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Sahib ve Ba,muharriri 

SIRRI SANLI 
/~AREHANESl 
tnur Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedihniyen evrak iade 

edilmez 
DIR 

Si 
Nefriyat Ämiri SIRRI SANU 

ABONE SERAiTt 
Seneligi 7, Alb AybiJ 4 

Urachr, Günü Ge~mi~ 
Nüshalann Beheri 
15 Kuruftur. 

( Halkln Sesi ) Matbaaamda 
Basilm1,hr 
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~li~ :Yollarda otomobiUezden istifade olunmag1 i~in italyanJar ~olmikdarda Habetistan 
i~in kaur göndermege ba~lam1§lardir Parisin taksimabm gösteren bir kroki 
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~hniet ve As1m büyük elbise abrika~1 EsKI elT !e:~~:~~ N~:;i::A 1 s-1
1 

thk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma ~pbr1n1z. Y erb mah her ~etid ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmeJ 
dikit 12 liradan 18 hraya kadar 1smar1na elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

Adis-Ababada kala
bilecekler 

Belgrad ( Özel ) - Adis
Ababadan telgraf : ,.AJman 
tebealarirun harb devam et
tik~e burada kalmalanna 
müsaade edilmi,tir. Bunlar1n 
aileleri buradan gitmi~lerdir. 

italyanlar 
Aduada irnaläthane 

Yap1yorlar 
Belgrad (Özel - Adis-A

babadan telgraf: Habe, tay
yarelerinin yapbklar1 ke,ifle„ 
re göre italyanlar Aduada 
otomobil ve tank tamiri i~in 
bir imaläthane yapmaktad1r
lar. General Dö Bonoda ka
rargäh1 buraya oakletmiftir. 

Te]efon 

No. 

3882 

• 



Salute 2 

Okyanuslari 
ca: uri:un 

ilk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llan durduran 

müthi§ maceralar1 
~~~~~~---~~~~~--.:-
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Tahte]bahir, AJmanyaya en yak1n oldugu 
S1rada korkun~ tehlikelerle kar~1la~ti 

Bizim arbk büyfik deniz· 
lerde yapacak isimiz kalma-

~·· Vazifemizi yapm•§ bulunu-
yorduk. Her mermimiz, her 
topumuz vazifesini·gönnü§tü. 
Dti~mana loymet ve hecmimi

in binlerce defa fazlasile 
zarar vermi,tik. 

Arbk dönüyorduk. 
ihtiyat kaJan bir ka~ tor· 

pilimizi de yolda ya kendi
mizi müdafaa i~in, ya da 
btiyük avlan babrmak i~io 
kullanacakhk. 

Bizim sag ve salim, he
men hi~ bir zayiats1z dön
memiz tahtell:iabir macera
lan arazmda büyUk bir mu
vaffakiyet demekti. <;ünkü 
umumi harbde Alman bah
r1yesi tarn 178 tahtelbabir 
kaybetmi§ti. 

Bunlardan bir k1sm1 ka
za He, bir k1sm1 dü~manhk 

· harbederken, bir k11m1da es· 
rarengiz bir surette mahvol
mu1lard1. 

Bunun i~in Alman erkin1 
barbiye1i •mahvolan bir tah· 
telbabiri " ••... Tahtelba
hiri sevkettiji vazifeden dön· 
mj\f tür„ 1eklinde bir teblig 
ftami ile biJdirildi. .„ 

1918 Senesi 18 tetrinev
velinde, yani Kiyel limanm
dan hareketimizden hemen, 
hemen ü~ ay sonra, arbk 
Almanya yak1n denizlerde, 
d r sahalarda 1dik. 

Memleketime uzaa bir me
safe kalmamifb, bu sebeble 
de maceralanm1z1n hitama 
erdigini sao1yorduk. 

Ne sevio~. 0~ bet saat 
sonra arbk ana vatana, mu· 
zaffer olarak dönmilt ola
cakbk .. 

F akat maceralar1m1z1n ni· 
hayete ermedigioi ~ok ~abuk 
anlad1k. 

Dar bir bogazdan sre~er
ken 200!> tonJuk Foksglov 
si temi bir Jngiliz krovazö
rüue ra~tlad1k. 

• 

Bu kn>vazürler, bilibare 
tahtelbahir imhas1 i~in lngi
Jizler tarafmdan yaptlm11 se
fine)erdi. 

Hemen 12 metre derinli
ge dald1k. 

Petland F ers yakmlarmda 
idik. 

Hirden bir infilik duyduk. 
Dü,man yerimizi anlam1~ 

ve deniz alh bombalarmdan 
birisini patlatm1~t1. 

Fakat sag ve soldan bom
balar pathyordu. Tam vata
n1m1za dönerken, vatamm1-
m1z1n kokusuou ald1g.m1z 
bir yerde en büyük bir teh
likeye maruz kalm11ttk. 

Kumandamm1z daha de
rinlere dalmam1z1 emretti. 

Dald1k ta ( 82 ) metreye 
kadar dald1k. Fakat bomba
lar bizi takib ediyordu. 

Bütün makineleri durdur
duk. Bu s1rada 01üthi1 bir 
infilik oldu. lnfilik1n sade· 
mesi iJe elektirik limbalar1-
m1z söndü. 

lhtiyatlar1 yakbk. 
( Arkas1 var ) 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yaJd1zl1 ve lier ~e§it 
kitap ve sair cild i1leri ancak 

ALi RIZA mlicellithanesinde 
yap1br. 

Y eni kavaflar 981'f1M No. 
34. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamara 

k&J11s10da 37 numaraya ge~
mi1tir. Telefon 3774 

DEFiNE 
ADASI 

Türk~e Sözlü 

r ' < 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlügünden: 

Viläyet konaganm perdeleri 10 gün müddetle temdiden 
ksiltmiye konmu§tur. lhale 1 inci te1rin ay1n1n 24 ünctl 
per~embe günü saat 11 de "iläyet encnmeninde yapdacakbr. 
I tekli olubta 1eraiti ögrenmek istiyenlerin viliye enclimen 

1 mine müracaatlar1. ( 3474 ) 

· zmir Muhasebi Hususiye 
Mu .. du··r1u·· n-u··nden • 'Y!' • 

Bedeli ruuhammeni 
L"ra K. · 
350 00 Binek otomobili ~evrule garaj1nda 

Bedeli pe§in verilmek üzere vilayet eski makam otomo
'li 18/10/935 tarihinden 28/10/935 tarihine kadar 10 gln 
üddetle a~1k arbrma ile 1abhga ~1kardm11br. lteklileri 

h le günü gönü olan 28/10/935 Pasartesi gilnli 9 dan 12 ye 
kadar depozito veya bank metubu ile viliyet daimi encil· 
menine müracaatlan. (3473] 

italya ile 
Ticaretimiz 
Kesilmi1tir 

Türk-ltalyan tecim anla1-
mas1 ü~ gün evvel bitmi1tir. 
Uluslar sosyetesi tarahndan 
1talyaya kar11 zecri tetibirler 
tatbiki hakkmda karar da 
verilmi§ oldugundan italya 
ile tecimel ili,igimizi zaten 
kesecek idik. Memleketimize 
italyan e1yas1 ~1km1yacag1 
i~in evvelki gün gümrükler
de ne kadar ftalyan e1yas1 
varsa müddet bitmeden ~·
k nlmas1 hususunda büyük 
bir faaliyet görülm:t1tür. 

Habe§ 
Sübakan1 harbe gi
derken imparatorun 

Eli öpmü~tür 
Belgrad (Özel) - Havas 

ajanstndan: 
Habe1 sübakam barbe gi

derkeo Habe1 imparatorunun 
saray1nda büyük te1rifat sa
lonunda Habe1lerin adeti 
üzerine bir veda merasimi 
yapmt§br. Bu merasimde 
harbiye na1u1 imparatorun 
elini öperek kendisinden ay
r1ld1gmdan dolay1 üzür dile
mi1tir. Fakat bu ayrdmanm 
vatan yolunda olmas1 hase
bile affolunmas1n1 yalvarm11-
tir. Harbiye naz1n ile bera
ber giden kumandanlar ve 
amirallarda ayai merasimi 
yapm11lardir. 

lngilizler i1e 
Ba1lam11lar •• 

Belgrad ( Özel ) - Paris
ten telefen: Bura gazeteleri 
diyorlar 1'i: lngilizler lngiliz 
Somalisinde i~e ba1lam11lar
d1r. Birka~ güne kadar 
Geyla kasabas1 lngiliz hare
keti üssüsü haline girecek
tir. Bundan sonra ingiltere
nin Habet hesab1na getire
cegi mühimmat burada depo 
edilecektir. 

Bu harP.ket üssüsü Adea 
görfezine yakm olmak itiba
rile mühimdir. Adenden ha
reket edecek olan bir vapur 
on iki saatte buraya gele
bilecektir. Bundan maada 
bu nukta M1s1rdaki lngiliz 
harp gemilerile daimi temas
ta bulunabilecektir. 

Sürgün 
Edilen 
Ba1vekil 

Sofya (Özel) - llk önce 
tevkif edilerek serbest bira
kdan Ye iki gün evvel tek· 
rar hapsolunan salt1k ba,ve
kiJ Kimon Gorgi bu kere 
serbest b1rak1larak sürgün 
edilmi,tir. 

f;icikoda 
Habe~ler bir casus 

'futtular 
Belgrad (Özel) - Havas 

ajans1ndan: 
f;icikoda sabik gümrük 

müdürü Suriye tebas1ndan 
llyas Hasib nammda biri 
ltalyanlarlarla 11münasebatta 
bulunduguodan dolay1 hap
setlilmittir. 

AYNEN: 

Köylülerimizin 
~ikiyetleri l 
Halk dili olan Halk1n 
Se~i Gazetcsine : 

Cuma Ovasmdan : 
lzmir ~arbayhg1 otobüs ye 

otomobilleri s1ra usulüne 
horken biz köylüleri hi~ te 
dü1iln emittir. Meselä köy
den s1ra ile hareket edecek 
vesait ve otomobil sahipleri 
f1rsab gayret bilerek yük 
kamyonlar1m da s1raya sok
mu1lardir. lzmirde mahke
memiz var, mühim bir i1i
miz var veya otomobilil dol
durmah veyahut mü1teri bul
mah, veyahut bo, oturakla
rm parasm1 vermeliki hare
ket etsin. · 

lzmirden köye gelmek is
teyörsan1z saaatlar~ Salepci 
hamnda otomobilde bekle. 
Haydi ÜJ haydi bir ki1i mut
tas1l bekle ~ünkü hi~ bir 
r~kabet yok s1ra usuli var. 
Mecbursunuz. Bundan ba§ka 
fiyatlar maktu, Torbah gibi 
elli kilometrelik yoJ k1rk. 
yirmi kilometrelik Cum·aova
s1 otuz: kuru,. Üzümfin aJh 
kilosu otuz kuru1 oldugu bir 
zamanda saym §Brbaylag1 hi~ 
olmazs §U könne yük kam
yonlarm1 bari insan ta11ma 
s1rasmdan kald1rsa köJUlerin 
büyük te~ekkürlerini kazan
m11 oJur. 

Bu dilegimizi gazetenizle 
büyüklerimizc duyurmamzr 
yalvarmz. 

Mustafa Hulusi, M. Hasan, 
Laz Mehmet, Balc1 R1za, 
Faik, lsa, Lütfi 

Japnn 
Protekturas1 
Alt1nda ••• 
Y eni bir nlongol devleti 

Japon generah Doibara, 
<;inin <;ar viläyeti i~ Non
golistandaki Mongol kabile 
reisleri ve mümessilleri ile 
görüttükten!sonra Japo11ya-
01n Protektoras1 altinda nüs„ 
takil bir Mongolistan btki
lini :apon hük6metine t?klif 
ediyor . Bu seyahahadan 
Mokden'e avdet eden eden 
general oradaki Japon crdu
lan baiJ kumandanma 1azi
yeii anlatm1~ ve bu izah,ttan 
sonra g~zetelere ~u bey.nat
ta bulunmu§dur : • 

"<;in k1z1I müfrezeleinin 
mongolistana girmemehini 
tem~ i~in mongol kab.ele
rile meskun yerleri bir am
pon hükümet te§kil e'1ek 
ve bu kabilelerdeo t~kil 
olunacak mahalli kitairla 
bu illeri müdafaa etme~ lä
z1md1r. Bu maksada, mogo
listan prenslerinden Dilan 
ve Su·i}•an viläyeti ilay1 
muvafakat etmi§lerdir. l'Dn
golistan medeniyet ve kitür 
baktmmdan ~ok geride .al
m11br. 

K. KARABEKIRIN KITABINDAN BIRKAc; S 

1896de Italya 
Habe§ harb1 nas1l olmu1t11 

00----------------~ 

Habeslerin oarlak zaf eri ile neticeleneO „ 

Adua'daki kanh n1uharebenin tafsiJätr 
- 15 -

8 Mayista (Adigrat) tes- Adua intikam101 ahll~ 
Jim oldu. Kaie tahrip oldun- zusu italyanlaroda 9lili 
muttu„ Bu suretle italyan emel gibi sakland1 ve 
ordusu eski hudut olan (Ma- tüldü. Bu emel, 1935 te 
rep-Belezia) nehrinin gerisi- ya§tna girmi' bulull 
ne ~ekilmi§ oldu. (Menelik) Bugünkü ltalya 40 yJ 
te beraber götürdügü esir- kinden §Üphe yok ki 
leri para kar§thgmda sonre- kuvvetliclir. Hususile t 
dan teslim etti. tayyareler, zihirli gazlal 

Sulh ( Adis-Ababa ) da kuvveti daha kocalll~ 
26-10·895 da imza edildi. mu§tur. 1891 de ki gib• 
(Uksyali) muahedesi fesha- beti par~alamak i~io 
lu:lar~k Habe§lerin tam is- gizli uyu§malara da 
tiklalini italyanlar tasdik et- vaziyet belki de müsai 
tiler. Kar§ilarmdaki Ha 

Menelik burada dabi bü- bu yenilikler azdir, ha 
yük zekäsm1 gösterdi. ital- z1 par~alari da yoktur· 
yanlarm dostlugunu kazan- kat arazi ve onu III 

mak i~in onlardan ag1r tart- edecek kudre- yine 
Iar istemedi. Yalmz bir da- tür. 40 y1lhk birlik v• 
ha yanh§hklara sebebiyet ve cebhane kudreti III 
olmak i~in muahede Aruha- kabiliyetini ~ogaltm11t1r· 
ra ve Frans1zca dillerile ve Bundan sonra bahisl 
hakiki metoi birbirine tama- bu kirk yihn k1sa bir 
mile uygun olarak tauzim ile 1935 yihnda (ltalY'. 
k1hnd1. be1 in kar§tbkh vaziye 

Arbk bütün dünya devlet- -SoP 
leri de bu yeni dogan müs- -·-
takil devleti tasdik etmek-
te gecikmediler. Menelik te 
Avrupahlarla birlikte ~ah§
mak :rzusunu gösterdi. V e 
bir ~ok mütebass1slar getir
terek Habetlerin de mede
niyet yolcusu olduklarmt c1-
hanz anlatb. 

italyanlara gelince : 
1891 de ingilizlerle habe-

11 payla§ma'. i~id yapbklar1 
gizli bir muahedenin maliyet 
fiabm kanile dahi ödedikten 
sonra tövbesioi de yeni mu · 
ahede ile (Adis-Ababa) da 
yapmt§ oldu. 

Gönderilen italyan k1tala
r1 iklimin tesirile ahtkan ol
mad1kla•mdan orduda müt
hit (Tifo) salgm1 batlad1. 
Derhal bu takviye k1talar1-
mn ana vatana nakline ka
rar verildi. italyanlar bu has
tahktan dahi hayli zayiat 
verdiler. 

ErHre müstemlekesinde fU 
k1talar b1rak1ld1 : 

ltalyan olarak : 
1 Tabur Afrika avc1s1 
1 Tabur Bersagligeri(avc1) 
1 T abnr Alp askerleri 
2 Tabor piyade 
2 Batarya dag topu 
Y erli olarak ta ; 
8 Tabur piyade 
1 Bölük süvari 
2 Batarya dag tepu 
Bunlar perltan bir halde 

olduklarmda bu kadrolar 
eses olarak tensika ba§lad1. 

Eritre müstemlikesinin 
merkezi Musavva (Massaoua) 
dan ( Asmara ) ya ta§10d1. 
Buras1 2347 metre yüksek
liSinde olduiundan hava11 
Avrupahlar i~in de müsaitti. 
Sonragd gerek Südana ve 
gerekse Habe1 iline kar11 
daha elveri~li bir merkezdi. 

Habe§ 
Ordusunun iyi gJ 
i~in Arap tü carlB 

yard1mlar1 
• Belgrad ( Özel ) -

Ababadan: Habe1ist 
ticari müesseselerin zi 
Ara~ olan delegeleri 
bükumetine pek ~ok 
bediye etmi1ler ve 
askere daha iyi g1da 
mesi icin kullamlmas111• 
mi1lerdir. 

M1s1rda 
Bir italyan hava 

susu plänlarile 
vakaland1 .., 

Belgrad (Özel)- L 
dan: Kahireden bildi ' 
ne göre M1s1nn cenu 
Kartum yakmlarmda 
bir ltalyan u~ag1 lngilii 
lar1 tarafmdan dü1ürU 
tür. Bu italyau pilotu ni 
de ingiliz mevzile1 inin f 
r flari bulunmu~tur. 
müsadere ediJmi1, pilol 
müterass1d hapsedilmitl 

---"J'iiir-,_._, 

Akdenizde 
Harb oJu,· korsus&J 
italyanlar Lihafl 

Kuvvetlerini ~ogaJV 
Belgrad (Özel) - ~o 

Romadan bildiriyor. 

Fakat bu ülkeoin J1on 
yard1m1 albnda medeni er
leyi1ini bütün mongolla iyi 
telikki edeceklerdir. Be vi
liyatin birle,mesile veud 
bulucak olan bu yeni drlet 
kuzey <;inde ban1m v«ü
venin tesini i~in büyül bir 

~""~~~ 

Buradaki Madvura 
smm dogu Afrika11na t 
§ay1as1 ~1kb. Fakat f1 
Süveyf kanahndan ge~ 
de anla11ld1. Bu firkanat' 
banda kald1g1 zannedili 
bununla Libanda d6rt 1 
firkas1 toplan1yor dellle 
Bu hesabca italya Akd 
de harb olur korkusile 
yatla davranmaga karar 

vmil olacakhr. „ Meselenin 
kat'i halli i~in 30 Eylülde 
<;en·<;un 1ehrinde büyük bir 
kongre toplanm1,hr. mif bulunuyor. 

~-·------------ -------
Zenvin ?lmak. ~t~rseniz oi Saadet 
yani(o biletler1n1z1 mutlaka 

ki-.:esindf.n alimz. f;orakkao1 ka~akol lf 
Y f1S1nda 354 H. Tahmn 0 
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Elhamra is13 ~ 
idaresinde Milli Kütüphane smemas1 

BU AK~AM 

MACAR ROMANSI 
Marcelle Chrntal - Fernand Gravev 

Ve Mavi Tunanm Me~bur 

ROD SANDOR 
CIGAN ORKESTRASI 

lftrrtin saat seki1de Arap bamddan muntazaman (129) 
•r~b . otobös Manisaya hareket cdecektir. Bu oto 
ll 1hhzam dabilinde i,lemesi i~in her fedakirhg1 1lze 

HUSEYIN KA YIN 
Mobilye Evi 

Her arad1i'1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

e~~'as1n1 burafla '-ulaltilirsiniz. 

** Yorgancdarda ~3 No. ~1 ~. kinc in1alathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i1leri reka l-,et 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam ~olarak yap1hr 

we : 5 ,x f+S* c91 3s 7 s , n 1 +, pa s e --· 

MESERRET OTELi 
lzmir Kemeralt1 Hühiimet 
Caddasi karakol kar§1s1nda 
30 sene gibi uzun bir .z"amandanberi temizlik ve istikame

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1t 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek tetrif 
edecek olan saym mÜ§terimizin her türlü istirahatlarm1 te
min ve tarn manasile bir aile ocag1 olmu§tllr. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayl1klar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecek-
tir. Ak§amlar1 temiz hava almak i~in tara~alanm1z mÜ§te
rilerimize a~1khr. 

A§lama sulanm1z sularim1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarinda esash tenzilät var81r. 
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00 ~ 
~ Saglam midesi olm1yan1n r!J 
~!, llayat1 ciirük hir temel üstiindedir. (:~ 
1t\ Saglam mide iyi ve temiz ycmek ile elde edilebilir. 2 
[t] Bunuda: 1 

Furuncolar Okusun. ~ Kemeralt1nda Ala§ehir ! 
Fmnlar i~in hamur yogu~ma makinel.eri gayet sajlam r•1 L k t ~ :. 

ve kolayhkh olarak ebven f1atla yap1hr .,Jer mutlak günü [•.; 0 an as1nua [• 
gününe. teslim ~dilir deniz i~leri vapur ve motör tamirati . f.!4 Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri II 
ve sefa1ne makme vaz'1 derubde edilir. [•l ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- 1 

~:t;Lt_.~~~~~~)f. ~ fakiyetini de kazanm1,hr. „ V _ • 1 
)f. {•1 · Adres: Barut Ham Sokagl Ko,es1nde ~ 

DOKTO ~~ ~ R u. ~.~"•"'~~'+lflll.;'IP;''"~' '';'''~'ll"+'ll~~;i1o"+'ll-;u;1D~1~;;>'!.t'".!?'"•'2 IT lö. .&~1iilllli1111~bhiill111.11flta1llll11u11fllholßiiiil1~lriUl40~DiidlliUillllilidl"Mlßliiidli..11tillilllllii~lllliiill-.-.illlliilll•..,..~lliii:illl0111oii11.r------

A. Kemal Tonay ~ 
Bakteriyolog vc bula~1k, salg1n ~ 

hastahkJar rniitehass1~1 ~ 
Basmahanc istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba11n- )t 

da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat '8 den >+ 
ak,am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. )f. 

Müracaat eden hastaJara yapdmas1 läz1mgelen sair ~ 
tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t, 
lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )(. 
sinde muntazaman yap1hr. Telefon; 4115 :+ 
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Kemeralta 
Hükumet 

Kar11s10da 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son •odellerle metet 

üzerine yaptlan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlan ve sun•i ~i~ekler?de 
yapdmaktad1r. 

Adres ~ Karata1ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

._, "'- J;' c au 

Bar1a 1 Kurtulu§ ki1esi 
izn1irin ye.Q"ane lüks Bir ~ok-yurdde,lar1m1z1 fa-

- •-
7 kirlikten kurtarip zen;inler 

eglence yeridir ara110a koymu,tur. 
Me,rubat ucuzdur muaz- Bu defa da en büyük ik-

zam varyete herak§am nu
malar göstermektedir. Pek 
yak1nda istanbuldan kuvvetli 
v:. yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numar&la
nm1z görülmege ~ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 

' geliniz. 

ramiyelerden birini kazan· 
IDl§br. 

Zengin olmak istiyenler 
Tayyare piyango biletlerini 
bu ki§eden alsmlar. 

ADRES: 
Hapishane kar§1s1nda 

Tayyare piyango bayii 
Berber Bekir S1tk1 



Sahif e 4 

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

1 y tayyarecilerini kor-
utan zenci tayyareci 

Kara kartal denilen bu tayyareci kimdir? 
- 11 -

Sar1~1n Amerikan dilbcri ile Arab Tel Roben
sonun maceralari ne idi ? 

Arabm zaten dört yumurta 
alacak kadar geni§ olan agz1, 
büsbütün geni§ledi. Yani te
bessüm ett ! Ve: 

- Fakat, dedi. Bu kadm 
hemm yakam1 hi~ birakm1-
yacak m1? 

- Bu sözleerine bak1hrsa, 
gecmi§de de maceralarm var 
demektir ! 

- Sadece maceralar olsa
da. Facia„ Facialar„. Anla-
~1Jan pe~imi birakmam1~ ve 
ve burada da önüme ~1k1yorl 

Muharrir ve muhabir ruhu 
bende hemen faaliyete ge~ti, 
bunun icin ~ayao1 dikkat ve 
merakh bir macera kar~1sm
da oldugumu anlad1m. Ve 
bu macera veya maceralan 
elde ctmek icin Tel Roben
sona fazla ustahk yapmaga 
ihtiya~ yoktu. 

Tel, hususi dairesine ban-
yosunu almak üzere girer
ken ben de odasma ge~tim, 
oturdum. l.ielince, bu maee
ralar1 anlatmas1m rica ettim. 

Amerikalr Kiz 
Kimdir? 

büyük adamlarla dß~üb kal
k1yordum. Bunlar arasmda 
bana en ziyade sokularak 
samimiyct göstercn, henüz 
taliknamesini alm1~ olan 
Evelinde vard1. 

- Maksad1 acaba ne idi? 
- 0 ... Muhterem dostum .. 

Maksadm1 nasd bilirdim, ben? 
Ne ise, sözü uzatm1yahm. 
Evelin bir gün benden ken
disini tayyareme alarak gez
dirmemi rica etti. 

- Tabii, sende muvafa
kat ettin! 

Daha ba~ka türlü hareket 
edebilirmiydim? 

Esesen Evelinde benim 
pek ho§uma gidiyordu. Bun
dan sonra„. Tabii sende an
hyorsun, degil mi? 

- Amma yaptm ha„ Ma
bad1n1 nas1l bilirim? 

- Tabii bilemezsin„ Bile
mezsin! Evelin bana hakim 
oldugunu sanmaga ve k1s
kan~hk göstcrmegede ba~
lad1. Beni yalmz bir ad1m 
bile athrm1yor, hep beraber 
geliyordu, dogrusu bu hayat 
bana bo~a gelmiyordu. Ben 

Tel Rob~nson: böyle cebennem bayatma da-
- Evelini ilk defa olarak yanamam! 

Floridada Miyami'de tamd1m, -- Habhsm. Fakat bu ka-
dedi. Oraya Riyodejanirodan dmdan yakay1 nas1l kurtar-
avdetimde bir az istirahat dm? 
i~in gitmi§tim. San'abm sayesinde. Bir 

- $u cihan rekorunu k1r gün ona haber vermeden 
d1gm seyahat degil m1? tayyareme atlad1m ve ~ok 

- Evet 1 -.nlad1gm ve~- uzak bir seyahata, hem de 
hile o zaman günün me§har kendisine nereye gittigimi 
larmdan idim ve Amerika- bildirmcden ~1ktim 1 
nm o güzel, lüks plajmda ( Arkas1 var ) 

ri ~ ~ m s s s a 
Fra· s1z Gazeteleri Bogazlar 

i~in ne diyor ••• 
Istanbul (Özel)-Frans1z gazeteleri, son durum kar~1s1nda 

ki Türkiye haklunda yaphkJan ne§riyatta. hükümetimizin 
icabmda <;anakkale ve Karadeniz bogazlanm 6 saat i~inde 
de kapatab1lmek üzere tertibat alm1~ bulundugunu yaz1· 
yorlar. 

~ ~~~ s~~ri 

En mühim 
---YO ve telgraf haberleri 
---~~~--~~---0000-------~--~~~ 

Ü\:yÜz bin ki~iye ~1kan Rns Seyyum kuvvetleri büyük 
bir hücuma haz1rlanmaktad1r. Kahir darbenin Seyyum ceb
hesinden vurulacag1 zannediliyor. 

, Somaliye ge~en Habe§ askerlerinin elJi bin ki~iyi buJ
dugunu Londradan bildiriliyor. 

§ ltalyan harp gemilerinin M1s1r ile Sudan limanlarmda 
yirmi dört saattan fazla kalmamalart i~in ingilternin verdigi 
nota ltalyanlar1 ~ok k1zd1rm1~hr. 

§ Habe§istan ordusunu islab eden ecnebi zabitleri ve bun-
larm bn§larmda bulunan kumandanlar Habe§istanm tedarik 
edebildigi siläh ve mühimmatm ~oklugunu nazar1 itibara 
alarak Habet ordularmm bundan sonra maglub edilmeleri· 
nin mümkiin olmad1gm1 söylemi~lerdir. 

§ Mussolininin uzla~ma i~in yapbg1 tekliflerin gizli tutul
mnsm1 Frans1z Sosyalist gazeteleri tiddetle ten1dt etmek
tedirlcr. 

§ Adis-Abal-ada Habet ordularin1n timal cebhesindeki 
hareketleri hakkmda büyük bir ketumiyet muhafaza olun
maktad1r. En ~ok haber almakla ~öhret bulmu§ gazeteciler 
bile bu hususta bir fey ögrenmemektedirler. 

§ Lavahn uzlatma formüllerinia günden güne yer kazan· 
mas1 FraSJz efklr1ncia bliyük bir memnuniyet ve sevin~ ha
sil •hnittir. 

Deniz konu 'i:fflQSl
1 

u,~~~~ seyyar 
; Y Kutupha~e 

----------c:::J U~ak 22 (A.A) - Ogret-

2 Birinci kanunda toplacak Ja- me~Ie~.~bir toplan.h ~~para_k 
gen ogretmenlert 1pn bir 

ponya daveti soguk kar§ lad1 seyyar kütüphane kurmay1 
Tok o 22 ( A.A ) - Renko ajansmm bildirdigine göre, ~~rarla~hrmt~lar ve bunun 

y · „ · 1· ·1 · d · k f l(:m•hemen ~ah§malara ba~la-Japonyanm :.ondra 1~ guder1 ng1 teremn emz on erans1~1 . 
Birinci kanunun ikisinde Londrada toplanhya ~agirmak m- mi~lardir:. .. d k 

y h b · · Bu kutuphane en uza 
yetinde oldugunu telgrafJa a er verm1~hr. „ . „ y • 

J d · 1 · d · k nferansi irin yapilan da- koylerdek1 og1 etmenler10 de 
aponya emz ~even er1 emz o T k 1 1 kl f 'd 1 · y 

1 1 ·h· · b' o ay 1 a a1 e enmes1 sag-
veti soguk kar~1lam1~br. Bu ~even er top anb tan mm 1r 

· · k k ld y ·1 · „ kd lanacakhr. heyet yolamak 1~m ~o ya m o ugunu 1 eri surme e ve 
ayni zamanda konferansm teplanma tarihi ile programma Adanada 
bir tarafh olarak tesbit edilmesi dogru olacn1yacagma i§aret 

etmektedir. 

Sinobun nüfusu 2 3,648 dir, 
ekseriyet kad1nd1r 

Sino}l 22 (A.A) - Sinob ilinin genel nüfus say1s1 107249 
kadm ve 95244 erkek olmak üzere 203,648 ki§idir. 

~~E~~~~~ 

1 Hükumetim • -• 
Ingiltere 
italyaya 
Nota Verdi 

Belgrad (Özel) - Rama
dan telgraf: Buradaki ingiliz 
sefiri dün ak§am Hariciye 
bakam Suvici ge~ vakit zi
yaret ederek hükumeti na
mma dedi ki: 

Eger bir ~ok Avrupahla
rm bulundugu Adis-Ababa 
ile Diredau §ehirlerini u~ak
larla bombard1man eder de 
velev bir avrupali vayahut 
Amerikah olursa 1talya hü
kü 11eti mes'ul kalacakbr. 

Bay Süvi~ de bu ruuhtara
y1 bay Mussolini ile Afrika 
ordusu ba§kumandanma ile
tecegini cevaben biJdirdi 

ilbay1k 
Sa y1mda c;ah~anla n 

Takdirrname ile 
'Talif etti 

Genei nüfus say1m1 i§lerin
de büyük bir fedakärhkla 
fevkälade muvaffakiyetle ~a · 
h§an Hukuk i§leri direktörü
Dilävar Argun ile istatistik 
direktörü Naz1m, ba§sekreter 

Kadri, belediye zab1ta ba§ 
imiri Ali R1za ve belediye 
birinci mmtaka merkez ämi
ri Fahri ilbayhca takdirname 

ile taltif edilmi§le~dir. Bun
dan ba§ka bu ulusal i§te 
canla ba§la ~ah§an memur
lara da te§ekkür edilmi§tir. 

--a.·-··~ 4'-+--

Kreßtelin 
Saray1n1n 

Bütün eki Rus kartal
lara ( aramaJan ) 

kald1nhvor. 
v 

Kremelin saray1n10 bütün 
kap1 ve kulelerinde bulunan 
eski Rus armalarmm ve kar-

zin adalet ve 
§efkati 

(Ba§taraf1 1 incide) 
da bir bimmm yeni sahibine 
eski sahibinin veya §agilinin 
b1rakbg1 bor~lar da -ekseriya 
yanh~hkla- iläve ediliyor. 

Hükumetimiz ve ba~baka
mm1zm halk1m1z1 memnun 
ve minnettar edecek kanun
lar haz1rlad1g1 bir anda hu
kukunu müdafaa etmesini 
bilmiyen bazt yurdda§lari
m1xm böyle yanh§hklarla 
magdur olmasma yüksek ve 
temiz vicdanh Defterdarum
zm raz1 olaD"1yacag1na kati
yen emin bulunmaktay1z. 

Bunun 1~m müessir him
metlerini bekliyoruz. 

----400---
Tütün 
Piyasas1 
A~1ld1 •• 

Dünden iiibaren bu sene
nin Tütün piyasas1 ac1Imasma 
emir verildi. Fakat henuz 
kati bir fiat yoktur. Haber 
ald1g1m1za göre Anhisarda 
bir miktar sah§ yapmt§hr ki 
ki fiat da 110-130 kuru~ 
arasmdadir. Akhisarm gayri 
yerlerde ufak tefek sah~ 52 
ile yüz kuru§ arasmdad1r. 
Hakiki biyasa hakiki piyasa 
hakkmda henuz söz söyle-
mek hi~ te muvaffak degil
dir. 

Zira bu piyasanm yüksek
ligi yahut dü~üklügü mono
pol idaresinin gösterecegi 
fedakärhga baghd1r. Ümit 
eder!zki monopol idaresi bu
nu dikkat gözünden ka~1r· 
maz. Tütün Müstahsillerinin 
olsur. yüzünü güldürür. 

Muhacir Geld~ 
Ve Ge iyor 
istanbul, ( Özel ) -- Aym 

ilk n ekteb talebesi 
arttt 

Adana 25 (A.A)- Bu y1l 
ilk okuHardaki talebe say1s1 
6500 dur. Bu say1 ge~en 

y1ldan 800 fazlad1r. 

Adanan1n 
Bir avhk ihracat ve 

ithalati 
Adana 22 (A.A) - Ge~cn 

Eylül aymda §ehrimizden 
4,274,856 lirahk mal ~1km1§ 
ve 466100 lirahk mal girmi§
tir. 

Aksum Nas1l 
Al1nd1? 

Belgrad (Özel) - Asma
radan Havas Ajans1 v~riyor: 
italyanlar Habe§lerin mukad
des ve dini bir yeri olan 
Aksumu italyanlar almak 
niyetinde olmad1g1m, fakat 
oranm ruhani reisile askcri 
§efi Aduaya kadar gelerek 
§ehzi harps1z teslim ettikle
rini italyan kumandam Do
bonu söylemi§tir. 

Ver 
S_ars1n§~~ar1 

Istanbul 23 (Ozel) - Dün 
sabah saat 9 bu~ukt ~iedet
li yer sarsmhst oldu, mer
kezinin, Canakkale civar1 ol
dugu zannedilmektedir. 

Dün istanbulda duyu!dugu 
saatta fzmirde de hafif bir 
zelzele olmu~tur. Bigada da 
yine bu saaatta tabribat ya
ban bir debre§me olmu§tur. 

z 
• yor 

l§bankasmm izmir §Ubesi 
direktörü bay Firuz terfi su
ruretile ayni bankanm isken
deriye §Ubesine tayin olun
mu§tur. Yerinede vekaleten 
~ok degerJi ve muktedir ban
kacilarim1zdan muavin bay 
Osma ' ge~mi§tir. Bay Firuz 
eski bir bankac1 ~1fatile iz
mirde muvaffakiyetli i§ler 
görmÜ§, izmir muhitinde ken
disini tamtmt§ ve sempati 
kazanmI§tt. Bay Firuzu ugur-
larken bay Osmanada bol 
muvaff akiyetler dileriz. 

--~oo---
tallarm1n kaldmlmasma ve 
bunlarm yerine Oraldan ge-

on dördünde Tekirdagma Da •11• bi•r 
1
.hti• _ 

~1kan bin yüz nüfus muha-

tirilen gayet k1ymetli renkli 
ta§lardan yap1lm1~ be~ kö~e
li Sovyet yild1zJarmm konul
masma komiserler kurulu 
korar vermi~tir. Bu y1ld1zlara 
te1Jkil edecek k1ymetli ta~lar 
kendi rinsleri aras1nda dün
yanan en degerli tatlar1d1r. 

- cirden maada yolda daha Ja"' 1 h zirligv IDID 
bin be§yüz ki§i oldugu ögre-
nilmi§tir. •• •• J d 
~~z:s::IBl~!Cllm!llll~- on a 1 1 • • • 

Beklediginiz flim 

Karyoka 
Bu ~uma gününden itibaren 

Tayyare sinemas1nda 

Belgrad (Özel)-Yunai Te
diros gazetesi yazam kuv
vetli bir kaynaktan ögrenip 
bildiriyor ~i : 

"Maruf kabile r~islerin den 

Son Vaziyet ---oo--
Ba§iaraf1 1 incide .,.... 

~akin ve makul bir .dil ~ 
Ingiltere vc Fransa 1le olll 
uzla1ma ve anla,ma Y de 
aramaktad1rlar. Ge~eofer 

lt' 
de bir münasebet ile s6)' 
digimiz ve~nile Frans1z ~·; 
zeteleri ve siyasal ~eveJl e 

· dtr111• bu ltalyan propagan a 8 .• 

olduk~a müsait bir afan b~ 
metini görmektedir. pi 
a~ak söyliyelim, Frans~•: 
bu gün Habe§-ftalyan boS'11~ 
la~mas1 i~in yeni bir bar 
veya harbe benziyecek Y~ 
bir ~arp1~ruaya hi~ te ur 
dar görünmiy'>rlar. 

ingilizlere gelince, ~ii~:~ 
met ve millet hemen bar 
kullanarak italyanlar1n s~ 
dan1, M1sm ve babü)me~d~ 
bogaz1 dolay1s1 ile Hind1st 

yollarm1 korku albnda b~ 
lunduracak bir inki§afJar1 

hi~ bir zaman ho1 görrni>.~ 
ceklerini -belki lisanlar1 1~ 
degil- fakat her hareketfe 
ile göstermi~lerdir. ~ 

Avusturya, M acaristan, ~bl ~~ 
gari§tan ve . Almany::i t. l IJ 
kendilerini Umumi barb

10 ~I~ 
magduru sayanlarm eski i:iill' I~ 
ahede hükümlerinden bir ~ 
mim ~ürütmek ve bu f1rs• ~ 
bazi istifadeler elde etrtle l 
ve birazda mar tara k 1''

11 

kazanmak maksadile ftah''; 
ya Kar§1 dostce davranJ.1J' 
. . 1 d l. 1sbyen er var 1r. 1 ~ 

Bunlar da eger 52 01iU't ~ 
kararlarmda 1srar ve seb• ~ 
ederlerse fazla ileri gitrß~ ~ 
leri o kadar kolar ohn•f' ~ 
cakhr. . 

Bugün Habe~ilcrin eo~ 
yade korkacaklan ~ey, . 
mesele hakkmdaki ilk iii• 

ka!emizde yazd1g1z1 tekr,r 
ediyoruz, evet en ~ok ~o~ 
kacaklar1 mes'ele ftaJ)'aßl,. 
ingiltereyi Habe~istan alt) 
binde büyük menfaatlar •( , 
rarak kand1rabilmesidir. ß' 

. ~·· kahm lngiltere ortaya o cl ~, 

dar mert~e ve kahrao>'"t-• ' 
abldiktan sonr 1 baz1 :Ple1l ~ \ 

atlar1 i~in bi~ te §erefli ~-· 
m1yacak bir ric'ab göze a 
cab. m1dar? ~' 

~eref ve namusun f.11 

yoksa kär ve menfaat1JJ 1.~ 

galib gelecegini be§ 011 ~· 
beklemeden kestirmek JllO 
kün degildir. i,.1 

SIRRI SA~ 

a1ngin ,o 
Du .. n ~ · 3 ll" 

a a§am uzeri 8J"~' 
Karata§ta Duygu soka Ari' 
Hamdinin 2 numarah ol~ 
lan makarna fabrikas• ~ 
motör dairesinde yang1P ~~51 
m1~, bir pencere ~er~e~ ,iii 
ilc ~rhdan kürük bir ~1511!• 

Y diitv i 

yanDll!i Ve derhal 5011 

mÜ§tÜr . ~1o1 

Y angm, motörün bll io' 

k1zd1rmak i~in yak1Jan g~IJ 
cagimn patlamasmdaO ~ ß• 
gelr;~i§tir: Müesssese ~O 

0
,ti' 

ra Unyon §iketine 51~rlldif 
hyd1. Zarara 5-10 L1/~ 
-----~dar 
Ras Haniloamn torun° b~ 
d h b.1 . · Zir" ~i e aps e 1 mi~hr. dS)J 

gen~ iki sene evvel . te•l'o 
bir ihtiläl haz1rlamak 1\1'ots1 
Dedes ü~ seneye 01~,lci'' 
edildigieden ve elan 

0 
jO' 

plJ ., 
hancde oldugundan ° i b' 
.k f k . . yeD ti am1n1 a ! 1~1P . 

·da• 
ihtilal bazr ·makta 1 


