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·itere hükiimeti hummal1 bir f aaliyetle 
liazirhldar yap1yor: Mecburi askerlik 

hizmetinin ihdasi iste11mektedir 

IANMA INGILTEREYIIlßNYAYA SAYDIRAGAK 
..__J ~dyo] - Elavin
~clijine g3re, lngi

• u1n Akdenizdeki 
Hayfadan ba1-

Bundan batka 3 00 Fran- i yazalmak i~n Habet hükume-
s1z 3000 lrlandab ve bir~ok tine müracaat el!nit.ir. 

I · -~~~ 
1 

8 ~•aapanya civannda ge~enlerde yapm11 oldugu 
A..-u;a ve Amerikan1n sllel mecmualannda uzun 

•e tenkitlere kap1 a~mqbr . 
._„ r-..i1...0_rdaeu bu aaanevralarda hi~ hayvan kullanm1yarak 

••vk11abn1 klmilen motorlu vu1talarla g6r-

Habet ordusunun zabite 
ibtiya~ oldugu i~in Bel~iken 

zabitler derbal kabul edil-

Vehip Pa1a Ne diyor? 
~~~--~~~~~~~-OC>ffOO~----~~~-------------

Eski bir osmanl1 pa1as1 olan Habet kumanclan1 
• 

Vehip pa1a ,, Habe1istanda Italyanlar fa1izmin 
mezar1n1 kendi ellerile kazm11 olacaklar'' diyor 

No. 

5882 



Sah.tfe 2 ( W•tlua Sul ) 

Okyanuslari Türk gücünü 
llk &§an Alman U. 117 tahtel-
1 bahirinin ak1llar durduran 

Cihana yayan Adal1 Halil 
mülakat Pehlivanla 

~~~--~~~ •• „„~~~--~~~ 
( Bu n1ühlkat on bir sene evveJ yaptlnu~ ve müthi§ maceralar1 

~~~~~----... 
- 1 

Umumi harbin en ~ayam 
bayret, en korkun~ k1sm1 
tahtilbahir harbidir. Tehtilba-
hil harbinin deh§eti, nedense 
kolayce anla§1lmamaktad1r. 
Hakikatte en gü~, en telekeli 
'fe en korkulu barb tahtel-

, bahir harbidir. 
; Tahtelbahirler, umumi harb
tan evvul tokämül etmi~ bir 

1 
silih degildi; tahtelbahirler, 
deniz .albnda muayen bir 
mesafe katdeder hafif bir 
silihb. 0 kadar ki bazi dev
letJer tahtelbahirlere heman 
hi~ ehemmiyet vermemi~lerdi. 

Almanyada fevkaläde te-
' kemmül eden sanayi hayah, 
~izliden gizliye tahtilbahir
Jere ehemmiyet vermi~ ve 
bilhassa harb senelerinin ip
tidalarmda bu harb vas1ta
s1nm tekemmülü i~in fevka
läde mesai sarfedilmi~tir. 

Almanya, umumi harba 
sirerken muayyen bir plan 
takib ediyordu. Harb, bir 
saat rakkasa gibi i§leyecek, 
muayyen zamanlarda muay
yen yerlerde zaferler elde 

1 edebiJecekti. 
Harbin ilk k1s1mlar1 ~ok 

· iyi tatbik edildi. Fakat Bel
'ikan1n mukavemeti, Mann 
mu'faffakiyetsizligini dogur
mu1tu. Bu sebiple, harb m1k
aatizmesi, Kaserin ve ergäni 
har biyesinin dü§ündügü, ~iz

tliii 1ekilde devam etmedi. 
Almanya vak1a1 büyük mu-
fak1yetler elde etmekte fa at 
a ihai zaf eri kazanamamakta 

Bunun~ün, Kayser, harb1 
bitirmek i~in fevkaläde ted
birleri de kullanmak lüzu
munu hissetti ve, 22 '~ubbat 
1915 tahtelbahir harbm1 ilän 
etti. Tabtelbahir harb1 lngiliz 

Frans1z1 Rus, italya gemile
rini rasgeldigi yerde babr
mak demekti. 

l~esimli gazetede c;1k1n1~tI ) 
Dempseyi, Karpantyeyi 1 Jezzetle anlabyor. Bu sekiz 

dünyada tamnuyan kimse pehlivan A dah Halil, Koca 
kalmad1. Milletler kendi kuv- Yusuf, Kara Ahmed, Rüstern 
vetlerini temsil eden böyle Kurtdereli, Katarac1 Mehmed 
boksörler ve pehlivanlarla Kazandereli Mcmi§, Pamuk-
iftihar ediyorlar. Hatta on- ~u Osman pehlivanlarmi. 
larm balk arasmdaki itibar Bünlann i~inde Adah Halil, 
ve ~öhreti en hüyük kuman- Koca Yusuf ve Kara Ahmed 
danlarmkinden bile fazlad1r. ötekiJeri yenerek ve arala-
Adah Halil pehlivanm bun-

lngilizler ba§ta olmak üzere rmda tekrar güre§emiyerek 
dan otuz, otuz be~ sene ev-

itiläf devletleri tahtelbahirle- ba§t payla~mu~lar. 
vel kazand1g1 muvaffak1yet-

rin biri§ görecegine inanma- ler bugünkü cihan boksörle- Adah Halil bu güre~ten 
m1§lard1. rinden fazladir. Avrupa ve bahsederken aynen böyle•ko 

<;ünkü tahtelbahirleri uzak Amerikada sirtam yere geti- llo~uyor: 11
Katarac1Yusuf ak-

mesafelere deniz altmdan ren olmadi. Ömründe bi~ ran . bir pehlivand1r. 98-100 
gidebilecek bir vas1ta olarak yenilmemekle maruf olan bu okkahk [ kilo degil J ben o 
bilmiyorfardr. dag gibi Türk §imdi Edirne- zamau ancak 86 okkaa va-

Az vak1t ic;inde itiläf dev- de c;ift~ilikle me§guldur, ya- r1m. tutu~tuk vurdum avur-
Jetleri tahtelbahirlerin ne ni mai§ttile güre§mekteclir. duna bir ka~ yumruk. yen-
demek oldugunu anlad1lar. Sermuharririmiz Edirne se- dhn o herifi. Benim güre~im 
Tahtelbabirlerin bir ay i~inde yahabnda kenciisi ile ile su- settir. Yusuf Kurtdereliyi bir 
773,000 tonluk sefine babr- reti mahsusada müläkat et- c;eyrekte yukar1 kald1rd1, 
maga muvaffak olduklar1 mi§ti. yendi. Kara Ahrned Mcmi§i 
zaman hayret ve deh§et ic;in- 1 Adah Halil pehlivan ~imdi tuttu. Memi§ iltimas ettiler 
de kald1lar. elli sekiz ya§mdad1r. Edirne- diye pesetti. Pamuk~u Os· 

Alman tahtelbahirlerinin ye ü~ saat ·mesafede bulu- man da Rüsterne pesedince 
maceralar1 pek ~oktur ve nan kirseli köyünde {dogdu. Rüstemle Kara Ahmed ~1k 
itiraf da läz1mdar ki hepside Edirne ile Uzunköprü „ ara- d1. Kara Ahmed Rüstemi 
kahramanca ve fedakärane- sinda onun köyünü muhtevi bashrd1. Atb ona bir gönde. 
dir; Fakat bunlar ic;inde 117 araziye ada denirmi§, cihan Yendi o herifi...„ 
U. M. S. S nin maceras1 hep- pehliuanlara •

2
yeti§tiren bu top Adah Halil pahlivan Yu-

sinden nazari dikkab caliptir. raklar §imdi Yunanhlarda nan muharebesinden bir sene 
Halk1m1z10 harb macerala- kalmt§br. sonra yani yirmi alh sene 

r1na verdigi ehcmmiyeti bil- Adahnm ustalar1 Bog~ ka l A "k 
digimiz ic;in bugünden itiba- zah Hüseyin ve Ahrned i5im :::~telif m§:r~ir~~;de g~~7i!e·:: 
ren bu tahtelbahirlerin mace- li iki karde, pehlivanm1,. k d a ar oturarak yüzlerce peh· 
ralarm1 yaz1yoruz. Eserin sa- Güre~e 16 ya§mda ba,Jam1~. r l 1 0 zaman Edirne r."1v•1nda ivan a gü e~mi§, Avrupanan 
hibi, 117 numarah tahtelba- „ h l 

h 1 • · k ( bacaJt1 >) na gu··rec tutar- ~e ir erinde en maruf pehli-
hirin seya at arma 1~hra " Y 

l b h · b' 1 · Fakat bir gün ba"r cemi"yet vanlarla boy öl~ü§tükton son-etmi§ o an a r1ye u It erm-
A. Bekman' dir ! olmu§. Ba~a ~1kan ustalarm1 ra cihan pehlivant ünvanmi 

(Arkasa var) hari~ten gefen pehlivanlar kazanmi§tir. 
E ~q ~·111 ~ yenince Adah Halil bu defe Nevyorkta o zaman Ame· 

8 [+) [+] ~ 11"~a ~1 ~ ustaJarmm lgalibleri!e tutu,- rikanm en me§hur pehlivam 

idi. 

Bir Senede 42 1rkat Yapan mU§ ve kazanm1~. l§te ilk olan Tom <;ingu ile yaphg1 
,öhreti böyle ba§lam1,. güle, hakkmda tafsilät iste-

ßir ffltiSIZ ! • • Adah diyor ki " ben gen~ „ dim. Bu güle~ ~ok heyccanh 
Saray1bo „nada Branko Pa- 1:,in dinar k1ymetinte ~ald1- ligimd~ h1rs1mdan kaynar- olmu~ ve sonunda Amerika-

vi~ adh bir!Hirvattn mahke- g1m bir bilezik i~in bu adam dam. l§ittim mi • hir yerde lmm iki kaburga kemigi ka-
mesi cereyan etmi1tir. 23 bana elli dinar verereke elim- namlr bir pehlivan var. Onu r1lmak suretile ve Türkün 
yafinda olan bu hirsiz 935 den almi§hr. yenmeyince ic;im rahat et- zaferile nihayetlenmi§. Bunu 
senesinde 42 tnrkat i§ledigini ilk h1rs1zhg1 Metropolidin mezdi. anlahrken aynen böyle söy-
itiraf etmi§tir. evinde, sonra klise yazane- Para i~in güle§mek veya liyor: 

I Bu hirsazhklarma hep elin- sinde, sonra da Metropolitin uyu~~ak benin i§im degil- Güre§ tuttuguz tiyatro kat 
de tuttugu tabancasile mu- §ahsmda yapmi§br. dir. I~te bu yenmek h1rsisle kat, koca bir kubbe altmda, 

ff k ld w h k Bütün ~ald1klarm1 onu ogv - Adal R )" · · b" k 
l va a o ugunu i äye et- 1 ume mm· Ir~o yer- i~inde 48 sandalye varda. 

· · 8 reten Darnika nammdaki ka- I · · d 1 k d nutbr. u hars1zhklarm hep- erm1 o a§ara en nam ar Ben iki y1l oturdum. Amer1' -
· · d 1 d dmm evinde saklami§, kadm p hl" 1 J b ··1 ·· ·· ' s1n1 e papas ar a ve papas k d e ivan ar a oy o ~U§IDU§, kada öyle t1'yatro go"rdu"m. 

bu §eyler en isine kahr b 1 d K evlerinde yapm•§br. un ar an oca Yusuf peh-
Poli5 hirsizlara tutdugu za- ümidile h1rs1z1 cJe vermi§tir. livanla evvelä iki bu~uk sa- Amerikada iki dcfa yen-

man beraberleridc o kadar Hirsiz alh seneye, yataklari- atte berabere kald1ktan son mek adettir. y ok eger sen 
da yedic:er aya mahkum edil- ben1' bir kere vurursa b 

1 
etya bulmu§lardir ki nakli "' ra ikinci güle~te Yusuf m1- n, en 

• i~in bir araba tutmaga mec- mi§lerdir. z1k~1hk yapbg1 ic;in Adahyi de seni bir defa yenersem 
bur olma~tur. H1rs1z bu ha- l)i~ ])oktoru ,;;;;..=; galib saym1§lar vc mükäfat o zaman ü~üncüsü say1hr. 
reketine sebep, onu bu ah- olan tay1 da bittabi kendisine Uzatmiyahm Curi (juri) 

1 
liks1z yoJa sevke saik olarak ff. Tahsin Tan vermi§ler. "orrayt!„ deyince tutu§tuk 

i beraberinde oturan b r kadm 2 inci BeyJer S. Hamam Bu Koca Yusuf Arnerikadan herifJe. Ve läkin herif hah-
ve bir erkegi göstermi§tir. kar§1smda 37 numaraya ge~- dönerke bogulan me§hur ci; dan i~eliye giremez. Mecbur 
Hatta demi§tirki, benim on mi§tir. Telefon 3774 han pehlivamd1r ki, Adah olurum halmm d1§mda kova-

rnn
lbbt:/öt~ltilbbt1obt.*.*~lfc:.1c.1cS ile güle§tikleri zaman Adah lamayal Tam~m bir saat o 

E L H A M R A 1. Milli Ku
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·tü

1
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0

haenme a 
5 1 
a 19 ya§mda Yusuf yirmi sekiz ka~h ben kovalad1m. Bir 

otuz ya~larmda imi§. Adah defasmda gene onu kovala-
Halil zamanm cn namdar y1p dönerken sandalyeden 

Bu.yu.k m
suvaoffank1yetle Gdevua •• m netmaekthedir. Gece ~ kehlivanlar1 olan katranc1 havluyu ahp terimi sildim. )+ Mehmed, Kurtdereli Mchmed Curi hemen meydana ~1k1p-

9,l5 seansmda bütün mevkilerde tenzilät )1. Filiz Nurullah, Rüstern, kara ta Türk pehlivam dinlendi 
)+ Ahmad iläh gibi pehlivanlar- sayihr. Bunun i~in yenilmi~-

Biri nci 25. Balkon :~5, Hususi 50 )+ Ja da muhtelif yerlerde gü- tir demez mi? Bunu bana 

Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vard1r. >+ le§ tutarak yenmi~ti. tercüman anlatinca hic; ses 
>+ 0 zaman sünnet, köy dü„ etmedim. \:ünkü ikinci güre~ 
~ günleri onun i~in unutulmaz var. Yalmz bizim Meneciz-Gelecek program : 

VIYANA BÜLBÜLÜ )+ habralarla doludur. Helc Ge- lere sordum ki ben bu heri
)+ " liboluda bir dügün esnas1da fin bir yerini ku arsam zarar 

1\1 A l{ 1" A E (J E„R l" Jt sd iz namh pehlivamn bir ara- gelir mi'? 
BllllQl~-"'-ll~!+l ya gelib ba§ istemesi nekadar 1 ( Sonu Yarm) 

Siyasal bir 
Mane.vra 

10 Eylül 935 tarihli Tay
mis gazetesi 11siyasal bir ma· 
nevre„ ba§hg1 altmda yazm1§ 
oldugu bir !ba§ betkede di
yor ki: 

Habe§-italyan anla§mazhg1 
Cenevrede uluslar sosyetesi-
nin asamblesinde konu§uldu
gu ve herkesin gözlerini ora· 
ya diktigi bir s1rada B. Mus
solini firsattan istifade ede-
rek Berlinde siyasal bir ha
reket yapb. 

italyan el~isinin güven 
mektubunu verecegi tarih, 
umulmad1k bir surette ön
ceye getirildi ve el~i, pazar 
günü gibi tören yap1lmas1 
ädet olm1yan bir günde hem 
kendisinden önceki el~inin 
veda mektubunu, hem de 
güven mektubunu sundu. 

Söylenmesi ädet olan söz-
lerde Bay Attoliko, te~rifat 
buclarm1 B§hg1 gibi, Alman 
italyan ilgilerinin bugüne ka
dar gösterdigi durumun da 
ötesine ge~ti. 

El~i, ikisi de tüzeden ba§-
ka hi~ bir ~eyin deva nh ve 
saglam olamayacagma innnan 
iki ulusun dost~a elbirligi 
ctmesinden büyük faydalar 
gelecegine emin oldngunu 
da bildirmi§tir. 

Bu sözlere daha tutumlu 
sözlerle cevab veren bay 
Hitlar, fa~izm ile nasyonal 
sosyalizmin elele vermesin-
den yalniz iki memleketin 
degil, bütün dünyanm as1i
lanacagm1 söylemi§tir. 

italyan hükumetinin Berlin 
el~isi agzmdan i§itilen bu 
sözlerde ne gibi bir erge 
güttügünü almamakta yaml
maga imkän yoktur. 

Bundan ltalyanm elbirligi 
.s1yasas101 bB§ka tarafa dog-
ru degi~tirdigi anla~1labilir. 
Sonra Fransa bu el~inin söy-
ledigi sözlerden ba~ka türlü 
anlamalar da ~1karabilir. 

Her halde bu yeni yol, 
Uluslar Sosyetesini yeni zor
luklar kar§1sma koyuyor de
mektir. 

Dilencinin 
serveti 

20 !YL8L 
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Begenmemif 
me2er! 

Eski valilerde Murat pafa. 
k1z1l sakalh idi. Bir gün, 11" 
tanbuldan, kendisine ak ai•" 
lardan birisi vas1ta§ile bii 
ferman gönderdiler. Pa„ 
fermam getiren adamla alaJ 
etmek istedi. Kendisini bir 
ka~ gün ahkodu. lkram etti. 
Beraberinde gezdirdi. 

Bir ak~am konakta Ye bir 
~.lk misafirlerin huzurunda: 

- ·Kuzum, agafendH Ededi. 
Sen er misin, avrat m1? 

Bu hitaba fena halde ca•1 

s1k1lan zavalh kösa ak •i•• 
mmldamr gibi cevap verdi: 

- Erkegim ... 

- Öyledir mademki„ Ha11i 
sakalm, b1y1gm? 

Bu sefer, öc almak f1r1a· 
tim bulan ka aga: 

-Efenclimizl dedi. Ezelde, 
herkese !!akal, b1y1k dai1d1l
d1~1 zaman, kulunuz nas1lt• 
ge~ kalm1§1m; yeti~tiremedilll· 
Oraya vard1g1m zaman het" 
kes begendigini alma,, iit" 
mi~. Orada yalmz bir •u11l 
sakalla bir b1y1k kalm1. DO· 
~ündüm: Bunlara ahp ta, k•'" 
paze olmaktansa, böyle tliY" 
süz kalmay1 tercih ettiml 

'1 ----·~ •• 
1 Y eni bir Olüdl 

makinesi 
Londradan bildirilditiii• 

göre dü~manlarm1 kolayc:~ 
öldürmek isteyenler i~in yeD1 

bir harb makinesi iead edit 
mi~tir. Bu bir makine oimaB> 
tan ziyade bir 111khr. Bu 81" 
dürücü t§igm bugünlerde teC: 
rübesi yapdacaktir. 

Avrupa gazetelerinde okll 
dugumuza göre bu 111k düt" 
man bir 1ehrin üstüne ~e•" 

ririlince o §ehir halk1 anid• 
cansn kalacakbr. 

l~1k makinesini icad ed•" 
nin ,imdilik adma gizli tuttJ„ 

Suriye gazetelerinin yaz- yor. Fakat insan katili olall 
d1gma göre, ge~enlerde Bey- bu mucidin yakmda ismi cl• 
rut Gureba hastanesinde gazetelerde okunacak, halt' 
Salih Abdühnecid adh bir insan kalili olarak deiil fett 
dilenci ölmü§tür. Diyarbekirli kahramani olarak yazalacak" 
olan ve Osmanh hükümeti br. Bu katile diblomatlar [d• 
zamanmda Beyretta memur- kumandanlar d ? , hükametlet 
luk etmi§ bulunan Salih Ab- de hep el uzatacak, ayaj' 
dülmccid ölünce istanbuldan kalkacaklar, ~yer verceklet• 
geien oglu sand1g1m a~ma~ 

~erefine verilecek ziy•" 
ve i~inden §Unlnr pkm1~hr : · 

45 Adet 1886 senesinin ve fetlerde alk1,Ianacak, b1ll 

ve 30 adet 1911 senesinin bir türlü dalkavuklukl•'' 
M1s1r tahviläh, 600 Mnir garkedilecektir. Bu da met" 
altm1, 750 Suriye Jiras1, 25 hur adamlar1 fen hadimlatl 
Osmanh altm1 ve 32 par~a sarasmda tarihe kaydolu11•' 
mücevherat. cakbr. 
~~~~~~~~~~~Ci~~ .ft * •••• 
~ T A y y A R E s· Telefon m 1nemas1 3151 

•• Bugün iki büyük filimle 
~ iLK PROGRAM 

~ Sokaklarda Alt1n 
~ ~ 
~ 
~ 

~
~ 

1 rot 

r/'' 
" ~ 
~ 
~ 

Albert Prejean - Daniel Dariel!ss - Baron Filsin 
büyük §ark1h komedileri 

ASK CICEKLERI 
Ba§tanba~a dans - muzik - güzellik ve a~k filmi 

yüzlerce giizel k1z ve mini minilerin revüleri 

~ Fiatlarda tenzilät yapalm11hr. m Birinci ;JO, halkon iO, hususi liO kuru§t~ 
~ --( Seans Saatlan )--

~ Hergün 15 te Cumartesi, Pazar günleri 13 te 

~~~~~E. 



Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
litif ve sabittirJer 

Bahar 
Alhn damlas1 
Yasen1in 
Vnutn1a beni 

DaJva 
.; 

I\tanulya 
isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak i~i• 

F • d isim ve etike-' er1 tine dik1<at 
ediniz. 

M. DEPO 

srat1n1n k1ymetini bilenler 
1 

hatinin csas1 olan 111idelerini bozmamak i~in 
midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN dit macunµ 
'• kendilerini her türlü ac1 ve 12d1raplan 

her 1aman kurtaracak 

Gripio gülla~lann1 
••lerinde ve yanlannda bulundurmag. ihmal etmealerf 

9 ._.„„„ ......... „„„ •• mm .... ~ 

if tihar cden 

Yorgancdarda 23 No. l\1akine in1aläthancsi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

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

Furuncular Okusun 
F1r1nlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ebven fiatla yap1hr itler mutlak günü 
iÜnOne teslim edilir deniz iileri vapur ve motör tamirah 
Yt sefaine makine vaz'1 derubde edilir. 

lzmirlilere: 
• 

Ve Izmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu say1n halk1m1zm zevkini ve ne§esini bir kat dm 
arhrmak i~in büyük bir fedakärhg1 daba göze alm11tir : 

Me§hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi Ye Bedriye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tamnmJ§ yüksek saz beyetini getirmiitir. 

Kemani Cemal, kemen\;e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ,Sevket, hanende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Be~ia Selma 

Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistlerinin 

Me§hur Mi§eller 
vc ne~e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü\;ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 

ikt1sad1n 
caresi bulundu 

istanbuldan geien mftte
hass1s1m1z 150 rengi neredea 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havamn s1-

atnede ~()8 den f azla tcr2i yeti~tirn1ekle 1 
ra ta1 Bi,ki Y urd u Ru hsar -m&llll5illiiiiiiii~!!!!!!!!l!'!'B~!!!!!!!!!!!!!!~~~!""'!!!!!!!!!!!!!!."'!!!!!!!!!!!!! 

Eo lüks ve en saglam, en 
cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlar1n1 f zmir pana
y•rmda 128-129 nu• arada 

cagiJe terdeo, tozdan barap 
olan §eyleri yeni ,ekline r•
tirmek i~in bütün dü~ünce· 
leri kald1rd1. 8 

Hüsnü Müessesesi 
~ ienede terzilik dipJomas1 veren ciddiyetile tanJn• 

~· r mßeuesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi 
llie ,Öre karyela tak1m)ar1na varmcaya kadar hem : 

?llU hazirhyaeak ve hem de terzilik san'abm ögreo- n 
olacakbr. ~ 
~ya durduk~a Y•f&)'1Cak olan bu san'at bilezijini n 

takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. Ji 
laJebe kayd1na ba~lann11~br. 
~ ... w„„„„„ ....... „„~~~•w 

GüzelHisar 
Mefrupt magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
izmir YoJbedesteni No 1 9 

keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tü1 
1 ve karyola tülleri, krem yefil, estor ve has1r per-

• ~rdelik ve kanapeJik kadife kreton, more ve fan· 
~ •tlar. Perde 1a~aklar1 ve hatlan, masa örtüleri ve 

, l,~ lt11nlar1, karyola örttUeri, pamuk ve yün battaniyeler 
~' ! kana?e, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce· 
t,1~1ler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve pa1paslar1n 
~ boylar1. $ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
._,.._.,._' rte mefru1ata müteallik e,ya rekabet kabul etmez 

lllagazamJZda satalmaktad1r. 

~~~~~~~i-*-~~~·~-*~**~*--"tt~ 

DOKTOR 
A. KEMAL TONA Y 

Bakteriyolog ve bula~1k ile salg1n 
1' hastahkJar n1ütehass1~1 

.a '•lllah · ~, 30 ane 1stasyonu kar~1s1nda Dibek sokak ba~1n-
•k~ •ayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

-_: saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. 
tth1u::caat ~den hastalara yap1lmas1 liz1mgelen sair 
\„, y ve m1kroskopik muayeneleri ile veremli hasta
•illde apilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

llluntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

„ 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler :sokagmda 

BeyJer hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve fsvi~rede 'f edkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ahfan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikf eri lüzum 

fiaerine bususi araftumalar da yapmaktad1r. 
Laboratuvar bergün sabah yediden 

~~><• -
~· 

rece ona kadar a~1khr 
Telefon: 2205 

KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 burada hulahilirsiniz. 

~Bir :def a ziyaret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

ve f smet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me,herin :le 

sahlmak üzere te~hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmcleri käfidir. 

==:;:=:=====m::; 
Sanh sancagnn1z1 ~ere-
file mütenasib aln1ak 
ve takn1ak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BAYI~AK(:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 

Ticarethanesinden aliniz. 
Burada 1enelerdenbcri her 

boyda bayraklar model üze· 
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmele~ yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari11 kabul edilir. Azäm1 ko„ 
Jaybk gösterilir. 

T 
E 

R 
z 

Hayret verici bu i§te eski
ciJigin yenicilikten fark1n1 
~ünkü harap olmu~ bir elbise, 
,apka, yün, ipek, iplik ku-
ma~lar1n atilmas1 dütünülftr· 
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidia 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada Istanbul istim be· 
yabanesinde bulunmas1 ikh· 
sadm biricik yard1mcis1chr. 

GARAN'Ti 
A 0 V 

L N E 
T D M 

1 Ü A 
A L $ 

V A A 
L S 1 
1 V L 
K 0 E 

N 

Osman Nuri 
EMiRLER <;AR~ISI No 22 

Turkuvaz ban 
Bütün konf orlar1n1 
ikmäl ederek bu 
ak~amdan itibaren 

ac;ilm1~br 
M Mubterem halk1m1zm sa· 

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
E Z lar1 ve uzun Fzamandan beru 

H E 
mahrum kald1klar1 gece ei-
lencelerine bu aktamdan iti 

M K baren kavu,mu§lard1r. 
Müessesemiz pek büyük 

Yüksel 
E f fedakärhklar1 göze alarak 

Kabaday1 Billur Beyoglundak! barlarm en T mümtaz artistlerini ge irme· 
l1te bütün lzmir ve mülhakabnm seve seve i~ip~doya- ff k l t Kemeralb ge muva a o mu' ur. 

mad1g1 rakdar bunlard1r. Hükumet Muazzam varyetemiz görül-

,0 ~m~~~~ lcen bilir. bilen ic;er. Kartismda mege fayestedir. 
"•l~ . ~ ' . ~ 
~ ;fRKI ... f _ma;) Hakk (a i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISM~iL HAKl_(I Gazozlar1 temizlik 

LNIZ lS~~ . 1 l'QO~ •I ve s~t baluaua~ birinciliii kazanmitbr. tzmirin her dükkinmda kahve ve gazmol~rda b1.lhassa 9 EVLtJL 
PANAYtRININ gazmo ve me1rubat pavyo11lar1nda \sabbr. ISMAll,. HAKKI Gazozlar1 yftrege ferah, kunr ve bobrek hastahklarma fifa ver1r. 
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( Halktn Scsi J 

Ulusal cezalar 
~------~------------„oo++---------------------~ 

Balkanlarda yap1lmak istenen • • • 
l komünist ihtilili münasebetile Mussol!my1 
- (Pravda) gazetesi ne diyor? yola ~~brmek 

Sosyal Anar§ilerin ~ogaJ- kette kurulmasma meydan l~ID! 
mas1 ulusal bir ceza mahke- verilmemek karan verildi. Cenevre 19 (A.A) -Ulus-
mesini dogurmaktad1r. Bu Bir hükümdara suikasd lar sosyetesi evenleri Baron 
güne kadar her ulusun kendi yapan bir katilin hi~bir mem Al · · · h ~ B M ssoli'n'• . 01zmm enuz . u 
·~ düzgünlügünii korumak Jektte mekiin bulmamas1 tek 

1 kendine uygun bir kanun va- lifi dahi bu kongrede kabul 
tarafmdan ~agr1Jmamasm1 
endi§e ile kar§Ilamakted1rlar. 
Be§ler komitesi üyelerinin d1. Fakat caniler de faidelen- olundu. Bununla beraber ka 

mckte idiler ki bir haydudun dm tacirligi ve sahte para 
baz1lar1 B. Aloizinm italyanm 
Cenevredeki durumu B. Mus-

1 su~u yaphg1 ülkenin smmm yapanlarm da bu siyasal ka-
afarak düzme bir ad ile or- tiller zümresinden sayilmas1 

soliniye anlatarak kandisini 
~imdi mütemayil bulunmad1g1 
uzla§miya te~vik etmesi i~in 
1srar etmi~lerdir. Afrikada 
ba§lamas1 muhtemel olan har
bin, bu harbin ingilizler tara
fmdan zecri tedbirler ahn-

i : tadan kaybolmu~ gibi görün- münasib görüldü. 
mesi kabil oluyordu. Su~Ju- (Pravda) -----,·-' lar i~in bu bir usul olmu~tu. • • 
Fakat Yugoslavya Krah lngiJ~z - JtaJyan 
Aleksandr ile Frans1z D1~ 
Bakam Lüi Bartunun öldü- gergin)igi 
rillmesi bütün hükiimetleri 
bu gibi siyasal adamlar hak-
k1nda oynanan kanh reUere 
bir dibace vermek i~in ~are 
dßtünmege sevketti. 

Anartistlere kar§I ulusal 
bir kanun kabul olunmas1 
ötedenberi dütünülürdü. Fa
kat bu kanun bir türlü ka
bul olunam1yordu. Y ahud bu 
lüzumlu kanun ihmal olunu
yordu. 

Bugüne kadar yap1lan tec
rübeler göstermi~tir ki cina
yetle ugra1anlar bir yerde 
duramazlar, onlar her zaman 
yer deiittirirler. Bu degi,
tirme yaln1z canlar1mn iste
mesinden degil yapbklari f e
nahklarm izlerini örmek i~in 
de läz1m idi. Ruhlar1 macera 
kaynaklar1 i~inde ~irpman 
hu gibiler hi~bir zaman kap
lanna s1gamazlar. Onlar gez
mekten, tozmaktan, macera 
aramaktan Jezzet alirlar. 

Bir yerde uzun ömür sür
•ek istiyenler ancak ruhla

' nnda macara buhram duy
m1yan namuslu insanlard1r. 

Ruhlar1nda ihtiläl ve igti
lllf volkanlar1 kaymyanlar. 

, daimi seyyar ve ko,ucu olur
lar, onlar her an ve her gün 
bir yeni macaranm aktörü 
olmanm ~aresini ararlar. 

.d $ah1a 1uki bir banka h1r 
1 s1z1, bir kasa soyguncusu 

b
. 1 

1r yoJ kesici cetesi yapbg1 
cinayete siyasaJ bir renk ver 
mek suretile ka~b d1§ mem
leketlerde kendilerine otu-

J racak yer bulurlard1.<;ünkü 
alusaJ kanunlar politika ka

' ~kJar1n1 korumag1 emreder
di. Bir memleketin düzgün
Jßgünü altüst ederek yü1ler

\ ce insanm.1kanma giren,~or-
4 tahg1 ihtiläJe bogan, 0 yerin 
, en büyük adamlar1mn camm 
1 alan siyasal lcaniler gittikleri 

yerJerde yalmz oturacak bir 
t yer bulmakla kalmazlar, on-
1 lara ya§amak yard1mlan dahi 

1 yap1hrd1. 

I Bu kanunlar bu ruhta olan
tan 11marbr, bunlarm say1-
JIDI da arhrd1. Diplomatlarm, 
hükümdarlarm can dü~mam 
i>ldu, kabineleri, saraylari, 
~oayeteleri korkulara bogdu 
bu terura bir son vermek 
!~in hükümetlar ve hüküm
darlar1 da faaliyete getirdi. 
Nihayet son zamanlarda Ko
penhagda uJusal bir kongre 

f ~kdoJundu. 
• Diger bir hükümetin 
!llzenini bozacak, adamla
ui öldürecek bir T erur sos
,etesinin bangi bir memle-

(Ba~taraf1 1 incide) 
Jecegini ve bunun da kendi
si i~in bir f eläket olacag1m 
yazmaktad1r. 

Londra (Radyo] - Ba§ba 
kan bay Balduvin matbuat 
erkänma verdigi bir diyevde 
demi§tir ki : 

- italya tile Habe§istan 
arasmda ~1kacak bir harbde 
donanmamn alacag1 vaziyet 
hakkmda amiralhk ile görü~
tüm. Bana §U cevab1 verdi: 
" lngiliz donanmas1 bütün 
dünyaya ingiltereyi saydira
cak ( hürmet eitirecek ) ka
dar kuvvetlidir. 

•• 

masm1 inta~ etmesi yüzünden 
Avrupada ~ok kötü akisler 
husule getirmemesi i~in ~a

h§1lmaktad1r. 

Bay H. Suphiyi 
kabul etti 

Bükre§, 19 (A.A) - Bük
re~ gazeteleri, Bükre~ el~i -
miz Bay Hamdullah Suphinin 
bugün Dt§ i§leri Bakanhgm
da Ba~bakan Bay Tataresko 
tarafmdan kabul edilerek 
bau mühim meseleler hak
kmda görü§tüklerini yazmak
tad1r. 

Günün Onemli Telgraflar1 
------~----------------------„~----------------------------

( Ben kum ve toz ~ölleri istemiyorum - ingil 
terenin hareketini canavarca bi1· hareket sa
y1yoruz - Zorla i~ görmek isten1ek A vrupa)'l 
altüst edebilir! - italyanlan italyan parast ile 
yeneceklern1i~! - Ten1enni edelim ki italyaya 
ceza tedbil'i aln1ak )üzunu1 kah11an11~. - ~1uso 
lininin 111esuliyeti sonunda ingilizler ka"zanacak 

Mussolim diyor ki: 11 Be§ler komitesinin bize yapbg1 tek
Iifler kabul edilecek mahiyette olmad1klar1 gibi ayni zaman
da güfün~türler. Bizimle bayag1 alay etmek istiyorlar. Bana 
bir kum ve tuz ~ölü hediye etmekle beni ~öller kolleksi
yoncüsü haline sokuyorlar. 

§ italyaya kar§• zecri tedbirler ahnmag1 tavsiye edenlere 
kar§I Mussolini §U diyevde bulunmu§tur : 

11ltalyay1 yola getirmek i~in ona kar§t zecri tedbirler al
m ga kalk1§mak bo§tur. Böyle ~ir te§ebbüs Avrupa harita
sm1 ba§tan ba§a degi§tirebilir. ltalyay1 mü§kül bir mevkiye 
sokacak bir hareket harb bombas1m patlatabilir. 

§ Vaktile italyanlar1 maglub eden Habe§ imperatoru Me
neligin italyanlardan harb tazminah olarak ald1g1 on milyon 
lireti harb vukuunda yine italyonlara kar§I ku lanmak üzere 
sakland1g1 anlä§1lm1§hr. 

§ Frans1z delegesi 11Cumhuriyet„ gazetesine diyevinde: 
" Dileriz ki, ltalyay1 yola getirmek i~in ltalyaya kar§• ceza 

tedbirleri alm ... ga mecbur kalm1yahm. Her§eyden evvel iste
digimiz, insanhg1 tekrar bu ac1 tecrübeye giri~mek feläke
tinden kurtarmakbr. „ 

§ Mussolininin Maten gazetesine 0 dünyay1 eline ge~iren 
ingilterenin italyaya Afrikada kü~ük bir toprak par~as1m 
~ok görmesi canavarca bir harckettir. Bunun i~in biz kim
seyi dinlemeden hedefimize dogru yürüyecegiz„ mealmdaki 
beyanah lngiliz gazetelerinde bir asabiyet f1rtmas1 kald1r-
IDl§br. 

§ Figaro diyor ki: 
Harb1 ve barI§l elinde tutan Bay Mussolini müthi§ bir 

mesuliyet ta~1maktad1r. Habe§istanda ingiltcre ile ~arp1§mak 
mecburiyetinde kalacak ve ingiltere hi~ §Üphe yok ki sonun
da müzaffer olacakbr. 
„~mmmm„ •• „„„ ••••••++mmr:.~m.ltjl r 20 iLKTE~RiN - Pazar ~ 
~ genel nüfus say1m1 ~ 
i Say1m i§ine kar1§mamak1 kay1ds1z durmak veya .. y~~~~~ i 
tt saghk vermek yurda kar§l yap1lm1§ su~larm en buyugu- W 
~ dlir. Türk yurdda§I böyle c: g1r bir su~tan uzak kalacakhr. ~ 
~ . BA~VEKÄLET ~ 
~ lslatistik Um um Müdürlüiü ~ j 
atlSa.tölS .... ~······„„„„ •••••• „„~~~~ 

Beile komitesi 
~---------------0000-----------------i taly a ve Hahe§istana ne gibi 

teklifler 
Cenevre, 19 (A.A) - ltal

ya ve Habe§istana yap1lm1t 
olan teklifler aras nda, Ha
be§istanm blitün genel i§leri
nin Avrupah dam§manlar 
yard1mi)e yeni ba§tan kurul-

mas1 vard1r. Bu i§ler arasm
arasmda jandarma, poJis ve 
adliye i~leri vardir. Uluslar 
Sosyetesinin himayesi aJtm
da bulunacak olan yabanc1 
kurul bir dam~ma organizmi 
~eklinde olacaktir. Jandarma 
ve polis i§lerinde esirlik ve 
ailäh teciminin kaldirdmas1 
ve yabanc1larm güvenligi var
d1r. Ekonomik bak1mdan 
maden ve tanm i§lerinde 
ai;1k kap1 prensibi kabul 

yapm1§t1r 
1 

edilecektir. 
Baymd1rhk i§leri, posta ve 

nakliye gibi i~ler yabanc1 
uzmanlar yard1m1 ile yapila-
cakbr. ingiltere ve Frans1z 
hükiimetleri ltalya ile hudud 
düzeltilmesi ve denizde bir 
mahreci olmas1 i~in ingiliz 
ve Frans1z Somalilerinden 
Habe§istana birer par~a top
rak vermege haz1rd1rlar. Fi-
nans i§leri s1k1 bir kontrol 
altma almacan vergiler yeni
den gözden ge~irilecek ve 
yabanc1 istikrazlar sistemi 
ile ilgili olmak üzere Habe~ 
§istanda monopollar kurul
mas1 imkäm aranacakt1r. 

lll'~IJ P;,i1 ~II ~ r;._~_-„- f;+:'e_== l?:t"5 ~'11 1~11 ll 11'1! ltii1!1J ~ &: C. f::A liiulll 

Muhalif partiler 
Yunan genoyunda elleri bo§ 

durm1yacak ~al11acaklar 
0000--

GENOY 3 ILKTESRINDE YAPILACAK 
Atina [Özel] - Muhalif 

partinin ba~kanlan yapbklan 
bir toplanhda, genoy esna-

BA Y <;ALDARIS 

Atina (\Özel) - Bay <;al 
daris kabinenin genoy hak
kmdaki kararm1 bildirme k 
i~in büyük bir ziyafet ~ek
mi§tir. Haz1rlanan proje ge
neral Kondilise imza cttirile
cek ve bundan sonra ilän 
edilecektir. 

Söylendigine göre genoy 
kat'i surette 3 ilk Te§rine 
yap1lacakhr. Bu karara göre 
krahn dönmesi i~in verilecek 
reylerin yar1smdan fazlasm1 
almas1 ~arttir. __ _..'!Aii,,_ __ 

Vehip pa§a 
Ne diyor? 

-Ba§taraf1 birincide
faydah §ekilde hareketler 
yapmalan nas1l kabil olur? 
Haritaya bir göz gezdirecek 

smda elleri bagh durmamag1 olursamz göriirsünüz ki, bir 
ve f1rkalar1 namma bu genel istilä ordusu i~in ilerlemk 
se~ime i§tirak etmege karar imkäm olan yegäne yol V ad 
vermi§lerdir. Schbelii vadisidir. Biz bu 

Terekkiciler f1rkas1 ba§ka- vadiyi ~ok eyi biliriz ve Dek-
m bay Kafandaris bir söy- marodi ile Kalanli arasmda 
levde demi§tir ki: müdafaa hatlan tesis ettik. 

"Hühümetle genoy mese- Siz eski bir askersiniz. 
lesinde anla~mak mümkün Fransada harbettiniz ve Ver-
degildir. (:ünkü, bu i§te hü- dunu habrlars1mz. i~te bu 
kiimetin verdigi sözde ve Kalanli Dekmarodi hatb 
yapbg1 teminatta sebat etmi- ikinci bir Verdun olacak, 
yecegini ~imdidc 1 söyliye italyanlar ge~emiyeceklerdir. 11 
bilirim. "- Hi(\: bir zaman pey-

Venizelosun partisinin ba- gamberlik taslClmad1m, dedi. 
§ma ge~en bay Sofulis de Fakat zannerim ki fa~izmin 
~unlari söylemi§tir: mezar1, Habe§istanda kaz1-

" Muhalif f1rkalarm genoya !!J~a~c;.;:a~k-b;..;r ';..."~~~...;.;;;.;;;.;;..;;;~=-~ 
i§tirak edib ctmemcleri me
selcs'ni münaka~a etmege Bioks 
bile Jüzum yoktur. Bence bu Fennln cn son usullerile 
memleket ve rejim i~ine kar imal edilmekte olan yeni 
§idan seyirci kalmak hem tertip Bioks di§ macunlarl 
temsil eltigim f1rkanm tari- Ucuzluk Sergisinde rekläm 
hine ve hem de cumuriyet · i~in 12 kuru~ sablmakta ayni 
rejimine kar~J deruhde etti- 1 zamanda tecrübe i~in nümu-
gimiz 'vazif ye aykm 'dü§en neler meccanen verilmekte, 
bir hareket olur. Bunun i~ia di~lerine merakhlara ehem-
r.ah§mak, ugra~mak, müca- miyetlc tavsiye olunmakta-
dele etmek lAz1md1r. dir. 

20 EYL 

ingilte 
- l!Jfur---

M1s1r1 Tahki 
de Deva111 

Ediyor! •• 
Londra 19 (A.A) - M 

daki lngiliz kuvvetleriniD 
viyesi bissolunm1yacak 
surette devam ctmekt 
Bir süvari alay1 bugün 1 
deriyeye hareket etm" 
fsko~ya muhaf1zlarmdao 
alay da llktetrin bat• 
hareket edecektir. 

Rus ordusu 
Manevra 
Yap1yor 

lztanbul, [Özel) - ftalya* 
Frans1z ve Alman manev,... 
larmdan sonra, Sovyet Rur' 
ya ordusu manevralarl dl 
ba~lam111br. 

Neyaz1k,· 
Neyaz1k, 
Neyaz1k! •• 
Safranbolu 19 ( A.A ) "' 

Ara~ kasabas1 ormanJar••• 
daki yangmdan 35 kilometr' 
uzaktaki kasabam1z durD8' 
i~inde kald1. SabahJeyin gO• 
ne§in ziyas1 kirm1z1 re~ 
ald1. T enefflls edilen bavadt 
is kokmaya ba§lad1. 

Lo}1d Corc 
Diyor ki: 
- Battaraf1 1 incidc -

harbe yürümedigini yaz1yor· 
ivining Niyuz gazetesi d• 

diyor ki: 
Arsiulusal bir kriz melll„ 

leketi tehdid ettigi takdiad• 
bütün lngiliz ulusu bir k•1' 
gibi hükiimetin kar1111odl 
durmabdtr. 

Londra 19 (A.A) - lngi" 
liz filosunun Akdenizde v• 
~ap denizinde bugünkn dil" 
rumu tudur: Muhtslif s101ftaO 
Cebeluttarikte 19, fskenderi" 
yede 55, Adende 10, HaY'' 
fada S, Portsaitte 3 geroi 
vard1r. 

Londra 19 ( A.A) - 811 
gece Malta üzerinde bav• 
manevral ::i r1 yap1lm1thr. Ge" 
neral Mak Kulloc Malta kd" 
alarmm bat kumandanbgtsal 
üzerine a)mak i~in dün 1ngil„ 
tereden hareket etm11tir. 

Londra 19 (A.A) - R6Y" 
ter ajansma Cebelüttarikte' 
bildiriliyor: 

Dün Cebelüttar1ka geleJI 
filo §imdilik burada kaJa~li 
br. Filo dünyamn en btl~ 
sava§ gemisi ola'l Hud dril" 
notu ile Renev dritnotund ... 
dört kruvazörden ve 10 de•" 
troyerden mürekkeptir. 80" 
tün bu gemiler Akdeniz fiJo• 
suna degil ana deniz fi)ot11' 
na aittir. 

Milano 19 (A.A) - t21 
sübay ve 3600 asker CeoO" 
vadan ve 350 asker de T~" 
esteden Lombaride vapu~ 
hareket etmitlerdir. Dük d 
Bergam da Afrikada bir k~" 
petanhk almak üzcre Afti" 
rikaya hareket etmittir. 

Roma 19 [A.A] - Met' 
jero gazetesi ltalyan1n ~ 
ler komitesi önergeleflP"' 
kati oJarak reddedecejini f' 
z1yor. 


