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R as Seyum'un mukabil taarruzu bekleniyor 
s J • Roma 23 (A.A)-Basm ve ' 

~" f) ~n Durum • propaganda bakanhgmm 26 
lf" llu numarah bildirdigi General 
e~ h„ Oli.izdeki Haf ta Dö Bonanm yollam1§ oldugu 

fjll\?""k 
J U Hadiselere hir telgrafa göre, h enuz i§-

~ ~A" Gcbedir gal edilmemi§ baz1 bölgeler 
bl b "'-'IS abalisinin ba§ egmesi ve 
. ~~b ELER NISBETEN u~aklarm ke§if u~u§larmdan 

J,iO l1~l lJ, FAKAT HAZaR- ba§ka her iki cephede kay
d' ~I~ ~~ DAHA BOVOK da deger hi~ bir hadise oI-

mam1§hr. 
Adua 23 (A.A) - Stefani 

1'15 :ÄALIYETLE DE-
tJI ~M EDIVORI 
e~ dar hükiimetlerin 

ajans1 aytan bildiriyor: 
Habe§istan ii;ince yabanc1 

dü§manhg1 günde güne art-
maktadir. Söylendigine göre 
Alman ve Amerikah kervan-

Adis-Ababa, 23 (A.A) -
ltalyan u~aklan §imal cep-

hesi üzerine a§ag1daki beyan
nameleri atm1~lard1r : 

l'iugre halkma Kral ü~ün
cü Viktor Emanuelin ve 

Mussolininin emrile general 
Dö Bono Ras Güksamn og
lunu Alaua ve Takazze böl

gelerine ilbay tayin etmi§-
1 tir. imparator Janin saray1 

lar soyulmu§tur. Öte taraf
tan Mogadisiondan yollanan 1 

bir telgrafa göre Ogadende j 
ge~enlerde cereyan eden harb 
sonucunda i§gal edilen bir 
kalecikte ingiliz makineli tü
fegi bulunmu§tur. 

~q 
lhutff P4!1I l!;JI ~·-~ l~ bLrllf k1,•lf "'- f! "" ~lt~~ltrindcn ge~ip bize 

.... c h 
t 'nk~ep e haberlerindt!n 

Unet devresinin ba§-
. 01duguna hükmedebi-

hükümetimizinprotestosu: 
net l ~-lt. 
b•t '\t ~ t buna kar§t bemen 

e' ' >'naktan ahnan telg
.,,. · ~· .~~dyo haberleri ve 
r • II{' 

, 'y 1 düt•an taraf1n 
fa~ kadar görü)mcmi§ 
~ Yet ile harb haz1r
, i~da bulundugunu da 
~dtkten hali kal a-
~r. Y oksa barJ§ ko

•tt)·t•nda iki taraf da 
""

1 görünmek Te bulun
Ri. ~ •• 
'"'I tstiyor? 
~ ( askeri ) yaz1cdarm 
~lht •lirdükleri fikirlerc 
t~)'' büyük ve kesin 

\ b• 
~o k Ir muharebe, kanh 

,d," un~ bir ~arpi§ma 
' d 11 iki tarafm da ba§
~, t•letterin gösterecegi 
llliy lilttJarin1 kabule ya· 

. t,•~aklara mubakkakhr. 
~ii'-l~kinci sayfam1za ge· 
( 1 •z (ttalyanm §artlari) 
~~h ~Paratorua sözleri ) 
, ~C>la aberlerimiz bu ko
t1"1 Yca payla~1lam1ya
k ~„ föstermektedir. Bu 
lt"'·l az1rbklardan sonra 

t 'Cl t 
D a~~tk n sava§m onune 

"~, ~~~ Pek zor oJacakbr. 
1JJ tltlt. Adis-Ababada Ha-

5' l'tti 
At P ll~a henüz genel bir 
1JJI f1 "alcit bulamad1klan 
r.11" ~~l tsatta t .. ·· t „ 1 ltd· or aya suru -

e5 tr M 
"' ~ h. tt~ · uhakkak olan 
1~11, ~~litt} "a~sa önümüzdeki 
t"' ~1 1s~lc buyük ve mühim 

~-Sq) ~c gebe oldugudur. 
•1~1ar ~tunia gelince: F -
'lil.ti avaJin bari§ ~a

~'til. tlin her gün yeni bir 
-~ ~~td' „. , 1 · kil..... 1iine ve verece-

rt' ·~ •11 b 1 
1.,. • ~ilt„ u unmaktadirlar. "v . "rc B '1 1

11 "b· atbakant Bal-
1b1 ~ if 12 harb i~in degi11 

~~ ~-~· 111 ~ahf1yoruz1 biz 
~i " d a~ S Ü§man degiliz, 

e1eP onu 4 üncüde ·-
"od' 

Bu Mel'un Suikast1n i~yüzü l§1klan1yor 
Istanbul (Özel) - Anka

radan bura gazetelerine bil-

dirildigine göre suikastc1lar1-i 
tahkikab devam ediyor. Bu 

müdürlerinden ~emsiddin de vardir ki bunlar aramyor. 
vard1r. Banlarm hepsi mev- Suikasd Suriyede haz1rland1-
kuf bulunuyorlar. \ ara§h id- gma göre hükiimetimiz Su-
ris pek ~ok zengin oldugun- 1 riye mandateri Fransa ve 
dan ~etenin masarifatm1 te- u1uslar kurumu merkezi Ce-
min ettigi zannediliyor. Ce- nevre nezd.nde de te§ebbüs 
teye mensub daha dört hain yapacag1 Brüksel radyosunda 

ua~r·:~ br.*~ u~ ;~~ar·~c· a~~ k ::~~~~:~~!~!~-k ~s~:n:~ 
fl j 'J (So u 4 ünciide) 

hainane te§ebbüse kari§an 
Mara§b idris ile ü~ '>glu, ü~ 
köy muhtar1 ve eski nahiye 

----------- - -------. -
Italyan Erkan1 Harbiye Rei· 
sinin Suir Gazetesine Diyevi 

"Paris - Soir „ gazetesinin 
özel aytur1, italyan erkäm 
harbire reisi Mare§al Bedog-

liye ile K1z1ldenizde, vapur· 
da bir müläkat yapmt§br. 

italyan ba~kumandam ga
zeteciye §Unlar1 soylemi§lir: 

" - italya bugün projele
rini muvaffaluyetle nihayete 

: erdirecektir. Fakat bütün 
müstemleke te§ebbüsleri gibi 
bu da uzun bir zamana ihti
ya~ gösterecektir. 

Her harb iki k1s1mdan 
te§ekkül eder; iptida sefer
berlik, sonra bir noktada 
tecemmü. Habe§ler seferber- · 
ligi yapm1§lard1r. · Fakat te
cemmülerini henüz tamam

lamam1§lard1r. Habe§ tecem
müü tamamlanmca dü§manm 
kütle halinde hüyük bir te
ca vüzüne intizar etmeliyiz. 
Onlarm tercih ettikleri mu
harebe usulü böyledir. ital
yanlar böyle bir taarruza 
kar§t koymak i~in läz1mge
len yeni siläh ve vas1talara 
maliktirler. 

- Uzun bir mücadele di· 
yorsunuz. Bundan iki veya 
ü~ senelik bir zaman m1 kas
tediyorsunuz? 

- Pe§in hüküm ve tah
minlerde bulunmak imkän-
s1zdir, Fakat ikinci kanun 
yagmurlar1 hafif olabilir. Bu 
takdirde bütün i§ harbe de
vam etmek imkäm olacaktir. 

-----.W'!Jl!.rw-- •ev -=
• 

Develgne 
Deliginden 
Ge~erAmma? 

GANDI 
Bombay 23 (A.A) - Ga

telere göre Gandi ingiltere
nin bar•§ ;severligine inan
makta oldugu ~ünkü huylu 
huyunu degi§sirmiyecegini 

söylemi§tir. Söylendigine gö
re Mahatma, bir devenin bir 
ignenin deliginden ge~me
sinin, ingilizleri §iddete mü
racaattan vaz ge~melerinden 
daha kolay oJdugunu söyle
mi§tir. 

italyan hükümetinin yard1-
mile ihya edilmi§tir. Onun 
emirlerine bizim emirlerimize 
oldugu gibi itaat ediniz, 

Kahire 23 (A.A) Röy-
ter; .$ibeli Nt hri boyunca 
Ras Desta ile italyan kuv
vetleri arasmda muhare~e 
ba§lad1g1 hakkmda ~1kan ha
ber ne Habe~le ne de ltal
yanlar tarafmdan teyid edil-
memi~tir. 

Her halde münhrid bir 
vak' a mevzuu bahsbr. Ce· 
nup cephesi ba§ kamutam 
olan Ras Destanm emrinde 
300,000 ki§i varsa da bunlar 
400 kilometre uzunlugunda 
bir cephe üzerinde dag1lm1,
lard1r. 

Röyter ajans1mn Adis-Aba 
baciaki muhabiri §imal cep· 
hesinde bir ~ok süel mü1a
~ Sonu 4 üncüde --

~··qr ... ~ 

Mussolini' nin 
'-----~~~--.~-0000----~------~~-

Dö Bono lle Aras1 A~1k ••• 
Daily Telgraf öze) lmuha

biri bildiriyor : 
Adis-Ababada ne~rolunan 

BA Y MUSSOLiNi 
~ ~ 

Habe$ 

resmi bir tebligde liöyle ya
z1byor: 

0 Burada salähiyattar kim-

GENERAL DÖ BONO 
selerin söylediklerine nazaran 
Mussolini ile Eritredeki ltal-

- Arkas1 4 üncüde -

elcisi , 
--- - -----··„„--------

Balkan gezisinden avdet ett i 
Bir müddettenberi Balkan 

memlake~lerinde bir tetkik 
seyahab yapmakta olan Ha
be§ißtanln Ankara el~isi Ber
has Markos dün §ehrimize 
dönmÜ§tür. M. Markos dün 
perepalas otelinde kendisile 
görÜ§IDÜ§ olan bir muharri
rimize seyahab etrafmda 
§Unlar1 söylemi§tir : 

-Balkan memleketlerinin 
ekonomik durumu hakkmda 
ekonomik baz1 etütlerde bu
lundum. Etüt seyahatime 
harb ba§lamadan önce ~1k
bg1m i~in bu hususta söyli
yecek bir §eyim yoktur. 

Habe§ i§güderi Habc§-ital-

1 
yan muhasamatmm son du· 
romu hakkrndaki sualJere §U 

cevaplar1 vermi§tir : 
- italya ile aram1zdaki 

harbm, bütün dünya gibi biz 
de sulban halledilecegini zan~ 
nediyoruz. Fakat kat'i bir 
§ey söylemek läz1mgelirse 
bu yolda bi~ bir ümidimiz 
kalmad1g1 gibi buna emin 
degilic. Mamafih harbin son 
dakikasma kaear memJeke„ 
timizi müdafaadan hi~ bir 
-Sonu 4 üncü sayfada-

- ··--"""· 
Telefon 

"'~' j~' 

• ~j( 
1 

~~-~t ve As1m büyük elbise f abrikas1 ESKI BIT eAZARI NUMARA 15-17 
TELEFON 2042 

No. 

elb1se,•paJto ve pardesünüzü mutlaka Ahm~d ve As1ma yapbr1mz. Y erli mab her ~e1id ~ulikiden ~ifte provab, temiz 

dikif 12 liradan 18 liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
masraf, mükemmeJ 

3882 



Okyanuslari 
ilk &§an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi§ maceralar1 
~~~~~~- ... ~~~~~. 
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Tahtelbahir, Kiyele, ingiliz abluka hattin1 
ge~erck vasil oldu 

Denizin dibinde 55 dakika garba dogru yol ahyorduk. 
bekledik. Bunun 1~1n birbirimizden 

Bu kadar müddet i~inde ~abuk ayr1ld1k. 
bomba patlas1 "" duymad1k. Bütün gece ilerledik. 
Bunun i~in yava§, yava§ ve Arbk Kiyel civarmda idik. 
ihtiyatla denizin yüzüne ~1k- Fakat Kiycle yakla§mak 
bk. cidden gü~tü. 

Görünü§te hi~ bir §CY lngiliz donanmas1, Kiyel-
yoktu. Ay ~1km1§, parlak bir den Alman harb gemaerinin 
gece ba§lami§h. ~1kmasma, Almanyaya deniz 

ihtiyatl1 bir yürüyü§le iler- yolundan yiyccek gelmeme-
lemege ha§lad1k. Bir saat sine fevkaläde dikkat edi-
kadar yol almt§tlk ki, ufukta yordu. 
bir~ok duman sütunlar1 gör- Almnn tahtelbahirleri esa-
dük. sen kiyelden ~1karak deniz-

Bulundugumuz yer, ingiliz lere a~1lmak i~in tahtelba-
harp sefine1erinin en fazla hirlere kar§l da fevkalide 
bulundugu bir verdi. Bunun tetbirler ittihaz edilmi~!ir. 
i~in yeniden daldik. 12 met- Tahtelbahirimizin hu ab-
reden yeine ilerilemege de- loka kat'i ge~ebilmesi i~io 
vam ettik. i~in biz de tedbirler ald1k. 

Gündü1 deriolere batard1, 
Faaliyetede ge~emiyordu. geceyi beklerdik. 
Biz de arbk biran ev•el Gece talimize ;1ys1z ve 

Almanyaya varmak arzusu bulutlu idi. 
hakimdil Kolayca abluka hatbn1 

Aylarca dola~d1k, vazife- ge~erek KiyeJe vas1J olduk. 
den ba~ka birtey dü~ünmedik * 
f 

• • . 
akat Alman sular1na yakla~- 0~ aydan faila ölümle 

d1kca bizde garib bir bal kar§l kar~1ya, tabut !~inde 
oluyordu. gibi, hayat ge~irdikten soora 

Bir müddet 12 metreden ana yurda gelmek bizö ~ok 
ilerledik. Duman sütunlan sevin~ verdi. 
kayboldu. Biz ~arka, oolar SON 

~re2~~ ss~~ 

Romanyada ingiltere 
A~hktan ve sef alcttcn M1s1n Hima yeye 

ölenlere yard1m ~1ecburmu~ 
tekl i fi Belgrad ( Özel) - Ha vas 

Sofya ( Özel ) - Bükre~ ajansmdan : D1~ gazeteler 
gazeteleri Romanyanm baza f ngiltere ile M1s1r arasmda 
yerlerinde ve bilhassa Besa- askeri bir ittifakm aktolun-
rabyada bu senekt kurakhk 
yüzünden ahalisinio yoksuz
luge ve sefaletet dü~tükle
rini parlementoda izab eden 
I~ bakam a~hklan ölmemek 
i~in köylülerin evlerini b1ra
karak hayatJarm1 kurtarmak 
i~in ha~ka yerlere gittikle
rini ve buolara hükümetin 
yard1m etmesini istedi. 

Saylavm biri itiraz ederek 
bu a~lar i~in baz1 ~ah~ma 
yolar1 gösterdi ve büt~eye 
konulmamas1 tarafm1 taraf101 
tuttu. Mesele talik olundu. 

Bunun üzerine i~ bakan 
gazetecilerin yard1mma mü
racaat ederek bu i§in par-
lementoda kabui edilmesi 
lehine yaz1lar yazmalar1m 
istedi ve onlara bu babda 
izahat verdi. 

dugunu yazmalar1 üzerine 
Loodra hükii111eti de ingilte
rein on sene e•vel M1su 
bükümetile yaphga muahe
dede M1sm himaye etmegi 
taahhüd etmi~ olmas1na mebni 
bu taahhüdünü ifa edecegini 
bildirmi~tir. · 

ingiltere 
Somali hudutlarin1 

kaoad1 ... 
Sofya ( Özel ) - Royter 

ajansmd2 n : 
ingili1 Somalisinin bütün 

hudutlar1 kapanm1~br . Bu 
hudutlar fngiliz askerleriniu 
s1k1 muhafazasma verilmi~tir. 
Buraya bu g;\ne kadar hi~ 
bik muhacir iltica etmemi~di. 

ri+"' a:..! 
•. „,~ 
"'~ 

Elhamra sinemas1nda 
Telefon2573 

ÖNÜMÜZDEKI HAl~TA 

Define Adasi 
Türk~e Sözlü 

Bu Film me~hur ingiliz muhartiri STEVENSON'UN 
TREASURE ISLAND adh romaua olup dünyadaki mevcud 
bütüo dillere ~evrilmi1 ve tam 17 milyon nüsha sablm1~br. 

Cebhelerde 
Son vaziyet 
Royter ajans1 cebhelerdeki 

aon durumu ~u suretle bil· 
diriyor: 

Londra - ltalyao10 cenub 
ordusu yagmurlardan dolay1 
sava~da bulunamaz. Ogaden
de havalar yürümege müsaid 
degddir. Bununla beraber 
bugün Habe~ kayuanlarmdan 
geien haberlerden de anla
§ihyorki ltalyanlar ak§am sa
bah §imal cebhesinde Makale 
alaomda taruza ge~ecekler
dir. Malümdur ki ltalyan tay
yareleri Makeleyi bombarä1-
man etmi§tir. Bundan dolay1 
Hahe§lerin zayiahde malum
dur. 

Adis-Ababadan geien tel
graflara itimad edilecek ifa
delere göre ltalyanlar Sola
doresi teknesinde ilerliyor
Jar ki. Bu andaki hesaba gö
re italyan pi§darlan Adema· 
saya varm1§lard1r. 'Bu yer 
Makalenin ~imali ,arkinm 30 
kilemetresiddeir. 

Habe~ ipmaratorunun em
rile Ras Seyyum k1t'alari 
öteye beriye gönderilerek 
eksiltiliyorlar. F akat yine 
yerleri dolduruluyor. Bunlar 
arasira italyanlarla müsade
me yap1yorlar ve iki tarafda 
hayli telefat veriyorlar. 

Habe,Ierin Makaleye daha 
fazla kuvvet gönderib gön
dermiyecekleri belli deiildir. 
Cenubda ve cenub §arkmda 
yollar ltalyanlar i~in hi~ yü
rüoecek gibi degildir. Bu 
yüzden bir müddet harekäb 

haz1rhp ~evirmege mecbur 
kalacaklard1r. Adis-Ababa
daki kanaat Ras Kassamn 
Ras Seyyumun k1t'alarile bir
Ie,mek suretile harekete ha,
lad1klari zeminindedir. Bu
nunla beraher Hahe~e say1-
s1z muhimmat geldigi görül • 
mektedir. 

~·-

italyanlar 
Madalyalanda 

Atiyorlar 
Roma Stefani ajansmdan~ 

Eski muhariblerden ve Em
valitlerden genel sava§ta ln
giltere ve Bel~ika hükümet
leri tarafandan madalya ile 
taltif olunanlardan bir ~ogu 
hu madalyalar1 iade etmek
tedirler. 

izmir Tramvay ve Elektrik 
Sosyetesinden ; 

Cumuriyet Bayram1 dola
yisile bu aym 28, 29 ve 30 
uncu gecelerinde sureti mah
sasada yap1lacak olan asga
ri 500 Vathk harici donan
ma tesisab i~in sarfedilecek 
cereyamn, yap1lacah tesisabn 
kudreti Cumuriyet bayramm
dan önce §irkete yaz1 ile bil
dirilrnek §artile, kilov \t saat 
ba~ma 12 kuru~tan fa tura
lanacag1 saym halk1m1zca bi
linmek üzere ilän olunur. 

Hangi bir kaza ve tehli
keye meydan kalmamak üze
re donanma tesisati ameli
yahnm Hükumet~e tanmmt§ 
enstalätörlerle tevdi ve bu 
baptaki fenni ahkäma haf
riyen riayet edilmesi lüzumu
nu bu vesile ile habrlatmz. 

• 
Italyan1n ban§ 
~artlar1 ne 
1. • ? m1§ ••• 

Paris (Özei) - Gazeteler 
Ba~bakan Lavshn gayretle i 
sayesiode ingiliz - italyan 
münasebatmm düzelmege 
yüztuttugynu sevin~le yaz• 
maktadirlar. Hükümet gaze
teleri Lavaltn Streza cephe· 
sini takviye ettigine ehem
miyetJe i~aret ediyorlar. 

Petit Parisien gazetesine 
göre f talya 1796 y1hndaki 
Adua hezimetinin intikamm1 
ald1g10dan a~ag1daki §artlar
la sulh yapm1ya hazud1r: 

1-Tigrede zaptedilen top
raklarm ltalyaya kalmas1. 

2-ltalyan hududu manta
kalatmdaki Habe~ toprak
lar1 üzerinde italyan manda
s1 tesisi. 

3-Geriye kalan Habe~ 
toprakJar1m Uluslar kurumu
nun yüksek kontrolu altmda 
o1mak üzere ingiliz, Frans1z, 
italyan mandas1 albna koy
mak ve buralarda italyaya 
ekonomik imtiyazlar vermek. 

... ... . 
Habe§istan, sulh i~in ya-

p1lan te§ebbüsleri kahul et
miyor. imparator dün " ital
yanm elinde bir kau§ Habe~ 
toprag1 kald1k~a sulhu dü
§Ünmiyecegim „ dedi. 

fmparatorun bu sözlerini 
yazan Londa gazeteleri §U 

maliimab dercediyorlar : 
Habe§ harp plämnm, ~Has 

ee~ kuvvetlerinin italyan 
taarruz!arma kar§I mukave
metlerini artlrmak ergesini 
takip ettigi söylenmektedir. 
Bildirdigine göre, Habe§ ile
ri kollan dü§man ilerleyi§ine 
ciddi bir engel te§kil etmi§
tir. 
Habe~ erdusunun scvkul

ceni durumunun müsaid ol
dugu söylenmektedir. 

Habe§ 
• 
lmparatoru-
nun askerle
rine ögütleri 

Sofya (Özel)-Royierden : 
Habe~ f mparatoru ha1z 

oldugu ba§bumandanhk s1-
fatile c.epheye gönderdigi 
askerlere §U ögütleri ver
mektedir: 

-Siz hi~ bir za man top
lu bulunrnay1mz.· Sava§ ma
nevralarm1 aynen yapm:z . 
Haberli olunuz, bir dü~man 
u~ag1 görünce dag1hn1z, dü~
mana kolay görünmemek i~in 
beyaz elbiselerinizi ~1karm1z. 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yald1zh ve her ~e§it 
kitap ve sair cild i~leri ancak 

ALi RIZA mücellithanesinde 
yap1hr. 

Y eni kavaflar ~ar§ISJ No. 
34. 

i i775'?? 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar~tsmda 37 numaraya ge~
mi~tir. Telefon 3774 

Kara lindberg 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~--

talya tayyarecilerini kor-
kutan zenci tayyareci 

0000-- --

Kara kartal denilen hu tayyareci kimdir? 
- 12 -

Tel Robenson, Evelinin iyi bir kad1n 
olduguna kaniydi 

Tel, banyosunda, 1hk su- zaman korkulacak bir JJJab· 

yun i~inde yar1m saat kadar luktur! Dedim. 
kald1. - Adam sende! Dedi. ßll 

Telin adeti, tayyaresile sarl§ID Evelin fena bir ktJ 

büyük bir hareket yaphg1 degildir; eminim ki kalbiode 
vakil, böyle su i~inde istira- bana kar~1 bir sevda vardJJ'· 
hat etmekti. istirahaf1m ta- Bunun i~in hana bir fe~ah~ 
mamlad1ktan sonra, macera- etmek isteyecegine ihtuo• 
s101 anlatmaga ba~lad1: vermiyoruml 

- tayyaremle indigim ilk - Fakat, ben bu fikirde 
istasyonda beni bekliyen bir degilim. Bu kadmm' gebne· 
telgrafla kar§ila~bm. Telgraf sine hi~bir zaman iyi bir osa· 
Evelindan idi. Bu telgrafda, na veremiyorum! . 
hana nevaltit olsa benimle - Bu hususta yohsa bal• 
kar§1la§acagm1 ve aram1zda digin bir§ey mi var? 
ki muallak hesablar1 hep te- - Bildigim bir§ey yo1'· 

1 b c;~~ miz iyecegini ildiriyordu. Fakat tahmin ediyorum. u 
- Sonra? ki Evelin Adis-Ababaya gel· 
- dundan sonra bu Eve- digi andan itibareo f talY111 

lin denilen sart§lD kadma mehafilile ~o\c s1k1 bir t~· 
hi~ bir yerde tesad.üf ede· mas1 muhafaza etmektedat· 
medim zaten imkända yok- Hemen hergün ltalyan sef•' 
tu. <;ünki bundan sonra rethanesine gidiyor. Orad• 
italyan - Habe§ meselesi h<'~ i§i oe olabilir, sanki? ·~ 
göstermi§ti. Ben de biliyor- Arbk ~1kmak üzere id• · 
sunuz ya„ Habe§ imparato- Tam bu sirada tayyare k•· 
runun hizmetine girdim ! rargähmm önünde bir Liik5 

Telin banyosu arhk bit- otomobil göründü. 
mi~ti. Yava§ yava§ geyinme- Tel Rabenson: 
ge ba~lad1. - Mutlaka, dedi. lmap•' 

T l R b . t ' t "t" JJJC~ e o ensonun mye 1 sa- ra ornnu saraya go ur 
raya gitmek ve imparatora i~in Lu otomobili gönderdi· 
Adua hava harbi tafsiläh Otomobil tayyare meyd•01 

vermekti. önünde durdu ve bu Lii1'• 
Ben kendisinc..: otomobilin kap1s1 a~1ld1, ,or 
- Bu sari§tn kadmm böy- lü bir kadm §apkas1 1örOll' 

Je ans1zm buraya gelmesine dü. 
laz1m geien ehemmiyeti ver- Gelen, Evelin idi ! 
melisin. Malumya kadm, her ( Arkas1 l'ar) 

e~ 88~;: Bssrs 
Bogazlann 

K1t'alann1n Takaza Tahkiminde Balkan ~fJ 
Deresi civannda 

Toplann1alan 
Belgrad ( Özel ) Ekscens 

ajans1 Südandan bildiriliyor: 
Habe§lerin Takaza civarmda 

yirmi he§hin ki§i toplad1k
lan, bunlar burada bi~bir 
harekete ge~miyecekler-iir 

Zir mühimmatlar1 laenüz gel
memi§tir. Bunun ltalyan kuv-

vetlerini celb ve bir §a§irt
ma hareketi yapmak i~in hir 
manevra olduguda söyleni-

la~mas1na dahil deviet" 
lcrde aläkadarmt~ 
Sofya (Özel) - La 9.,1• 

gari gazetesinin Atinad-' 
ald1gm1 iddia dttigi bir b•' 
bere göre Türkiye hogailatl 

tahkim etmesi mes'elesi0~ 
ingiltercnio riza gösterdiii"

1 

ve fakat bu i§in ya)mz 'fiW 

kiyeyi degil ~ayni zamaJJd~ 
Balkan andla§masma ; dab• 

t' hükiimetleride aläkadar e 
mektedir. ./ 

~----------------~-------------~------------........,.,,-
yor. 

Bayramdan 
Evvel bayram 
Bu senenin hie; görül-
men1i~ hir sinema 

.... program1 
1 - Don Juna.. Duglas 

Ferbanks 
12 KISIM ILK DEFA 
2- Korkun~ Süvari 

10 KISlM 
3- Komik Miki 
4- F oks dünya haherleri 
5 - Ak Kartal Türkce 

(Fragman) 
6- ilkbahar resmi ge~idi 

(Fragman) 
Bunlarm hepsi (Bugünden 

itibaren LALE sinemasmda) 

Zengin ?lmak. ~t~i-seniz oi Saadet 
yanqo biletler1n1zi mutlaka kl·~esi·n Jen abmz. <;orakkao1 ka~akol 1ri1; 

Y a~ §ISmda 354 H. Tabsm Onde 
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S. Ferit 

GOZLüK Sif a eczanesi 
1~~~~i~:lci:lc:lc*1c..~:tot1ddc:lc[•] 

)t 

Elhamra Tel. ! 
idaresiode Milli KütüphanC sinema~S 73 ?t 

BU AK~AM ~ 
MACAR ROMANSI ! 

MarceUe Chrntal - Fernand Gravev )+ 
Ve Mavi Tunanm Me~hur )t 

ROD SANDOR 
a ........_, CIGAN ORKESTRASI 

C~~IVIUN~ ~l.IR~~LDA: 
0

M1S1r Güzeli Dünya 
~~k . ~ral1~es1 Se~1ld1. Habe~1standa umumi sefer- a)t 

1 1k1 c:epbede hazirhk ve son dünya haberleri 

------
1.t SEANS SAA TLARI u.. 
'ler(h„ rr 
~6„b; ~5 - 17 - 19 - 21,15. )t 
~, •rtes1; 13,30 - 15 talebe matinesi. >f. 

ltr: 13 te batlar. >+ 
Ak1amJari sinemadan sonra her tarafa ot()büs : 

ve tramvay vard1r. )+ 
~.-...--+-1C-~~'IC~'f:Pi<''1',.C~~:Y:'!C~~Jf:'IC[•] 

Manisaya Otobüs 

HUSEYIN KA YIN 
Mobilye Evi 

"er ara•h!1n1z ~1k, tcn1iz, lük 
ev e~yas1n1 buratla ltula ltilirsiniz. 

~·d 
ef a zivaret 
ediniz „ 

Yorgancilarda 23 No. 1'1 kine in1alathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka l,et 
kabul etmei fiatle s1hhatta ve saglam \>larak yap1hr 

Furuncular Okusun 

MESERRET OTELi 
Izmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar11s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame• 

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m11 
ve yeniden 'otelciliga ait levaz1malt tedarik ederek tetrif 
edecek olan say1n mü~terimizin her türlü istirahatlar101 te
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu,tar. 

Civar il~e ve ilbayJardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecek
tir. Ak11amlar1 temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mütte
rilerimizc a~1ktir. 
A~lama sularim1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

''.'ll .. ~ .• - • -<> j-~·~ '. ri;. .;ilO.;. ~ ;• ... ·~~';1!1';1111~q~„ ....... . 
~ .!!! h '' lbi.dll!lbd lt u ' d h , i:':ii!O '" , 1 url ll 1 1dlhodl.ll1 .„11l11;'dtll Odllb~ 

~ ~ 
p~ ~ 

~ Saglam midesi olm1yan1n f•i 
r:1 Hayati ~ürük hir temel üstündedir. 1 
'~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ~ 
ft~ Bunuda; rl 
~ emeralbnda Ala§ehir f~i 

Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet sajlam +1; L k d f. 
ve kolaybkh olarak ehven fiatla yap1br ifler mutlak günü i"'•l 0 8Df8SID 8 (~~ 
gününe. teslim ~dilir deniz i§leri vapur ve motör tamirah i:~ Bulabilirsiniz. Bu Iokanta en iyi ve temiz yemekleri t:1 
ve sefame makme vaz

1
1 deruhde edilir. -!tl ~ok ucuz fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muvuf- [t] 

~**:k1c~1..~~~~~)+ ''!e:ll fakiyetini de kazanmi§br. . [t] 
~ )f. {+' Adres: Barut Ham Sokagl Kö,es1nde :S 

DOKTOR M~ 2 
U.. f+Y'';llJl.;11P.!. ~P;'d~lllr; r; r~~~lllOl!;Ql';'l~l~it;,11~'!:~~ 
/'V "' - 111...illa.UrJ!l!i; loUd!IJ 'I 1 l l biu1 lliMd!~I() ldllliUllllbUill" ..... ~l!ii~-.;;i---mo;;~ 

A. Kemal Tonay ~ 
Bal<teri~·olog ve bula~ak, sa]g1n ~ 

, hastahkJar r11ütehass11.'1 )t 
ß35mahane istasyonu kar§1smdaki Dibek sokak ba§m· ~ 

da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den a 
ak~am saat 6 ya kadar hastalaram kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair 

B
~ tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- )+ 

Jara yap1lmasma cevaz görtilen Pnomotoraks muayene- )+ 
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ 
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Kemeralti 
Hükumet 

Karf1s10da 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
in soa medellerle metet 

ü1erine yap1lan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 

tak1mlar1 ve sun'i ~i~eklerlde 
ya pilmaktadir. 

Adres ~ Karatatta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

izmirin yegane lüks 
eglence yeridir 

Me rubat ucuzdur muaz

zam varyete herak~am nu
malar göstermektedir. Pek 

yakmda istanbuldan kuvvetli 
v:. yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
nm1z görülmege ~ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliniz. 

Kurtulu1 ki1e1i 
Bir ~ok yurdde1lanm1&1 fa

kirlikten kurtarip zenfialer 
arasma koymu§tur. 

Bu defa da en büyük ik-
ramiyelerden birini kazan
m1§br. 

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

ADRES = 

Hapishane kar§1smda 
Tayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 



K d1n Erkek 
Beraber 

-Ba~taraf1 birincide
hitlerinin gelecek hafta yeni 
bir ltalyan;aarruzuna intizar 
ettiklerini bildiriyor. Zira 
ltalyan·u~aklan bilhassa Da
nakil bölgesindö faaliyetle
rini arbrm1~Iard1. 

Hartum 23 (A.A)-Royter 
Habe~istamn bab cenubunda 
verilen genel seferherlik em
rir. de deniliyor ki : 

Bu emir ahnd1ktan sonra 
evinde kalanlar as1lacaktir 
Her kes siläh altma ahnak
tmacaktir. Bütün erkekler 
ve m1zrak ta§tyabilecek zin
de erkek ~ocuklar Adis·A
babaya genderilecektir. Ev
li erkekler yiyicek ta~1mak 
ve yemek pi~irmek i~in ka
nlarml birlikte götürecekler
lerdir. Kar1s1 olm1yaolar ka
r1s1z her hangi bir kad1n gö
türeceklerdir. <;ocuklu kadm
lar hareketc mecbur degil
dirler. Fakat bu takdirde 
bunlarm kocalar1 heraberle
rine ba§ka bir kad1n alacak
lard 1r. Körler veya yürüye
miyenler veyahut m1zrak ta
§1m1yanJar muafhrlar. 

Londra 23 (A.A)- !..ord
lar kamarasmda Bay Lodon
deri d1§ durum bakkmda 
izahat vermi~tir. Bu izahat 
esas noktalar1 itibarile Bay 
Hoann vermi§ oldugu izaha
tm aynidir. 

Londra 23 (A.A) - Marc
§al Peten buraya gelmi§tir. 
Fransa ve lngiltere birle~ik 
eski muharibler federasyo
nunun misafiri olarak Lon
drada ii~ gün kalacakhr. 

Roma 23 (A.A)-fngiltere 
büyük e)~isi Sir Erik Drü
mond dün ögleden sonra 
d1~ i~Jeri bakanhg1 mü~te,ar1 
Bay Suvi~ ile görü~mü~tür. 
Bu görü~me hakk1nda d1~a
nya bi~ bir §CY s1zamam1~
br. 

Son Durum 
(Ba,taraf1 1 incide) 

yalmz ltalya ilc olan ihtiläf
Jar1 kendi ba~1m1za degil 
uluslar sosyetcsio~ dahil 
devletlerle hallctmek mec
buriyetindeyiz, ~üakü bu i~c 
onlarla beraber ba~ladak„ 
sözleri de 1talyada oldugu 
kadar ba§ka Avrupa mem
leketlerinde bari, dostlarm1 
sevindirmi~tir. lngiliz ba~ba
kamnm sözlerinde itaJyay1 
sevindirecek manalar olmak· 
Ja beraber biz bu ifadede 
lngilterenin ilk ad1m1n1 atar
ken takmd1gi tavrmda bü
yük bir degi§iklik görmiyo" 
ruz. Bize kahrsa daha bir 
hafta, hatta on gün ge~me
den durumda bir ayd1nhk 
görmek ve bulmak gü~tür. 

Henüz söz toplarmdir, 
ag1zlarm ve kalemlerin de
„ ·1 i?'I •••• 

SIRRI SANLI ........ „,..,__ 
AsrA sinemada 

Bugün iki büyük film bir
den gösteriliyor. 

1- Ölüm canbazlar1 
2- Demirhane müdürü 

f1rsnb ka~1rmay1mz. ( 

Beklediginiz flim 

Karyoka 
Bu cuma günüoden itibaren 

Tayyare sinemumda 

( Heik n _;c.-~i 

Filistinde 
Araplarla Yahudiler 

ars1nda harp m1 
olacak? .. 

Istanbul - Arap gazetete
leri bir Bel~ika vapuru tara
f1ndan Y afaya gizli o arak 
mühim miktarda siläh ~1kar
d1gim iddia etmeüte ve bun
dan ötürü ~iddetli pr~testo
Jarda bulunmaktad1rlar. Bu 
hafta i~in Araplar Kudüste 
büyük gösterile yapacaklar
d1r. $aml- Bcyrut ve Kahire
ye de protesto telgraflan 
yagd1rm1~br. Bu ka~ak si
lihlarm Filistin yahudileri 
hesabma ~1kanld1g1 söyleni-
yor. Öte taraftan Telavivde 
ki yahudi gazet„leri arap 
cemaatmdaki tahrikat ve 
galeyana kar~1 protestolar 
-ne~rediyorlar. Maualli hükii
met tahkikat yapmaktad1r. 

Londradan bildiriliyor: 
Filistin'de Müslüman ve 

Hiristiyan ArapJar grev yap
m1~lard1r. Bu g1 eve sebeb 
silih ka~ak~1bg1 yapmak §Üb 
retile Y ahudilerin teslih edil-
dikleri iddias1dir. Protesto 
maksadilc gegel greve karar 
verilmi~tir. Vahim hädiseler 
ba§höstermesinden endi~e 
edildigi cihetle 1ngiliz komi
ligmin tensibi üzerine fev
kalide süel tedbirlere ba§ 
vurulmu§tur. 

Kudüs sokaklarmda zuhh 
otomobillerde askerler dola§ 
maktad1r: Genei müessesa
tm muhaf11lari artbr1lm1§hr. 

- „ ..... -
. ingiltere 
lta]ya ilc Habe~ mu
kadderabn1 do~rudan 
dogruya konu~uyorlar 

Belgrad (Özel) - Rama
dan telefon. lngiliz sefiri ile 
bay Mussolini hergün temas 
ve bay Lavalin bar1~ proje
sini müzakere ediyorlar. He
nüz aralarmda kat'i surette 
elde edilmi§ bir §ey yoktur. 
Fakat iki tarafm bu mes'e
leyi konu§mas1da iki tarafta
da bir anla§ma arzusu oldu
gunu göstermektedir. KonU§~ 
ma kap1lan tamamea kapan
maktad1r. Bir ka~ gün evvel 
dünyayt hirbirine ge~irecek 
kadar büyümü§ olan tehli
kenin bugün onü ahnm•§ de
mektir. 

ii 

Mussolininin 
Dö Bono ile aras1 a~1k 
-Ba~taraf1 1 inci sayfada
yan erkäm harbiyesi arasm
da ciddi fikir ayk1rd1kJar1 
~1km1§br . Mussolini Adua 

. etrafmdaki harekihn durak
lamasmdan dolayi son derece 
ho~nutsuzluk göstermi§ ve 
bu te"'hürün Eritre ordusu
nun pretijini ciddi surette 
zedclemekte oldurunu söyle
mi~tir. 

Söylendigine göre Musso· 
lini general Dö Bono ile 
bu hususta §iddetli surette 
kavga etmi§, hatta onu azil 
ile tehdit etmi§tir. Bunun 
neticcsi olarak generahn is
tifa ettigi rivayet edilmek
tedir. Diger taraftan general 
Dö Bono arazinin gü~lügü, 
su ve yiyecek meseleleri, 
Habe~lerin mukavemeti do
layisile italyan askerlerinin 
kuvveimaneviyesinin k1r1Id1-
g.m söylemi~ ve bu §artlar 
altmda sonu feläketle neti
celenmek ihtimali olan bir 
taarruza giri§mek mesuliye
tini üzerine alam1ya ;agm1 
bildirmi§tir. 

Habe§ El~isi 
Sonu 1 incidP -

Habe§istanm Ankara El~isi 
M. MARKOS 

zaman geri durm1zacga1z. M. 
Markos Türkivc ile Habe
tistan arasmda bir tecim 
mukavelesi akdi yolundaki 
etütlerin deva-n ettigini söy
lemi~tir. El~i bugün bu hu
susta hükömetle temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya 
gidecektir. 
a ~ 

En mühim 
-

Radyo ve telgraf haberleri 
ingiliz ba~kam bay Baldvin: • 
- italyay1 yola getirmak i~in bütün tedbirleri ald1ktan 

sonra aciz kald1g1m1z takdirde daha ba§ka ~arelere ba§ vu
racag1z, demi§tir. 

§ Habe~istamn Cenevredeki delegesinin iki oglu tayya
reci olduklarmdan tayyarelerine binerek cebheye hareket 
etmi~lerdir. Hareket ederken silAh arkada~lanna: "Havada 
tayyareci olan Mussolininin ogullarile ~arp1§maga gidiyoruz„ 
demi~lerdir. 

§ M1s1rdaki kuvvetlerini takviye i~in ingilizler elli tankla 
mtlcebhez yeni kitaat göndcrmi~lerdir. 

§ Sovyetler re jimine kar§l büyük bir suikasd meydana 
~1kar1Im1§br. Yirmi ki~i tevkif cdilmi§tir. 

§ Belediyeler kongresi bu gün i~ bakan1n söylevi ile 
Ankarada a~1Id1. 

§ lngilizi Somalisinde 20,000 Hindli haz1r olduklann1 ve 
48 saat zarf1nda Harar1 tutabilmek i~in bir emir bekledik
lerini bildirmi§lerdir. 

-'Sovyet sporculat 

linv:iliz 
Ba1bakan1n111 
Sözleri ••• 

Paris - fngiJiz Ba§bakaDJ 
Baldvin tarafmdan dün ve
rilen diyev sulh severleri bü
yük ümidlere dü~ürmü§tür. 
lngiJiz ba~bakam bu diyevin
de ezcümle demi§tir ki : 

" - Anla~mazhk ingi1tere 
ile f talya Arasmda degil, i
talya ile Uluslar kurumu 
arasmdad1r. f ngiltere bu me
selede Uluslar kurumu pak · 
tinden ayr1lm1yacak ve kol
lektif tedbirlerc i~tirak ede
cektir. ingiltere Cenevrede 
deruhde ettigi taahhütler 
haricine her hangi bir mün
ferid hareket yapm1yacakbr. 
fngiltere harbi en son ~ re 
addediyor. Gayemiz harb de
gtl. bart§br.„ 

Polonyan1n 
Bükre§'de 
Te§ebbüsü 

Rus - Romen 
ittifak1 l\11 ? 

Sofya ( Özel) - Havas 
Ajansmtn Bükre§len ögren
digine göre, Polonya sefirini 
ba~bakan bay Tataresko ka
bul etti. Görü§me ve Roman 
ya 01§ bakanhgmm Rusya ile 
yap1lan muahede hakkmda 
ge~enlerde yaptig1 teblig 
üzerine yürütüJdü. 

Bay Tataresko sefire ~· bu 
meseleyi tetkik edecegini ve 
Polonya lehine yaprlacak her 
laangi bir müsaadegirhkta 
SuYyet Rusya ile olan mua
hedeyi tadil mahiyetinde ol
m1yacag101 „ söylemi§tir. 

Hükiimetimi -
zin protestosu 

- Ba~taraf1 1 incide -
suikasd tafsilätmm altma 
Suriye hükumet ve 7.abitas1 
bu i§de gafJet uykusunda 
m1yd1 yoksa bilittizam göz 
mü yumdu? Sorusu ile Su
riye hükümetinden bir cevab 
istedigimizi yazmJ§bk. Bugün 
bu cevab1 diplomasi yolu 
ile hükumetimiz istemekte
dir. Bakahm dost görünen 
aläkadar hükümetler bütün 
Türk milJetini heyec:an ve 
halecan i~inde b1rakan bu 
mesele hakkmda bize nas1l 
bir cevab vereceklerdir.? 

G ·zelligin 
S rr1 

Son bahar geldi. ~1k ve 
zarif hadmlar son modeller 
üzerine güzlük ruplarm1 yap
br1yor. Bir ~ok masraflarla 
yapmklar1 bu k1ymetli elbi
selerin üzerinde §ekilsiz bir 
surette akmalarm1 ve dökül-
melerini istemiyorlarsa elbi
senin ve kadmm vücudunun 
bütün güzelliklerini ve zera
felini meydana ~1karacak bir 
kors Jaz1mhr. 

Bu korsay1 ancak; 

oo·~~~~~------~--

D o s ulusun gen~leri izmir
de yürekten duga11 bir 
sevin~le kar§1land1Iar 

Ak~am trenile §ehrimize 
geien Sovyet sporculan iz
mir istasyonunda pek sami
mi bir sur~tte, "Horra ! „ sa
dalarile kar§1land1lar. Misa
firler tre

0

nden ancak gecc 
yar1smdan yarim saat evvlel 
inebilmi§lerdir. 

V aktin ge~ olmas1na rag
men kendilerini bütün izmir 
gen~ligi kar§ilamak ve seläm 
lämak istegini yenemediler. 

istasyon Türk ve Sovyet 

~ ~ · ~ ~ 

M e en 
Mitingi 

Ulusun Gözbebegi Ata
türkümüze haincesine yaprl
mak istenen suikasd müna
sebetile Menel'ßende de bir 
miting yap1hm~br. Bu miting
de as §arbay Muhittin, ec
zac1 Bay Kenan, Parti üye
~inden Bay Mustafa Onaran, 
Ögretmen Bay Kemal, Ug-
retmen Behice Tanin taraf
larmdan söylevler söylenmi§, 
haizler tel'in olunmu§tur. 

Neticede bu canilerin Cu
muriyetimize yak1§an bir su-
rette cezaland1r1mas1 i~in 

hükumetten ric lya karar ve
rimli§ ve bu karar Cumuri
yet halt< partisi merkezine 
bildirilmi~tir. Ayni zamanda 
Atatürk'e ve Kamutay ba§· 
kanbgma saygi ve dilek tel
telgraflari ~ekilmi~tir. __ „ _ _., .. , ___ . 

Amerikadan 

bayraklarile donanm1,t1 .. 
1
• 

Askeri bandosu k~n~1. 1~ rini enternasyonal 1stJ~ 
1
• 

mar§larile kar§1lad1. I<a'fv 
Jay1c1larla beraber Eg~pa le 
oteline indiler. !.'ßisaf1rlet 
beraber geien güre§~iler Ad~ 
karapalasa ve futbolcula: ·~ 
Rag1ppa§a oteline yerle§~1tliS 
diler. K1ymetli misafirJer11"~· 
bugün lzmir §ehrini gezlJl~e· 
tedirler. Bu ak§am Hai jl1 
vinde ~ay ziyafetinde b• 
bulunacaklard1r. 

M 
Bergamada 
Miting 

Ö de' Bergamada da Ulu O , 

l . 'I '1kas re yap1 man: 1stem en su . 
d1 telin eden Miting pek b~ 
y ·canh olmu~tur . HalkC: , 

Ö par 
Ba~kan1 Halük keren, r 
ti azasmdun Mehmed A; 
Tahrirat kätibi R1za DinC r 
~o§kun nutuklar söyle01i!le

0
• 

dir, At türke, lstmet 1noll f 
ne ve Recep Pekere teig':, 
~ekmesi kararla§brilaJI' , 
bunlarda hainlerin cezal•~e 
d1nlmalan kongre karatl 
dinlenmi~tir. , 
Ku~adasmda da ayn.i .'1e 

kunluk ve heyecan 1~10 
1 akdedilen mitingde ~arb~. 

Mitat Baysal, ÖgretmeD , 
Bayülken pek degerli i61 
levler söylemi§lerdir. ---tDw..---... 
Kamutay 
Toplant1s1 n-

400 Fa~it gönüllü Ankara 23 (A.A)-Bugd' 

geJdi Fikret Silaym ba~kanbgto ss• 
yap1lan kamutay toplantt51 

Roma - Stefani Ajansm- da arbrma eksiltme ve ib:: 
dan: Brezilyadan. Arjantin- le kanununa bir fakra e IJ 

den ve Uruguvaydan hususi lenmesi hakkmdaki kall11 1 
bir trenle Romaya Am'erika- läyihas1 müzakere ve kab

0 

dan F &§ist gönülleri geldi. edilerek toplanbya son •~: 
Bunlar sava§ meydanma gön rilmi§tir. Kamutay cuma 1 
derilecektir. nü toplanacakbr. t' 
••~o••••••„„„ •••• „„ •••••• „ •• „ .... „„ .... „~ 

iKA: 
~üpheli bir §ah1s yakalancl• 
di siz olmad1g1 halde hi~ bit 

söz söylemiyor ~ 
istanbul 24 (Telefon) - Rumeli hisarmda Ömer Bur~f' 

fundahklarmda dola1$aD jandarma devriyeleri bu gece ti.I 
heli bir adam yakalam1~lard1r. e' 

Bu adam jandarmalarm bütün sorgoularma cevab ~er~ßi 
mi~tir. Dilsiz olmad1g1 halde sualle cevab vermemes1, f 
bir maksada atfedilmektedir. d'' 

Elbiseleri eskimi~. ayagrnda kunduralar1 olm1yan bu a 
mm uzun bir yol yaya oalarak yürüdügü anla§1lmaktad1''1:1i1 

Bir ka~ defa jandarmalarm elinden ka~mak istiyeo jl! 

adamm silähh ~etenin dört adammdan biri oldugu tahO' 
edilmektedir. „ i~' 

Istanbul ruüddei umumiligine verilen bu adam, bugi.P 
ticvab . edilecektir. • A..111~ 

, ~6 !11l::l1~!!1rli:l11llUll1 na!ri1~nti l1iilla:vJft1!tiiti~~'~jnuillal1~1•~r 

@ (TAN) SiNEMASI 
, ~ 
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Bugün 24 Birincite,rin Per~embeden itibaren 
~öhreti bütün dünyay1 saran iki büyük film birdeO 

istiklal Uirunda 
Vales Beri - Fay Vray 

VE 

Odunpazarmda Kantarci· 
larda ( 23 ) numarada korsa @ 
mutahhass1 Samuel D. A~er'e 

Sar111n Kukla f 
Lilian Harvay'in har1kuläde eseri f 
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yapbrabilirsiniz. 111iBDlllQIJJIQ • ~- "'1V..,.,. 


