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Ras Seyu~ lmparatoru, Italyanlar1n bu hüc 1mundan haberdar etmi1tir 
• 000000••~00 --

l y an gazeteleri dillerini büsbütün degi1tirdiler 
Adis-Ababa 27 - (A.A)

Büttin cebhelerdeki Habe§ 
kumaadanlar1, italyan1n hü
cümunun yarm ba§lamas1 
muhtemel bulundugundan 
baberdar edilmitlerdir. Bu-

siz telgraf istasyonunun sus
mas1 endi~e uyandirmaktadir. 
lstasyonun ltalyan bombar
d1manma maruz kald1g1 zan-
nedilmektedir. Ras Seyyum 
imparatoru ltalya lar10 Ak-

daki Fa~ist f1rkas1 10 millik 
bir yürüyü§ten sonra bugün 
Adimesas köyüne giremil-
mi§tir. 

Habetlilerin olduk~a mü
bim mukavemetine maruz 

• bene§ mevkiine kadar ileriye 
1 dogru ut;mu1lar ve görülen 
Habe~ k1talar1 üzerine bir 
ka~ bomba atm1§iardu. 

Belgrad (Özel) - Bugüne 
kadar lngilizler aleyhine atef 
ler püsküren italyan gazete
leri bu ag1r kalemi elden 
b1rakm1§lard1r. Sulh tetebbüs 
lari ugrunda uzun makaleler 
yaümakta ve ingilterenin 
dostlugunun k1ymetinden bah 
setmektedir. 

Roma (Özel) - Son gün
lerde siyasal ufukta gergin
ligin kalkmasmdan senra 
Baldvvinin bahsetmi§ oldugu 
hüsnüniyetin henüz sabit ol-

Italya i~in haz1rlan1p zecri tedbirler dolay1sile & öaderilemiyen benzin 

n&.laru11 oldugu ve Cenev
rede a~dmtf olan zecri ted
birler mücadelesinin henüz 
durmam•§ bulundugu bildi 
rilmektedir. italya, gerginli
gin kalmasmdan buna aid 
müsbet. delilleri elde ettikten 
sonra memnun olacakbr. Fa
kat son dakikada müzakere
lere ba§lamak i~in Samuel 
Hoare tarafmdan yapdan 
~agira dolayisile • nikbinlige 
kap1lm1ya mahal .yoktur. 

•ki azamet ve 
41..rinia tekrar can

mljdeliyea ltir 
-ktam, bir zafer 

pn imparatorun ba1kanb
imda yapalan bir toplant1da 
durum incelenmit ve bütün 
lüzumlu tedbirler görü1ül
mü1tür. 

Karehai kumandani, Kare-
hainin her ldakika ltalyan 
hücümuna maruz kalmamas1-
n1n beklendigini bildirmi1tir. 
Karohai civaranda telsiz tel-

2 3 S E 

tanklarmdan bir y1g10 
sum, Adua, Adigrat c~bhe
si boyunca yapt1klar1 hare
ketlerden h berdar etmi1tir. 
Harrar genel valisi Nasibu 
Cicika civar10daki büyük or-
d unun kumandanbg1n1 almak 
üzere Cicikaya hareket et
•i~tir. 

Asmara 27 (A.A) - Ge
neral •i•ante kumandasm-
[t] [•l l•j B 

uraylar kumltayi 
----------„ 

Son toplant1s1n1 §&rbay1m1z1n 
bqkanl1g1 alhnda yapt1 

Ankara, 27l(A.A)- Ttirk 
Belediyeler birinci kurultay1 

umumig beyeti bugün saat 
15 te Halk vinde iki celse 
yapmi§hr. 

Bugünkii toplantlda Ka
mutay ba1kan1 Aptülhalik 
Rend • ile batbakan fsmet 
lnönü bakan kurulu üyeleri 
hazar bulunmUflard1r. 

Birinci celseye asbatkan 
doktor Beh~et Uz ba1kanbk 
etmit ve encßmenler rapor
lara okunmu1 ve üzerlerinde 
de münaka1alar yaptlmitbr. 
10 dakika istirahattan sonra 
i~ itler bakana ~ikrii Kaya
yanan ba1kanbg10da aktedi
len ikinci celsede de glirlt
melere devam edilerek ra
porlar kabul olunmu1tur. 

e As1m büyük elbise f abrikas1 

kalan bu hareketin genel 
hücum hazirliklarmdan birisi 
oldugu zannedilmektedir. 

Hava kuvvetleri bütün cep 
be boyunca büyük faaliye'te 
bulunmu1tur. Magolo civa
r1nda müteaddit Habe1 ka
rargihlar1 bombard1man edil 
mi,tir. Ketif tayyareleri Sas-

italya esasen, hi~bir zaman 
miizakerelere giri§mekten ka 

Bir taraftan Papa ruhani bir tören esnasmda ltalyan 
a1kerler1ni takdis ederken diger taraftan Papan1n 
yegeni olan bir gen~ kaz harb aleyhinde yap1lan 

nümeyi§lere i§tirik ediyor 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 1 5-1 7 
TELEFON 2042 

ve pardesüaüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yaphnaaz. Yerli mah her p1id ~ulikiden ~ifte proval1, temiz masraf, mükemmel 
clildt 12 liraclan 18 braya kadar 11marla•a ellti1e yapd1r. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

~anmit degildir. italya, yaln1z 
kaulü kabil olm1yan teklif
leri reddetmi1tir. 

Bundan ba1ka ltalyanan 
bundan onbe§ gün evvel en 
ziyade ilgili olan ii~ devlet 
aras1nda me1elenin mßzake-
re edilmesi i~in te1ebb61te 
bululunulmu§ oldup kayde-
dilmektedir. 

ltalyanlara teslim olmak, 
suretile v~tamna ihanet edea„ 
Ras Guksadan intikam ala
cagm1 tekrarhyan Ras S eyum 

Habe§ el~isi 
Ankaraya 
Gitti .•. 

Istanbul (Özel)-Avru~u 
yapm•§ oldugu uzun bir \et
kik seyahabnc\an avdet ede
rek bir haftadanb~ri 1ehri
mizde bulunan Habe,istan1n 
Ankara el~isi Berhas IMar
kos vazifesine batlamak iize
re dün aktam ankaraya ha-
reket etmi§tir. 

Telefon 



. 
Sahife 2 ( Hallua s„1 ) 21 Biriaci Tetri;_, 

Kara lindberg 1 italy~nlar~n 
f;ekt1kler1 

--~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

la} ya tayyarecilerini kor- Zorluklar 
• Deyli Telgrafm Asmarada, 

kutan zenc1 tayyareci ltalyan karargihmda bulun 
---0000 muhabirinden : 

Kara kartal d~nilcn bu tayyarcci ki1111tlir? "italyanlas, Adis-Ababaya 
- 16 _ dogru yapmakta elduklan 

·reI l~ob;>nson bütün kuvvctil yumrugv unu yürüyütün ikinci merhale11 
- i~ia haz1rlanmaktad1rlar Di-

E veli nin 01nuzlan ara~1na vurdu ! . . ger taraftan, Habe~lerin de 
Tel Robenson, bu ahlik- duruyor ve ne yapaca&"1a1 ~iddetle mukavemet etmek 

s1z kadmm büyük bir seuk bir türlü takdir edcmiyordu. üze:e mbhim kuYvetler tep-
kanhhkla siyledigi bu sözle- EYeline kalkmas1aa yar- la111akta elduklar1 ltaber vf!-
re tahammül edemedi ; ko- da• i~in elimi uzatbm : Fe- riJiyer. 
caman elini hüdaya kald1r- kat EYclin elektrik ceryam- italyaR ke~if tayyarcleri 
d1. na tutulmu§ gibi ve kendi münferid ve perakende Ha-

Ben bu §Cmar1n onune kendisine birden firlad1, Tel be§ k1talarmm durmadan §i-
önüne ge~mek i~in abld1m. robeasenun kar~asma dikildi male dogru akm etmekte 
Fakat vakit ~oktan ic~mi§ Y1lan sesine benzeyen bir ve Aduanm 50 mil cenubun-
"d" sesle : 1 1

· _Tel dedi. bana vurdu- da, Tempiyen bavalisinde Mp-

ingilterede j Sari tehlike korkusu büyüyat 
Amel~ grevi 

1 
japonya acuna ekonomik 

Belgrad (Özel)- Londra- S 
dan telgraf: Morning Post 8V8§ 8~1yOr ~ 
gazetesi lngiltere maden Otre ra:r:etesinin Amerika 1 Japonyada yapila• ft _,, 
amelesi grevin~en bahsede- muha.biri Sofyada ~1k~n ga- kurufa Aahlan v.e ge~~~ 
rek diyor ki: Italyan piya· zetesme Novyorntan b1r mek- ne yalmz Amer1kaya g kti'-: 
sasml kaybetaek yüzündea tub yaz1yor. Muhabir Atna- Jen yüz on bin dane ele~ 
bu grevin sair ameleyc tle sof diyorki: rik (T1bba yarar) Ar111ud1t~ 
tesir etmesi ihti•ali vard1r. Avrupadan A•erikaya ge- larm daaesi onbef kol 

Habe§ler 
italvan Sotnalisinde „ 

~ir ka\: 111evzi 
aldilar 

Belgrad (Özel) - Paristen 
telfonla bildiriliyor: 

lenlerin ilk öncc gözüne §ahlm11hr. . J'i 
irarpan yeni dünyanm uzun Yine ge~en sene id~· 
aylardanberi L, astahk ~eken ponya Amerikaya birinci 
bir ev balkma benzemesidir. kavu~uktan yak1lm1~ bet 
Bunun sebebl de Amerika- elli bin ~ift Kalu§ tastti. 
daki büyük ekonomik sar- ti onalh kuru§a ve yir111i -' 
smbd1r. Bu sarsmh 1929 milyon Fildi§i taraiJnIP ~ 
y1hndan ba§lamt§br ve gidi- daaesinl elli paraya vertli-.,. 
yor. Gazeteleriniz, bütün Amerikada dört JiraY~ ~ 
aglzlar durumun fenahgm- blan bir erkek ipekli far. ,. 
dan s1zlanmaktad1r. Fabrika- gömlegi Jayonyada bir bf 
lar durmu§, amele grev yap- yadtr. tr 

Tel Robenson bütün kuv- lanmakta elduklarm1 bildiri-
gun yumruguo ac1sm1 ve vetile yumrugunu Evefütin 

omuzlari arasma vurdu, Eve
lin yüzü koyun yere yuvar
land1. 

habrasam hl~ bir zaman 
unutm1yacag1m ! 

yorlar. 
halyan harp tayyareleri 

dün de u~u§lar yapm1~tar: 

Adis-Ababadan bildirildi
gine gpre 15 bin Habe~ Ha
be~ birfgece baskmmda 1tal 
yan Somalisine girdiler. Bu
rada birkair mühim noktay1 
zabtettiler. 

Ro.na bu haberden bahse 

m1§, ortahk derin bir dü- Japonya yurduna s1jd•' ~ 
§Üncede. i~ yok, ihracat yok, mad1g1 yetmi§ mily•~. bil 
ithalät ~ok, bu durumun en halkm1 besliyebilmek ::. ~lt · 

Biraz ötede bulunan Ha
be§liler bu sahay1 hayretle 
seyrediyorlard1. Onlara, im
paratorun tayyareci ha§tsmm 
bir beyaz hem de ,.:ok gü
zel kadmm böyJece durmas1 
~ok gar1p görünüyordu .. 

Evelin, henuz yerde yab
yordu. 

Evelini yerden kaldarmak 
azifesi bana dü§dü. 
Gen~ kad1n1 yerden kal

dtrmak i~in egilaigim vakit, 
hayret etmek s1ras1da bana 
geldi; kadm yidigi darbenin 
ac1S1 ile degil, hiddetinden 
magJuo olmasmdan dolay1 
aihyordur. Gözlerin41e bir 
damla ya~ ltile yoktu! 

Tele gelince: Ani bir hid
detle yapbga hu i§ten kifi 
8erecede pi§man oldugu a§i
kärd1. Az ileride di• dik 

E ~ t*J E 

Gümü1 
Paralar •• 

f stanbul ( Özel ) - 50 ve 
kuru~luk gümü~ paralarm 
bas1Iwas1 bitmek üzeredir. 

Bu paralar Cumuriyet bay 
rammda piyasaya ~1kar1la
cakbr. Resmi dairelerdn ira-
h~an memurlarm maa§larm
dau bir k1sm1 da bu para-
larle verilecektir. 

Bir gün bunun ac1s101 ~ok 
agar olarak ~ekeceksin .. Sa
na ben ~ektirecegim ! 

Tel Robenson buna hiir 
cevap!vermedi. Eveline yum
rugu vurdugu i~in kendisi 
zaten pe§imand1, fakat 100 
bin liret mukabilinde Habe
~istana kar~ fenahk edece
gini söylerken kendisini zapt 
edamemi§ti. 

Evelin sözüne devam ecle
rek, 

Tel, benim nasal bir 
kad1n oldu&-umo elbet bilir-
sin! Bundan sonra hayaban 
bir maksada vakfedecegim! 
Deki. 

Kara !..intbersi: 
- Nas1l naksaci? •iye 

s•rdu. 
- Bana vurtluiun yu•ru

iun a c1s1 senin kendi kamnla 
söndürmek. Göreceluin sa
na oe yapacaiun ... 

( Arliaas1 yar ) 

~ ~ E 
: 8 italyan 

Gönülliisü 
Daha gitti 

Istanbul (Özel) - $ehri~ 
mizdeki Italyan kolonisine 
mensub 8 gönüllü dün ak
~ak sast 20de Vesta vapu-
rile Sabaudiaya Jharenet et
mi~lerdir. 

Bugün gidecegi söylenen 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

60 ki§ilik gönüllü kafilesi 
bazi sebeblerden dolay1 bu 
seyahatten vazge~mi~tir. 

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

Yeni kavaflar ~ar~1s1 No. 
34. 

J)i~ })ok toru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar§ismda 37 numaraya ge~-
mi§tir. Telefon 3774 

Ölc;ii iizerine sihhi 
Kann, ~tide, Hamile, 
F1tik, Barsak, ßöhrek 
Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BAYAl~iS 

Lastik (:eraplar, Ka

s1k Ba~lan ... 
S. D. A,er 

izmir 

23 Odunpazar Kantarctlar 

Bunlardan baz1lar1 ~arkta. 
Biru tarafmdaki Hab~ kuv
vetlerini bombardman ede
rek dagitm1~lar, bir filo Bir
kutandaki bir Habe§ karar
gähm1 y1km1§ y1km1~1 diger 
bir filo da Habe~lerin bir 
ccphane deposuna bombalar 
atm1~br. 

ilalyan askeri, §imdi. bil
hassa mevzilerini tahkim et-
mek ve yakmda yapacakla
r1 yeni harekät is:in laz1m 
olan erzak, cepbane ve sair 
Jeyaz1m1 harbiyeyi temin ye 
sevketme ·Ie me~guJdürler. 
Mevcut yollar geni§letilmek
te ve bir taraftan da ycni
leri yap1l•aktad1r. Buna rag
men aakliyah muntaza•en 
bir hale koymak kabil ela
mamakta Ye ~ok büyük zer
Iuklar ~ekiJmektedir. 

Avusturya 
Re ji heyeti gitti 

Istanbul (Özel)-Tütün •Ü

bayaasmda bulunmak üzere 
mcmleketimize gelmi~ olan 
Avusturya rejisine mensup 
yedi ki§ilik heyet dün ak
,amki trenle memleketlerine 
dönmü,lerdir. 

derken zabtolunan yerlerin 
bazilarmm istirdad edildigni 
bildiriyor. ---rur--.;i 
Garip bir 
Ad et! .. 

ingiltere gazetelerinden bi
rinde, pek eskiden kalma bir 
ädet vard1r. Nikäh törenin
den sonra, nkrabalar, dostlar 

ahbablar ve yapancdar kili
seden tanrnmile ~ekilince, 
yeai evlileri kiliseye kaparlar. 

Bu ananevi hapisten kurtul
mak i~in bir tahliye ücreti 
vermek usuldendir. 

Bu kasaba kilisesine yeni 
tayin edilen bir papaz, ge
~enlerde yaphg1 bir ni'cäh 
törenindcn sonra, an'aneye 
riayet ederek evlileri kilise
ye kapatm1~ fakat tahliye
leri mukabilinde kara almak 
istc•emi§tir. 

Papazm bu kareketi bü- · 
tün kasaba halk1m ayaklan
d1rm1§ttr. Y eni evliler de 
ahaliye katdm1§, paray1 zor
la papaza kabul ettirmek 
istemi§lerdir. Hediye mahi
yetinde olan bu ücret gf.tya 
saadet getirirmi~. 

Elhamra Sinemas1nda 
elefon 2573 

Paramont Jurnalda: Habe§ harbine aid ilk sesli filim 
1talyan ve Habe§ cebhelerinde faaliyet 

büyük yarad1c1s1 Japonyad1r. i§ yaratmaga mecbu;.... 
Ben bu Amerikan mektu- Olam1yan feyleri oldll 

bunu okuyunca Japunya hak- yaptiklar101 ta§ra meaJ btf' 
kmda son günlerde bütün lerine ucuza vermekten '/Jtl 
Avrupa gazetelerinde, oku- ka ~aresi de yoktu. jl 
nacat<: mecmualarda okudu- bu Japonya i~in yaf8~. 
gum ve Japönyamn askeri yahud ölmek tezi deme t 
kurumu hakkmda vaktile Japonyamn acunun her ~ 9' 
yazd1g1m bir seri makalenin ~esinde ajan1lar1 var. 1 
müsveddeleri arasmda Ja- ajanslar o memlekefte ;, 
ponyanm bütün Avrupaya ~ok neler s~rülüyorsa Ja~ 
yalmz askeri degil ekonomik yaya bildirialer. Az :i-
bir meydan da okudugüna sonra Japonlarin e sti tt'.. 
dair bir~ok notlarla kar,1- ~eyleri uydurup yaptild• 'ß 

ve eski fiyatmdan yüzde 
la~bm. 

Bu notlaram arsmda en ucuza satild1gin1 göriir~ .... 
degerlisi Frans1z profesörle- lyi düzülmüf kartel ~· ~ 
rinden, Japonyada yallarca ler ile Japonya fa8rik .iJi' 
duran ßay ( Duval ) in iste&!ikleri ~iy 111all~r1. ~ 
Pitsbu:rg'nin Pensilvanya ken· ediyorlar, 9unlar1 ithY• ' 
disinde Japonyanm ekono- dünyaya yayiyerlar. JaP'ff' 
mik durumu hakkmda ver- yada her ,ey yap•aia ."

1,,-
digi konferansada rast gel- ri'li fabrika, ea sea ~ast ff• 
d agir ve yenlik makui•lti 

im. d l 1 r 
Bu söylev pek degerli bir geceli ve gün üz ü it er .. ·~ 

~eydi. Ben bu konf eransm •akincleri ~eviren elektJ; 
en degerli par~alarmt yazi- kuvvetleri sudan ahnd1frl ~· 

' pek ucuza mal edilmekt• " 
Yorum: Profesör diyorki: •''' 

Japenyanm fabrika ku• er 

1 

„Japonlar ak11h ulusdurlar. lerini sudan ~~-~11 k6111 1 
ihtiya\: onlari uzak görü~lü süzltikten degildar. fler:,, ~~ 
olmaga görürmü§tür. bilir ki Japenyada tat 1,t 

Bu uzak görmedir ki, on- mür boldur. Fakat Ja„• f' ~ 
lara ekonomik ~ala~ma tluy- her §eyi ucuza maletlll; 
gusunu vermi~tir. ! eselä ja i~in paras1z elan su ku'ff~ 
ponyada velospitler yap1yor. tini daha elveritli bul„ 
Bu velospitler Amerika ve tad1rlar. 

( Sonu ya,,.- ) ingilterede yap1lanlardan kul 
Jam§h ve saglamd1r. 

ingiltre ve Amerikada ya
p1lan veJoskitler ( bizim para 
ile) on oniki liraya sabhyor. 
Japonyada yap1!an yine o 

velospit yüz elli kuru§a veri
liyor. 

:eayr~mdan 
Evvel bayram 
Bu senenin hi<; görül

n1en1 i~ bi r sincn1a 
.., 

progran11 
1 - Don juna.. Duglas 

Ferbanks 
·12 KISIM iLK DEFA 
2- Korkun~ Süvari 

10 KISIM 
3- Komik Miki 
4- F oks dünya haberleri 
5 - Ak Kartal Türkce 

(Fragman) 
,_ ilkbahar resmi ge~idi 

(Fragman) 
Bunlarm hepsi (Bugünden 

itibaren LALE sinemas1nda) 

- 'II& ... ' 

iki köy birlef~ 
istanbul (Özel)-Bak1rli ~ 

kazasma täbi Anba~l~ I' 
Hac1 köyünün berleftir1l„ 
lerine karar verilmi1tir/ 

~ ·--·· ~ 
'Zengin olmak isterseniz oi Saadet 
· yan~o biletlerinizi mutlaka k • • J flabmz. f;orakkap1 karakoJ ltl!" lf eSlnaen ~t15mda 354 H. Tahsin Oade' 



! Hallun_ Sest _ t 

1 Y organcdarda 23 No. ~1akine in1aJathanesi 

~tehmed S bri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i§leri reka ">et 
ka9ul et•ez fiatic s1lthatta ve saglam,olarak yap1hr 

L 

cu r Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurrna makineleri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve motör tamirab 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

28 Birinci Te1ri11 
--~- ~ 

MESERRET :oTELi 
zmir Kemeralt1 Hühumet „ 

Ca d si karakol kar11s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika••

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1•11J 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek tetrif 
edecek 'olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlar1a1 te
min ve tarn manasile bir aile ocag1 olmu~tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidia 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecek-
tir. Ak§amlan temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mü§te
rilerimize a~1kbr. 
A~lama sularimaz su1ar1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

~~~****1ddc***~***~**'****~~ 
~ DOKTOR ~ 
B A. Kemal Tonay ~ 

Bakteriyolog ve buJa~ak. sa]g1n )ft 

hastahldar n1ütehass1~1 

i 
da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
ak~am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 

"--------------------------~----- I 

f( tahliJät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ 
+c lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
+c sinde muntazaman •yap1hr. Telefon: 4115 

AL TIN 

DAMLASI 
Kelenya ve Lf>syenlann1 

YALNIZ 1 

S. Ferit 1 

yapar 

Size taklitlerini vern1ek 
isterlerse kabul et n1eyiniz. 

Depo:~if a EC.ZA1 1Esi 1 

._ ____ -·-·-------------

K b day , sei ve Billur 
SIHHA l'I T ~1iH\7~1'i 

~~'JPl.J$~~'F'F~:JF,,.j:J:~~~~~~~~~ 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcn1iz, ]üks 

e\· es' as1n1 burada bulahiJirsiniz. 
~ . 

BirJ:def a ziyaret 
ediniz 

~ekeciler 
No. 26 
IZMIR 

~ 

li~kuaz Bar1 · Kurtulu§ ki,esi 
iq,tin ye!!a ne ]üks Bir ~ok yurdde~larim111 fa-

S1hhat1n rnihveri nes'edir inan 
Ne~'esiz hayata 7.1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bu]ur, bugün her insan 
«Yüksel» den H}~illur)) dan Hf(ahadayv> dan 

i~te bunun i\:indir ki hayabn esas1 olan s1hhata ehemmi
yet verenler ne~elen•ek i~in yaln1z bu ü~ .rak1y1 kullanarlu. 

TIY A TR10 
~r„l <-7 kirlikten kurtarip zenginler 
~~ ••~e yeri.lir arasma koymu~tur. 

tubat ucuzdur muaz- Bu defa da en büyük ik-
E D E B i S AIHIN E 

\a" ~-ry ramiyelerdcn birini kazan-
·' „etc herak~am nu- mt~br. !\d. gostermektedir. Pek Zeugin olmak istiyenler 
)~ ... ~ lstanbuldan kuvvetli Tayyare piyango biletlcrini 

-.1 b" k ~ 1r varyete gelece - bu ki§eden aJsmlar. 
1~ ~llsan ve numarala- ADRES : 
~Orütrnege §ayestedir. Hapishane kar§tsmda 

~i~ - Turkuaza bir defa Tayyare piyango bayii 
Berber Bekir Sitkr 

T 
~1k Gey 

l(ad1n terzihanesi 
E 

R 
z 

Bir müddetten beri hasta 
olan sanatkär Bay Güldürücü 
Hakk1 tekrar sahnededir. ls
met pa~a bulvarmdaki tiyat-

M NESET rosunda her ak~am edebi 
ve komedi temsiller vermekEn son modellerle metot 

E Z tedir. Ayr1ca Bayan Sabahat üzerine yap1lan elbiselerin 
ve Bayan Zebra tarafmdan H E zerafeti sizi ~ok memnun akrobatik numaralar ve Bayan 

edecektir. Burada, elbiseler Bedia tarafmdan miJJi oyunlar 
~Jt~.*.1c*~bt~lbfc::lc.1c:lc:lclbfc{•l M K gelinliklerle, silfa, fosfor ve yap1lmaktadtr. Pek yakmda 

)+ E f kadife kabartma karyola Emirler ~ar§lSmdaki ki~hk 

T 1 )t tak1mlar1 ve sun 'i ~i~ekler de tiyatroda temsillere ba§lanacakbr. e . )(. T p1lmaktad ~~~~~~~r. IU'l ~"' ~"' "'"' )! ya 1r. ~t&~~~~„·~· „•~„• .,.•~.,."' • • .,.* 

2573 ,+ Kemeralh Adres ~ Karata§ta Bi~ki ~ ACELE EDiNIZ ! ! Elhamra 1-12 

idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 )t. Hükumet Yurdu dahilinde. ~ CUMA Y A BIR $EY KALMADI ! ! ! 
BU AK~AMI )4. Kar~rsmda 1 - lO ~ Herkes gibi siz de ko§up görünüzl!! <;ünkfi 

Define Adasi ä1~77;r:;::::™li KARYOKA ~ 
T.. k s·· 1·· ~ 1 Güzel, temiz ve ferahh salonunu dolduracak balk 1 ~ Yalmz .«Clll\IAu ya l~adar' g;<>stcril.ecck ve 1 

Ur ~e OZ U >+ 1 iki filim birden görecektir. 1 ~ f ihn Jstanbula iade ed1lecektir. 
~ ~\i Fi! . . . . . ' * rf 1-- Niyagara §ellalesinden ufak bir kay1kla ge~en ~ T s· " 
~t.4.s tn me~hur lng1hz muharrir1 STEVENSON UN )+ ~ ak1llar dl!rduran, kalpler ~arphran, binlerce zorluklara 

1 
~ " a~y.~r~ _ID~ID8~1 1 

~"cl.!d lJR.E ISLAND adh romam olup dünyadaki ~ ~I ~igüs geren (BIL BOYD) ~ 13UTUt T 1Zi\11RJJLERIN 
·~- bütün dillere ~evrilmi~ ve tam 17 milyon >+ •• f§2 ''KARYQKA" R 
~•§hr. » :_ . Olüm canbazlar1 ~ ~ „ . • . . .. y1 e 

>+ '1 2- Insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olm1yan ~ Im Goreb1lmeler1 i~m bei gun saat 11,30 da a~1hyor. ft 
l-ftttÜ11· 1 SEANS SAATLARI ~ ~ arasmda fark1 gösteren bütün dünyada romam okunan ~ ~ Ayrica : Foks "Türk~e sö~.lü dünya ~avadisleri 1 
C\i._, t .. S - 17 - 19 - 21115·. . ~ ~ Gaby Morley Hanri Rolandm büyük temsili ~ ~ . MIKI "KARlKATOR„ KOMIK 
~-~„~ tsi: 13,30 - 15 talebe mahnest. >+ ~ D ' • b ••d•• •• 1 "-; DIKKAT:Fiyatlarda degi~ib-lik yoktnr 30 - 40 - 50 kuru1 
~k· I

3
te batlar. )f. ~ em1r &De mU Urll ~ ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 1 

fllrnlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs ~ l°l Filimlerini görecek . vc: alk1~]1yacaks1mz II 1 Cumartesi 13 - 15 - 17 seanslarmda T ALEBEYE IJ 
ve tramvay vard1r. )if. ~ Ayrica MIKI lrenkli E .,.• tenziläth bilet verilir. . .. B 

~-~!~~~~00~~~~~~:~~~~~~·5·~~~~~~ 



Sahife 4 

Bulgar 
Mezalimi 
Bir Türk Kad1n1na 
Ha yvanca yap1lan 

Tecavüz 
Sofya (Özel) Bulgar Os

manpazar kazasma bagh 
Suiircik köyünden Kiri oglu 
Mustafa ile kar1s1 Halimenin 
ba§ma ~ok ac1kh oldugu ka
dar feci haller gelmi§tir. 

Mustafa ile HaJime tarla
larmda me§gulken Mustaflar 
nahiyesi müdürü Mito Kal~ef 
admdaki Bulgar, katibi vast
tasile bunlar1 dairesine ~a
girmt§ ve sebebsiz olarak 
bular1 dövmege ba§lami§hr. 
Halimenin feryadma de.lesi 
80 ya§larmda Bhmet aga 
ko§mU§, o da i~eri ahnarak 
uzun müddet h1rpalad1ktan 
sonra her ü~üde habsedil
mi~tir. 

Ak§am olunca Mustafa ile 
Ahed aga sahverilmi~ fakat 
Hal!me dairede alikenulmu~
tur. 

Mito Kal~ef, dairede it;ki 
ziyafeti vermekte imi§. Bir 
arahk kafalar1 adam ak1lh 
dönmege ba§hyvn bu iki ko 
nukla köy rcisi Miko Kalt;ef 
Halimeyi yanlarma ~ag1rm1~
Jar ve ü~ü de canavarca üze 
rine ablarak elbiselerini par
~alami§lar ve zavalhn namu
sunu berbat etmmi§lerdir. 

Ertesi sabah saliverilen 
köydeki ü~ yavrusenun ya
mna peri§an ve bitkin bir 
halde ge1ebilmi§tir. 

Orta zamanlarda bile mis
line rastgelinemez bir suret
te hareket eden bu ü~ zor
ba, Halimeyi, yapbklan i§i 
meydana vurdugu takdirde 
ölümle tehdid etmi§lerdir. 
Bununia beraber zavalh ka-

dm daha büyUk makamlara 
§ikäyat etmi§se de hi~ lcim
se zavalhmn §ikäyetine ku
lak asmaml§ ve bu nahiye 
müdürünün yapbg1 da ya
mnda kalm1§hr. 

-·~ 
ispanyaile 

Ticaret 
1\1adrite veniden bir 

ol 

heyet gönderilecek 
Ögn .. 1digimize göre, uzun 

mcddetten beri ve esaslar1 
üzerinde Ankarada konu§
malar yapilan Türk - lspan
yol tecim anla§mas1nm akdi 
i~in Ispanyaya bir heyetin 
gitmesi takarrür elmi§tir. 
Bu heyet bizzat Ekonomi 
Bakanlig1 Müste§ar1 Faik 
Kordoglu ba§kanhk edecek
tir. Heyet csaslar1 Ankara
da kararla§hrilan anla§ma
mn müzakerahn1 yapbktan 
sonra anla§mn imzalana
cakbr. 

f p nya ile alb aydanberi 
aram1zda tecimsel müzake
rat ke;;)ilmittir. Sou defa yen' 
bir anla§ma yapmak i~in 

Madride giden Türkofis §eft 
lerinde: Necminin ba§kanh
gmdaki heyetle aylarca sü
ren konu§malara: ragmen bir 
anla§ma olmaymca hükume" 
timiz heyeti geri ~ag1rararak 
fspanya olan tecimsal müna
sabahm1z1 kesmi~ti. 

Y eni bir anla~man1n yap1l 
mns1 herhalde her iki mem

leketin menfaatlerine oyru• 
olaeakbr. 

• 
Italyada harp 
Aleyhinde 
Nümayi§ler 

istanbu), (Özel) - Mosko
vaya, Viyanaya gönderilen 
bir telgrafta ~imali italyada 
Lombardiya fabrikalarmda 
~ah§an amelelerin harp aley
hinde büyük nümayi§ler yap
tiklar1 faka: F a§ist kuvvet
lerinden siläa ate§i ile mu
kabele gördükleri, bir ~ok 
ölü ve yarah oldugu bildiri
liyor. Bu nümayi~ler endüst
ri bölgesinde gittik~e geni§
lemektedir. Butün §imali ital
yada yag ve §eker son de
rece pahahla§mI§ olup halk 
bundan ~ok §ikayet~i bulun
maktadir. Bu hädiseler ve 
ekonomsal gfü;lükler iyi alä
met sayilmiyor. 

Papan1n yegeni de 
bulunmu~ 

Istanbul (Özel)-Nevyork
tan bildiriliyor : 

Bugüa italya-Habe~ har
b1 aleyhine tezahüratta bu
lunan büyük bir kalabalik 
Parlamentodan Santral par
ka kadar muazzam bir gös
teri§ yürüyü~ü yapmI§br. Bir
~ok kimseler söylevler ver
mi~lerdir. Bunlar ~aras1nda 
papanm yegeni bayan Lili 
Ameli de vard1r. 

Yunanistanda 
Ademi merkeziyet 

Usulü 
Atina (Özel) - Hük6met 

kaynanlarmm temin ettigine 
göre hükumetin parlamen
todaki mevvii Kral gelincc 
memleketin idaresini bugün
kü kabineye vermesine mäni 
olm1yacak derecede kuvvet
lenmi§tir. 

ldari ademi merkeziyet 
usulünü kurmak istiyen hü
kumet, Yunanistam yedi ge
nel valilikle ü~ müstakil vi
läyet taksim etmege karar 
vermi§tir. 

Cinayet 
Degilde nedir 

Mes,udiye caddesinde 77 
numarada lbrahim oglu Der
vi§. yine o evde oturan Ali 
Kemal k1z1 be§ ya§inda Mü
bec.cele belsoguklugu hasta
hg1 a§ilad1gmdan tutulmu§ 
ve mahkemeye iverilmi§tir. 

Romaya 
Yürüyü§ gibi 
Olacakm1? 

(8a§taraf1 1 incide) 
teslim ve itiraf etmekten ~e· 
kinmiycceklerdir. 

Esasen bu iddianm ne ne-
tice verecegini anlamak i~in 
hafta ve günlerce beklemek 
icab etmiyecektir. . 

Arhk bu i§ bir gün, hafta 
•eselesi deiil be~ on saat 

eselesidir. 
Bakabm italyan hatip ve 

ediplerinin büyük bir heye
canla ~a~aalandird1kla1'1 bu
günün ~an ve !jerefi nasil bir 
mucize yaratacaktir? 

Bunu, merakla beldiyoruz. 
$1RRI SANLI 

( Halktn Sesi J 28 Birinci Te,,.. 

Amerikadaki 
italyanlar 

ingili7. Emtias1na 
Boykot YaptI 

Belgrad (Özel) - Reyter 
ajansmdanl: 

Bostondaki " ftalyan evlat
lari „ adh cemiyet lngiliz 
etiamna kar§I boykot ilän 
etmi§tir. Bu cemiyetin yüz 
k1rk bin azas1 vard1r. Bunlar 
Amerikamn • ertaafma dag1l
m1§lardir. Bu cemiyet italyan 
ordusuna dört bin balya pa
muk hediye etmi§tir. 

Be,italyan 
Hastahane 
G . . em1s1 ... 

Belgrad (Özel)-italyanlar 
be§ nakliye gemisi hastahane 
gemisi §ekline koymu§lard1r. 

Habe§ 
imparatoru 

Neden yoldan döndü? 
Belgrad (Özel)- Adis-A

badadan telgraf: M1s1r krah 
Adis-AbaQaya gelmesi üze
rine imparator yolan dönmü~ 
ve bu gere prensin getirdi
gi s1hiye heyetlerile yeniden 
bulu§acakhr. --····---llef teros 
Antrepos 
Gazetesinin ~1ahud 

Ha Yadisi Gene 
Tazelendi 

Bundan sekiz on gün evvel 
izmirde bir hayli nüsha !la
tan "Elefteros Antropos„ ga 
zetesinde istanbuldan ahn
d1g1 iddia olunan bir telgraf1 
okumu§ ve tercümesine ba~
Jam1§ iken bu haberi, bazi 
devletleri dogrudan degruya 
itham etmekte oldugunu gö
rerek ne~tinden vazge~mi§
tik. 

Bugün bu hävadis Anadolu 
ajans1 vas1tasile tekrarland1-
gin1 ve Ankaranm Yunan 
gazeteleri tarafmdan mel'un 
suikasdda bazi devletlerin 
parmag1 olduguna dair orta
ya sürülen iddialarm ciddi 
teläkki olun ad1gm1 gördü
gümüz i~in on gün evvel 
okudugumuz bu havadisi 
neden yaktile ne~retmedigi
mizi burada okurlanmiza 
anlatmak istiyoruz. lstanbul
dan abnd1g1 söylenen bu 
haberde italyanm Anadolu 
ve Asya i~lerinin istihbarat 
§Cfi Biyankinin parmag1 ol
dugu ve yakalanan ~etecile
rin üzerinde ~ok miktarda 
italyan lireti bulundugu ve 
hatta bu izahat yetmiyormu§ 
gibi italyamn bu i§i te§vik 
ettigi bildirildigi i~in hükü
metimizin bu husustaki tah
kikat ve talimalmt ögrennie
den Ynnan gazetesinin umu„ 
mig efkar1m1z1 kari§brabile
cek bu haberini ne§retmegi 
devletimizin siyasetine uygun 
görmemi§tik. 

Nitekim d1§ bakan1m1z T. 
Rü§tü Arosm bu busustaki 
diyevi ve bu bavadizin An
karadaki t•llAkki surdi ltu 

italya•t 
Uc;aldan nereden 

Kalk1vor? „ 

Belgrad (Özel) - Royter 
ajans1ndan: 

italyanlarm u~ak durai1 
Azab mevkiidir. Fakat u~ak
Iar1nm bir ~oguda Mesaurde 
bulunuyor. Ve Mesaurun bir 
mil ötesinde deniz nakliye 
vapurlarile örtülüdür. Bu va
purlar buraya mühimmat ge· 
tirmi§tir. Vehasta ahb gide
cektJr. 

Deyli Tel2raf 
Gazetesinin italyaya 
girrnesi yasaklanc.h 
Belgrad (Özel)-Romadan 

telefon : 
L'>ndrada ~1kan ve bay 

Edenio orgam say1lan Deyli 
Telgraf gazctesinin umum 
italyaya girmesi menedildi. 
Sebebjde bu gazetenin ital
yaya kar§I dü~mancusma dil 
kullanmasmyand1r. 

Berberler ve 
Pazar Tatili. 

Bazi berberlerin pazar gün
leri de dükkänlarm1 a~mala
ri §ikayetlere sebep olmu~
tur. Buna bir sodu~ vermek 
ya bütün berberlerin pazar 
günleri dükkänlarlm a~mala-
r1 ve yahut hepsinio kapah 
bulun " alar1 hakkmda bir ka
rar verilmek üzere dün ber
berler C. H. P. i§~i ve es
naf kurumlari bürosu tara
fmdan toplanbya ~ag1nlm1§
lard1. Pekaz herber gelmi~ , 
ve ekseriyet temin edilmedi
gi i~in bir karar verilmeden 
ba§ka bir gün toplamlmak 
üzere berberler dag1lm1§lar
d1r. 

Yeniorman 
Kanunu ile · 

Bütün ormanlar devlet ma
h olacakbr. Bu kanunla or
man i§leri orman genel ba§
kanligmm emrine veriliyor. 
Sahibi kh1 lolursa olmsun 
be§ dekarhk bir aga~hk or
man say1lacak ve orman hü
kiimetin olacak. Meyva aga~
larmdan mürekkeb aga~lar 
orman degildir. 

Post 
Mü 
Bay § 

• 

~'=J, 
Do ·~ ~~:e •• ·.-

R 
Dünkü Reva§ ma~1n1 inmir 
Gen~leri 3-4 ile kazand1 

lzmir muhtelit tak1m1 Sov- sekiz binden fazla idi. li"': 
yet sporculari]e dün ikinci Fazli Güle~, par1i ba:. 
ma~m1 yapb. Birinci ma~ta kam Ayni Dogan ve da. 

· er 1-2 ile kaybettikleri partiyi pek ~ok ~ahsiyetler seyird 
" O· bu kere 3-4 ile kazaanarak lerin arasmda bulunuy0 • 

revan§ usulünü yerine koy- Bizden bu ma~a i§tirak ede~ r 
dular. ler: Necdet, Lütfi, Ref:-- f ~ 

Son dakikaya kadar tak1- Ibrahim, Hakk1, Cemal, ~d~ 
1111m1z galip durumunda idi; di, Adil, Said ve Necdet 1 

fakat Sovyet hakeminin son Sovyetlerden ma~a gir711• 

dakikada bizimkilere vermi~ ler: Serist, Staratm, ReJJ1~' 
oldugu penalb cezasile bera- ilyin, <:.egoteki, Smimf, ~:. 
bere buakild1. '"' tu-

Bundan asabiyete geien memief, .$elofe_ki olmllf ~·· 
lzmir gen~leri ate§ kesildi. Yan hakemler: lsmail ve bi1 
Mukaddes bil<iigi hakkm1 §ad idi kale intihab1nd• 
korumak azmile aslan kesil- kazand1k, oyuna Ruslar \>lt' 
di ve 4 üncü gölü de yapb. lad1. 
Fakat hakem bunu da say- izmirliler hakikaten ;; 
mak istemedi ise de yap1lan ?ynad1klar1 aslanca uy iil" 
goldür, tevil de götürmez lzmirin yüzünü güldü~d II' 
vesseläm. Misafirlerimiz de takdi.re "' 

Stadyum ~ok kalabahk y1k bir ~eviklik ve kud 
idi. Seyircilerin say1s1 yedi harikas1 gösterdiler. 

s ~ ~ ~~ r.:m C•l e 
• 
Italyanla su 
C1kar1yorlar 

Belgrad (Özel)-Adis-A
babadan telgraf : 

Cenup cephesinde mtvcut 
su kuyularmdan ba§ka ital
yanlur bu cephedc daha be§ 
su kuyusu a~mak ve birde 
Radyo istasyona tesisini is
temi§lerdir. 

Tecavüz 
Karata§ta Y eni Tür~ 

sokagmda oturan Hüse~ 
· oglu ~akir; kar1smm bii.-c.t' 

~i bulundugu tütün tüc": 
bay Saidin evine gider' : 
bay Saidin kaym validesi b•~ 

• yan Ay§e Saffeti dövet',_ 
bay1ltm1§hr. ~akir zab1tl 
tutulmu§tur. 

B 

En mühim 
&liilllll'Jiilm„.aol.Ji~~--„ ..... „„„„ 

• Radyo ve telgraf haberler1 
t .. 'k ,da' 
stanbul (Ozel)- Atatürke yap1lmak istenen su1 • tft 

eleba§tSI <;erkes Etemle karde§i Re§id ve bunlar1n 
5 
f' 

ortaklarmdan Cerkes Käz1m,„ lsmail,_ Ed~b, K~mal ve 1'~ 
fik tutulmu§lard1r. <;erkes Kaz1mla Isma1l, Ed1b, Kem• ~· 
Tevfik Hayfada, Etemle Re§it Amanda yakalanm1§la ~ 
<;erkes Etemin adamlar1; Etemi yakalamaga muvaff ak ,, 
rin elinden almak istemi~lerse de muvaffak olamam1§l•:ow. 
Emir bunlan tehdid ederek geri ~ekilmege mecbu~ et;; 
tir. Yakalanan suikasd faillerinin bir dostluk eser1 el 
üzere hükumetimi~ teslim edilecegi söyleniyor· 

§ Londradan haber veriliyor : .,
lnglliz gazeteleri, Sovyet Rusya-Japonya son duru„U~ r 

ve hametine dair makaleler yuzarak bunun äni tehlikt ',~ 
b·te' den ve bu tehlikelerin Avrupa sulh durumunu boza l 

derecede bulunnugundan bahsediyorlar. ~f 

§ istanbul,-Buraya geien haberlere göre Habe§ista~ 
bir cepbede ikiyüz elli italyan askeri su temin edellliye 
susuzluktan ölmü§tür. bi' 

§ Bir Yunan gazetesi hain <;erkesleriµ Biyanki adh lt'' 
italyan casusu tarafmdan sevkedildiklerini yaz1yor. ''lt~bltl 
nm Türkiyede gözü oldugu hakkmda ileri sürülen telot' tJJ'' 
Ankara mubitinde makcs bulmamakta ve böyle yer tut 
maktad1r.„ . e' 
~ Mussolini Habe§ i§inin yahuz askerlikle halledi~eJll~~"' lzmir posta müdürü bay 

Na§id, ~ok uzun süren bir 
memuriyet hayatmdan ve bu 
müddet zarfmda devlet ve 
millete ~ok yararh hizmetler 
görmege muvaffak olduktan 
sonra tekaüd olmu§tur. Ve 
vazifcsine ssd1k ve a~1k bay 
Na§idin milli sava§ zamanm- ~ 
da da ulusal hükumete bü

V. 1 d V • • H b . t k . Jl]I hil ceg1 an a 1g1 i~m a e§JS ana ar§l vem .ve umu f ,,. 
muna ba~Iarken, hatta ba§lamadan evvel lngiltere ile 

1
1 

JJO' 

say1 diplomas1 tarikiyle elde etmege karar vermi§ bU ~ef' 
zor. lngilizleri teskir: edecek suretle Afrikadan baz1 85 

lerini ~ekmesi bunun bir delilidir. 

~ . ' ~1~,~ i1 ~nt1 tiirl!l llID !@ II :il&~1ii!llidli 

(TAN SiNEMASI 
Bugün 24 Birincite§rin Per~embeden itibaren 

~öhreti bütün dünyay1 saran iki büyük film birdeP yük hizmetler görmü~tür. 

Yang1n 
Alsancakta Akdeniz soka

ginda Ali Riza oglu ~evki
nin oturduu barakada yan
gm ~1km1§, yeti§ilerek sön
dürülmü§tür. 

~..,,.., ...... 

ihtiyatkärhg1m1zm bo~una ol-
mad1iin1 göstermi~tir. 

istiklal Uirunda 
Vales Beri - Fay Vray 

VE 

Sar1§1n Kukla 


