga güven olan sagb· 
gmla haf1m1zda ~ok y1ll11

' 

ya~man1z ö.z dilegimizdir .. 
miting beyeb 

Enver Özge~, Abf lnaPi 
Kemal T alit, Behcet l)i, 

Haydar Rü§dü, Avni D•i80 

• • • 1 ,, 
i,~i ve esnaf kuruOJ ii f 

birligi adma da 1u telgr• 
~ekilmi§tir : 

Kan äl Atatürk 
(Ankara) 

Sen bizim göj'demixin b•~1 

bis senin ba,mm 1ögdes1
• 

yis. 
Bizi delmiyen kur,un sa•~ 

demez . Sen Türk milletl 
ka: ebedisin. 

Bat1m1zda saj'ol 
l§~i, csnaf kurumlafl 

Birligi 

Mussolini ve 
• 
lmparator •• 

(Ba,taraf1 1 incide) . 
bu cevab ~ok iyi bir te•1

' 

uyandirm1~br. 
1 r· Fransanm ngilterye „e . 

d. w • t d ·1· r 1'• 1g1 cevap a em 1yo .. 
Akdenizde bir lni!li~eOJ1„ 
batacak olursa Frans1il•' 
bütün kuvvetlerile f ngilter•· 
nin yanmda bulunacaklard•:i 
lngiltere ile ltalya aras1odi • 
münasebata gelince, diin ~ 
gilterenin Roma sefiri S•~ 
Erik Drümand bay Mussoli

01 

b. „ (i•O'e ile uzun süren IT gor „ 
yapm1~br. r 

ltaJyan ba§ bakan1 b•. 
Mussolininin bu görü§me e•. 

.J 1· ·1· f' . e te nasmaa ng1 1z se Irlll 
0 

minat verdigini ve ita1ya01., 
. . b' ~· Ingiliz menfaatlerme 1~ de 
suretle dokunmak niyet1JJ 
elmad1gm1 söylemi§tir. l . 

Frans1z siyasal ~eveO e 
. d d'ld' w. d;;rtr rm e zanne 1 igme 11 ri 

uluslar sosyetesinin z;tl• 
tedbirler karar1 tatbik e 

1 
• 

mege ba§lanmadan italY~, 
Habe§ i§inin bar1§la kotat'' 
mas1 mümkün olacaktat· 

' 
italyan el~ili~' 
Muhafaza 
Alt1nda •• • dr'; 

Belgrad (Özel) ,- L•ß ~· 
dan bildirildigine ggr~ ot~li' 
ki ltalyan el~iligi b1r ~te' 
mtifre1esi taraf1edan -~•"' 
madi muhafaza alt111• 'ief 
1111~br. Bu tedbir ltaly• ~e~
hinde duygu besleyer> ~,ii 
el~ilik binaS1n1 taarro• 
korum11k i~ndir, 


