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ahife 2 

Musolini kimdir? 
"italyay1 ben kurtard1:.:n, ben 

büyütecegim '' 
~---.._.~~~~-oaoo~~~~~~----

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici bayat1 ! 

-10-

i\1u ... olini hapishancdc düJgerJik ögrencrek 
az za111anda ikinci derece bir usta olmu~tu 
- Zab1tam1zm mesaism- - " f~te hakiki yap1c1lar. 

den memnun kaldm1zm1?. . Tugla, Kire~, <;imento ve 
Diye sormu~tu. Mussolini, saire ile az zamanda size ko-
.§ahsioa has tavurla ve bü· caman bir eser vücuda ge-
yük bir sovuk kanhbkla: tiriyorlar. Biz muharrirler ise 

-

11 

Evet bay direktör, ne payoruz ki, kü~ük beyaz 
~ok mernnunum. Su kar~1da- bir käg1d1 karahyor ve bu-
ki köprüyü görüyormusunuz? nunla iftihar ediyoruz. Hal-
Vaktile po1isiniz burada beni buki biz ne yaphk? Onlar 
tevkif etmi~ti, bilmem hatar- ne yapblar? Ne saadettir ki 
lad1mz mi? „ Diye cevab ver insan vücuda getirdigi abi-
mi~ti. Polis direktörü mah- denin yüksekligini gururla 
cubane ve hürmetle egi1erek: gQrebiJiyor. " 

- " Zaman icab1 ba~ ba· DÜN BA~KA, BÜGÜN 
kan „ diye mukabelede bu- BA~KA 
lunmu~tu. Mussolini ruhunun bütün 
V AT AN A~KINI NEREDEN kudretini, bütün feyzini ~ok 

ÖGRENMi~ ? sevdigi ögretmeni "Vilfred 
Mussolini, ba~tan ba~a ma- Döpareto„dan alm1~hr. Bu 

cera ve sergüze~t ile dolu zek'i halyan ögretmeni, ta-
hayat dan pek ~ok istifade lebesine bütün meseleleri 
cyle!lll§tir. Vatanmdan uzalC, denemeli bir inceleme i~i 
sefälet i~inde ge~en heyab yaparak halletmesini tavsiye 
onun kalbinde hatsiz bir va- etmi§tir. Basit görünen, ha-
tan a§kt uyand1rm1~br. Onun kikatte ise kuvvetli bir düs-
i~in mazisini derin pir ifti- tur olae bu söz Mussolini 
harla yad etmektedir. <;ünki de ~ok derin bir tesir birak-
bütün istikbalini, o ge~en ha· mi~hr. 
yatm10 yogurdugu 1sbrab ve Netekim bu ifadenin ~u-
ümidlerin muhasselesinden müllü tesiri altmda olarak 
~1karm1§hr. Mussolini hapis- kendisi fa~izmi izahederken, 
hanede ge~en vakitlerini dai- bu mefkurenin muayyen bir 

• ma tetebbuatla ge~irmi~tir. ~er~ive i~inde kalm1yacag1n1, 
1 lngilizceyi, Alman edebiya· hayatla, cemiyetle beraber 
hm, Hendeseyi, ·i~timaiyab daima yürüyecegini söyle-

1 hep bu sirada ögrenmi~tir. mektedir. (Kendisini, "ilerle-
; Hapishane adeta kendisi i~in yen insan „ olarak tavsif 
; bir nevi mekteb olmu~tur. etmektedir. 

Mussolini hapsanede dül- Bundan kasd ettigi mänä, 
< gerlik te ögrenmi~tir. Mus- bir kanaat ta§1mad1gm1, za-

solini hakikaten iyi bir dül- mamn icabatma, umumi ce-
gerdir. Azzanda ikinci dere- reyana tabi oldugunu anla-
cede bir üsta olmu~tu. En maktad1r. 

] ziyade pen~erelerin kavisle- 1919 senesinde ltalyada 
rini muvaffakiyetle iYapard1. intihabat icra edilirken Mus-
S1vac1hk ta yaprnam1§ degil- solini arkada~larma namzed-

t dir. Denilebilir ki marangoz- li&ini vazetmiyecegini haber 
„ luktan ba.§ka her ~uoede vermi§ti. 
i ~ah§m1~tar. Kendisi bu haya- Bu llareketten müteessir 
t tm zevkini bir türlü onutma- olan arkeda~lar1, istinkifm1n 

mi§hr. 
v Bir gün "Popolo Ditalya" 
v gazetesi ida.rehanesinde ma
b kalesini yazmakla me~gul 
f , iken bir araJ1k ayaga kalk
e m1§ ve pen~ereden d1§ar1ya 
d bakarak kar§I tarafta yeni 
ifbir binada ~ah§an ameleleri 
d, göst~rerek~ 
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sebeblerini sorduklari zaman 
onlar1 iknaya ~ah§m~§b. irte
si gün, kendisini selämhyan
lara sert bir ifade ile: 

- " Milan meb 'usluguna 
namzetligimi vazettim. 1smim 
listenin ba~mdad1r. " Deyin· 
ce, arkada~lan hayret i~inde 
kalm1~lar ve ondan bu z1di-

Ölc;ii üzerine s1hhi 
Kann, ~lide, Hamile, 
F1tik, Barsak, Böbrek 

Dii~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik ~orapJar, Ka

s1k Baglan ... 
\ 

S. D. A~er 

izmir 

( Halkia Seal ) 

• 
Italyanlar 

~\alleye kar~1 pilän1 
Degi~tiriyorJar 

Roma - Alan ajans1ndan: 
Ak,am gazeteleri Makallenin 
italyan ordusunca büyük öne· 
mi vard1r. Buras1n1n ahnmasi 
i~in i~in ltalyan erkin1 har
biyesi pilan1 degi§tirecekdir. 
• 
lnqiliz ve 
italyan 
J)iplomatlan Habe~ 

i~Je1·ini unuttular 
Belgrad ( Özel) Landradan 

bildirildigine göre fnriliz ve 
ltalyan diplomatlar1 Akdeniz
deki filo münazaasmdan Ha
be§ bar1§m• onutur gibi oldu-
l 1r. italyanlarm son zaman
da bu filonun Roma hükü-
metinin ba~ma bir belä ke
sileceginden ku~kullanarak 
her ~eyden evvel bu Akde
niz korkusunu bir tarafa at
mak istiyorlar. 
·~,~~.......,... 

yenin manas1m sormu~Jard1.' 
- "Dün ba~ka, bugün ba~

ka, yirmi dört saat evvel §id
detle müdafaa ettigim bir 
prensibin bu dakikada ayni 
.§iddetle alehdan olabilirim. 
As1] hüner i~timai hädiseleri 
vaktile sezmektir.„ Diye ce· 
vab vermi~tir. 

Mussolini, mevki iktidara 
gef.tiden sonra, günün birin
de polisin kencii · hakkmda 
vaktile tesbit ettigi hususi 
dosyay1 · buldurmu~ ve derin 
bir zevk i~inde ve saatlarca 
kumserlerin raporlar1m oku
mu1tu. 

{ Arkas1 var ) 

Belgrad Pravda gazetesi
nin italyan cebhesindeki süel 
aytarmm anlamasma göre 
Makalle bir ka~ kere ahmb 
verilecek ve bu daglar arka
smdaki ,ehir bir kan kuyusu 
yahud insan kanaresi (Sal
hanesi) olacaktir. <;ünki Ma
kallenin cografik durumu bu
nu diletmektedir. 

lngiltere 
ital}1aya kön1ür ver
memek vüzü rden <rör-

,; .~ 

dügii zarar nas1l 
Kapan1yor 

Londra - ltalyaya kömür 
verilmemek yolundaki karar 
üzerine lnteredeki kömür 
amelesi i~siz kalmak tehli
kesile kar§tla§hgmdan bu 
tehlikenin önüne ge~mek i~in 
Londra hükumeti artan kö
mürleri hükümetin ve bahu
sus Akdenizdeki büyük filo
lun ihtiyac1ya sarfetmek üze
re hükumet hesabma alma
g. kararla~brm1§br. ---··-„·-----
Halk1n dilek
lerinden Bele
diye i§leri 

Okurlar1m1zdan yine mek
tublar ahyoruz. 

Servilimescid, Faikpa§a, 
Topalimam • mahallelerinde 
birer i~eme yeri olmamak yü
zünden oralar halkmm orta 
bir yere su dükmesinden ~1-
kan kokulardan ~ikäyet edi
liyor. Belediyemizin diltkat 
gözüoe sunmam1z isteniyor. 

izMir Muhasebei 
Müdürlügünden 

Hususiye 

Numara Cinsi 
351 Kahvehane 

9 Dükkän 
16 Magaza 

6-8 Kahvehane 
18 Dükkän 
26 

" ]() 
" 17 " 14 
" 16 " 19 Ev 

25 " 7-3 Dükkin 
28 Ev 

85·87 Fmn 

Yerin 
iki~e~melik 
Hisar camii arkasmda 
1 ci belediyc caddesi 
Tilkilikde 
Ali pa~a meydam 

" " 
" tt 

Ta,~1larda 
3 cii kara Osman sokag1 

" " 
Bornova akka§ sokag1 

" " 
Kerner caddesi 
Kar111ya alaybey iktisat sokag1 

„ „ tramvay caddesi 
ldarei Hususiye akaratindan olup yukar1da yer ve cinsleri 

yaz1h emläk 16-10-935 tarihinden itibaren kiraya verilmek 
üzere temdiden a~tk artbrmaya ~1kanlm~br. Talip olanlarm 
~eraiti ögrenmek üzere her gün Hususi muhasebe direktör
lilgüne varidnt kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de en
eümenin "'toplad1g1 her Pazartesi ve Per§embe günleri saat 
9 dan 12 ye kadar dopozito veya bank mektubu ilc encü
meni viläyete müracaatlan. 

Al'ES )' ( il\1URU „ 
SEMA CEHENNEMI 

Bu senenin en büyük hava 
muharebesi Filmi 

• 
Insan 
Ka~ak~1lar1 

FOKS JURNAL VE 
KOMiK MIKI 

Hepsi de lzmirdc ilk defa 
olarak bugün 

LALE 

11 Ikinci T e1ri o 

J•r!3 ·_ ~~J3EY.ill11 • 
Türke hiyanet ederek Yunana 
ge~en h tem hakk1nda Yunan

l1lar da Neler Söyliyor? 
-8-

Yunanhlara teslim olunan <;erkes Etem hakkmda Yun•~ 
gazete.cilerinin fikir ve mütaläalarmdan bahseden ikincl 
k1s1m yannki nüsham1zda ba~byor. Burada merak ve ibretle 
okunacak yaz1Jar göreceksiniz. ~ 
~ ~~~ a~:.;:s-..... 
~ • llWll ~ ~ ' ""' 

Suriye gazetelert t-
~--~~~~----~~~ '~---~~~~~~_______....,, 

Atatürke yap1lmak isteneJJ ~ 
menfur suikasd hakk1nda ~· ._, 

ne diyorlar?... e 
Halep-Suriy·e gazetelerin- hi~bir Halebli ve Suriyelioi• Q' 

den bir k1sm1 Atatürke kar- kar1§mad1g101. suikasdm ao· 
§1 yapilmak istenen menfur cak $arki Erden ve Filiod' 0 
menfur suikast te§ebbüsüne mukim mülteci <;erkesler ta• S.. 
dair mütalealar ne§retmek- rafmdan tertib olundugunll 1 
tedirler

1
, Mdütale~kne§dretmti~1~n söylemekt

1
edir. Bu ~azetenui;. ~ 

gazete er e su1 as 1 e 10 ald1g1 ma iimata gore 5 • ~ 
edici cümleler kullanmakta· kasdciler Halep emniyet da1• lilii 
dular, $amda ~1kan Elkabs restnin faaliyetinden ürkere~ 
sahibi Necibürris imzasile Tü;kiyeye Halep tarikile de· 
bir ba!Jmakale yazmlf, $am- gil, $am, Dirzur ve Cezir' 
da mütekaid Osmanh zabit- yolile girmi~Jerdir. 
lerinin Atatürke ~ektikleri (Ennehda) gazetesi de J-1•• 
telgraf1 mevzuu babsederek lep ve Suriyelilerin TürkJe• t „ 
T~rklerin Önder~ne kar~1 b~r re ve terakkilerine kar~~ ~ li 
smkasd harekebne h1~b1r muhaläsatle mlitehas1s ol "'• 
$uriyelinin te§ebbüs edemi- duklarm1 söyledikten soor• h.~1 w. • k'l t 1 f . • t yecegm1 ve ~e 1 en e gra 10 Türkiyü ga7 etelerinin su1kaS t· 
yaln1z zabitler namma adde- din Suriye ve bahasua Ha• 'l 
dilmeyin bütün Suriyelilerin lebde hazir•andigma dair ol•~ 
hislerine tercüman oldugunu . t 't hl'J etmektedir· . . ne§r1ya 101 a J 
ate§in b1r hsanla anlatm1~- Gazetenin mütaleasma gör' e 
br. . . . bu ~ayiamn ~1kmas10a sebet 

. ~akal~mn b1r yennde de- Suriye ve Halebde bir90~ L 
mbyor kt : Türkiyeli mültecinin bulno· ~ 

"Bizi bu suikasd i§inde masidir. Halbuki Suriye bii: L 
fevkaläde müteessir eden bir humeti. Türkiye mahafillerio1 ~ 
cihet varsa o da, bu menfur d . „ lt d bulu d1Jf' 

. . f d a1ma goz a m a n ~ 
•§m Sunyehler tara m an k t•l r·· k. 'hla m„ sure 1 e ur 1ye.ye 1 1 
yap1ld1g1 bakkmda ~1kan §a- .b t · t• 

. . . . . . . . sm1 1 raz e mt§ 1r. !ld yia 1d1. ~1md1 F ihstm, Sur1ye, 'l 1 

Türkiye ve ~arki Erden em
niyeti umumiye da;relerinin 
yaphklan tahkikattan ögre
niyoruz ki sulkasdnlar Su
riyeli degildirler ve buna 
§iddetle seviniyoruz. 

Atatürkün hayahm rnuha
faza ettiginden dolay1 Alla'?a 
müte§ekkiriz. 0 Atatürk ki 
Türk milletine istikläl ve 
hürriyetini kazandird1, o Ata· 
türk ki Türkleri haläskän 
ve bütün §arkm mefhareti
dir.„ 

(Elvakit) gazelesi, suikasd 
hakkmda Halep emniyt ti 
umumiye dairesince yapilan 
tahkikah ileri sürerek bu i§e 

Avustur,ya 
Cephane fabrikalar11'1 ~'•n 

l 
. t 

( a ) ang1n tti 
Belgrad-Viyadan telefol> lti 
Blumentoudeki Avustury•' kJ r. 

mn büyük cephane fabrik• tr 

lannda büyük bir infiläk ol 
mu~tur, Fabrikamn bir k15' 
m1 tamamen mahvolmu~tur 
Zarar ve ziyan iki bu~U~ lt8 . 

milyon dinar fahmin edil ~ d' 
mi~tir. 

Acele sat1l11' 
Hane 

Di~ J)oktoru Tama~ahk mahallesi All ~~ 
• T dede sokaga numara 64. ~-tl H. T ahs1n an Müracaat yeri: Ke~ecilerd il 

2 inci Beyler S. Hamara Sadullah efendi sokag1 pr 
kar§ismda 37 numaraya ge~- kär Hasan Yunus. Numar• Yij~I 
mi§tir. Telefon 3774 30. (0:4) lt121 

. fl:1~!11Q ~I ~:ji imlnit • ~· · b~l 
· Aläka yarahc1 1ln ~aheser ~1-tJ, 

Bugün 7 lkincite§rin Per§embeden itibaren '( 

( T A N ) SiNEMASl'n1n 1 
Perdesini süsliyor 

1- Roma ate§ler i~inde 
2- Gönü~ler birle§ince 



( Halkm Scsi ) 11 lkinci T e~rin 
·~--- ---~--~~--·------·-----„=---·--------...,.._ __ ..._ __________________ ......, __________ -=-:1 ________ ,_.. __ ...., ____ _,, __________ ...., .... 

Si f a Sif a 

... 

1 - - - 2!!!2!E! 

•. flte Kars Sütlerimiz Geldi _,ttr-• ·· t ·1 · · · K ··ti · „ d'kl . e' t „ „ . mu~ er1 ernn1zm ars su erme goster 1 er1 
i llzer1ne bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden :t haHs ve gay~t nefis tereyaglar1 getirilmi~tir. 
~ ~te.. mü~terileri•izia sütlerden memnun olduklan 
'tlarua1zdan da aemnun kalacaklar1 §Üphesizdir. 

, •n ve verakende satt~ yerleri hüku1net 
~In da 

~ . . 
:: e~rm pastanesz 
~; ercilerde 12-il.4 No. Iarda 
i~ ~erci ALi GALiP n1üesseseleridir 
t' 

1
•· ~1k Ge! 

~din terziha nesi 

NE SET 
Stn d 1 ~~ mo e Jerle met ot 

Yap1lan elbiselerin 
~ti .. 

ol>' ~ . s1z1 ~ok memnun 
y•' . hr. Burada, elbiseler 

k•' trle, silfa, fo.sfor ve 
1' t k o abartma karyola 1 

':~ 'Ye sun'i ~i~ekler de 
tut "'l;tad 

~ Ir. 
~IJ rta 
dil' ~ : Karata,ta Bi~ki 

dahilinde. 
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• ltczanes1 
ükiimet caddesi 

MESERRET OTELi [•]~1c*lbtclfc:lti'lc*.1c)t1d1c.:lt:i::lc-Jr.*:lc:lc:lc$c'Jc:lc2 « BU GUN ~ 

Izmir Kemeralt1 Hühiimet ~ Elh Tel ~ 
Ca das" k ra kar§ISmda I ~ amra 2573 » 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame- ~ idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 ~ 
tile nam kazanan oteHmizde bu defa esash tamirat yapum~ i( Sinemanm · iki büyük y1ld1z1 >+ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mati tedarik ederek te~rif ' •)( JOAN KRAVFORD - KLARK GABLE )lt 
ed ecek olan saym mü~terimizih her türlü isHrahatlanm te- :o tarafmdan Frans1zca olarak yarablan büyük film )+ 
min ve tarn manasile bir aile ocag1 olmu~tar. :)'( T z i C 1• )+ 

Civar il~e ve i!baylardan ge!ecek konuklanmiza ümidin K A L J N N R ~ 
hari inde kolayhklar gösterilmektedir. •K Programa iläve olcuak: >+ 

Otelimizdc bir gcce konuklnmak her hakikah ögretecek- ~ 1- Paramunt merakh dünya haberleri .. „ )+ 
tir. Ak~~unlan temiz hava alruak i~in ta ra~alarrm1z mü~te- +( 2- Ankara Cumu~iyet bayrammda ATATURKUN * 
rilerimize apkhr. « önüud~ yap1lan GE<;ID Resimleri. a 

A::;lama sular1m1z sulanm1z me ccanendir. :H SEANS SAA TLARI • 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. +( Hergün: 15 _ 17 - 19 - 21,15. )+ 

--- -- -=---··..;.·---=--_,~ __ _ _ « Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. J+ 
")( Pazar: 13 te ba~lar. )+ 

Ka haday1, Yüksel ve 
SIHH A.fIN J\lil1\'El{i 

• tlur +( Ak~amlari sinemadan sonra her tarafa otobüs )+ 
i( ve tramvay vardir. )+ 

S1hhattn rnihveri nc5'edir inan 
Nes'esiz hayata z1ndand1r cihan _, ~ 

Ne~'cyi bulur, hugün her insan 
« Yüksel» den «Billur» dan «Ka hada v1» dan 

" 
i~te bunun i{:indir ki hayatm esas1 olan slhhata ehemrui

yet verenler ne~elenmek it;in yalniz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

C•l'f.~~~,.C~:\<~~~'4Ciilt~~'l='lt~~~~'ltt•l 

Kurtulu§ kisesi: Türkuaz Bar1 
Bir ~ok yurdde§lar1m1z1 fa- 1 izmirin ye()'ane lüks 

Jdrlikten kurtarip zenginler .., (.., 'd' 
arasma koymu§tur. eglence yer1 Ir 

Bu defa da en büyük ik- Me~rubat ucuzdur muaz-
ramiyelerden birini kazan- zam varyete herak~am nu-

mi~br. malar göstermektedir. Pek 
Zengin olmak istiyenler yakmda istanbuldan kuvvetli 

--- Tayyare piyango biletlerini 
bu ki§eden aJsmlar. v. yeni bir varyete g eJecek-

HUSEYIN KAYIN . 
ru o ilye E 

llcr nrad1,g1n1'1 ~ k, ten1i·t:, liiks 

cv t ~yas1n1 burada bl1.1"' hiJir~ini;t . r -

Rir defa ~ivaret 
cdin;z · 

~l ' 

i~ekeci e 
No. 26 

1 Z M R -

ADRES : tir tedansan ve numarala-

Hapishane kar~1smda rlmlz görülmege ~ayestedir . 
Tayyare piyango bayii Mutlaka Turkuaza bir defa 

Berber Bekir S1tk1 1 geliniz. 
~~~~~~:~~~~~~ 

i lzmir, cevresi kahvecilerine ~ 
~ Oyunlarda verilmek i~in son zamanlarda ~ok aranan ll 
~ jdätinli ve kremali özel hisküvitlerini yapan ruüessesc- ~ 
i miz ba§ka ~e~idlerle de sipar.i~ler ahr. S 
~ ADRES: lzmir Sand1k~1lar \:er~i oglu han No. 21 ~ 
-~ GuZEL 1ZM1R BISKÜVIT FABRfKASI 1J 
~t&~~~~~~:~~~,~~~ 

T AFLAN GAZINO U 
Taflan gazinosu c;ok bü

yük fcdakärlikla ba~ta lzmir 
yild1z1 Sahibinin sesi mugan
myes1 ~ükran, Sahibinin 
sesi mnganniyesi Bülbül 
F ahire ve lstanbulun yüksek 

muganniyelerini Taflana 
~elbetmi~tir. Türk.yenin ye
gäne kemanisti Bay Cemal 
ba!ita olmak üzere muhte-
~em saz heyeti her ak~am 

TaflaA da 
lzn1irin n1ünevver hal-



Sabife 4 

Ankara da 
Garipbir 
• 
lspirtizme 
Tecrübesi 

Ankarada Hususi surette 
yapilan bir tecrübede muh
telif sualler arasmda med
yuma bu seferki tayyare pi
yangosu büyük ikramiyesinin 
hangi numaraya ~1kacag1 so
rulmu§tur. Daha evvelki su
allere yamndaki merakhlar1 
§a§irtacak derecede dogru 
cevaplar veren medyum 2416 
rakamm1 söylemi§, hatta nu
maray1 doJapdan ~ekecek 
olan kü~ük bayanm ismioi 
de bildirm1§tir. Bunun üzeri
ne bu tecrübeyi yapan zat 
telgraJla lstanbul Tayyare 
Müdüriyetine müdüriyetine 
müracaat ederek bu numa
mab bilete talib eldugunu 
bildirmi§tir. 

Gelen cevabda 2416 nu
marah biletin par~alarmdan 

birinin Ankarada, iki par~a
smm BeJuda, iki par~as10m 
tstanbulda, digerlerinin de 
izmir ve civarmda eldugu 
bildirmi§tir. 

Bu zat Ankaradaki bileti 
sahn almi§, istanbuldaki bi
letlerin ! ahlm1~ oldugunu 
anlami§br. Ayni zat Boluda 
ve diger §ehirlerdeki bilet
leri oradaki talihlilere birak
m1§br. ~imdi aym on birini 
merakla beklemektedir. 

. Hab~§ 
ln1oaratorunun 7 5 mil
yon ingiliz Jiras1 nere

den ahnd•, nereye 
verildi? 

Belgrad - "Morning Post" 
gazetesinin Adis - Ababadan 
ögrendigine göre Habe~ im
paratorunun 75 milyon lngi
liz ,liras1 siläh ve cephaneye 
tahsis edilmi~tir. 

Bn paranm bir k1sm1 Lon
dra, lsvei~re, Fransa ve 
Amerika bankalarma gönde
rilmi§tir. Bun~a ba§ka impa
rator, Rashklarla Bayraktar
hklardnn geien birka~ mil
yon vard1r. Birde bu müna
sebetle vergilerden de bei 
milyon ingiliz liras1 toplan
gn~br. 

Milli müdafaa ba§kanhgm
da dört senedenberi masraf 
fazlas1 olarak artan u~ mil
yon da ba~kad1r. 

Bu 75 milyon ingiliz liras1 
eski imparapor Menelgin 
1896 da italyanlari maglup 
ettigi zaman italyanlardan 
ald1g1 sava§ masraf1d1r. 

· Habe§ ltalyan 
Sefiri 

J)avinc;i italyan ba~ 
Kun1andanJ1k refa
ka t1na tayin olundu 
BelgraJ - Asmaradan tel

graf: icalyam11 Adis-Ababa 
sefiri Graf Davin~i Cibuti
den ha1 eketinden evvel bir 
telgraf ald1. Bu telgrafla 
Mausa oradanda Asmaraya 
gitmesi emir verHmifti. Dün 
ak§am buraya gelen Davin~i 
ba~ kumandan gcneral Dö 
Bono ile beraber ~ah~ma1' 
emrini almt§br. Davin~ Ha
be~leri, Habe§istam, Habe,
lerin adetlerini bilmek ihba
rile ba§ kumandan1n 1110e 
yanyacakbr. 

Makallenin 
Al1nmas1 
Nas1l oldu 

Belgrad- Royter ajansm
dan f talyan kuvvetleri Ma
kalleye yüz kilometrelik bir 
yerden geliyordu. Pi§darlari 
ordudan elli kilometre ileri
de idi. Bu pi§darlar ordusu
nun gelmesini beklemeden 
Makalleye hücum etmi§ ve 
alm1§ idi. Fakat Habe§lerin 
o geceki hücumu ile gene 
istirdad olunmu~tu. F erdas1 
günü ordu gelerek Makal
leyi yeniden i~gal etmi§tir. 
Bununla beraber Habe§ler 
bu müdafaay1 büyük bir 
kuvvetle yapmam1~ idi. As
kerig uzmanlarm fikrine gö
re Makalle ahnm1~ fakat 
MakaJle sava,1 bitmemi~tir. 

Hahe§lerin 
Pilin1 
Ke§fedildi 

Belgrad-Adis-Ababadan 
telgraf : 

Habe§lerin güdecekleri plän 
harb1 ve bu münasebetle 
dü,Mam denizcien uza.da,
d1rmakd1r. Nitekim Habet.; 
lerin bu güngü hareketide 
bunu gösteriyor. 

• 
lmparator 

Kervan1n1 gönderiyor 
o da ta yyare ile 

gidecek 
Belgrad - Londradan te

lefon: Habe§ imparatorunun 
mü1avirleri ag1rhklar1n1 ker
vanla yola ~1karmas1n1 ve 
kendisinin de sonradan tay
yare ile gitmesini münasib 
görmü~lerdir. Kervan Desie
ye varmca cephane ve siläh 
haz1rhklar1 da tamamlana
caktir. fmparatorun kervam 
20-30 bin kitilik olacaktir. 
Desie'ye kadar ancak ü~ 

haftada varabilecektir. Adis
Ababada Amerika hastanesi 
tabibi doktor Hohman bu 
ay1n ü~ünde ü~ kamyon ilä~ 
v e ü~ ingiliz doktoru ile 
Jijikaya gitmi§tir. 

Habe§ 
Kumandanlar1 

Aras1nda da anlas1l-„ 
n1an1azhk 

Belgrad - Adis-Ababa
dan telgraf: Habe§ cebhe
sinden bildirildigine göre Ha
be~ kumandanlar1 arasmda 
önemli anla§ama T azhklar 
pkm1~hr. Nitekim Ras Kassa 
ile Ras Seyyum arasmda ~·
kan ihtiläf üzerine imparator 
Ras Seyyumu Makalle ceb· 
hesinden ~ekilerek Go~amda 
ordusile yeni bir, cebbe kur
maga memur etmi§ti.-. F akat 
Ras Seyyumun bu emre ita
at etmiyecegi zannediliyor. 
Bundan ba§ka Negüs oglu
nun imparatorun ho~una git
miyecek politikalar gördü
günden de mütessirdir. Ay
ni zamanda Ras Hasiboda 
Harrar cebhesinden ~ekilme!c 
emrini alm11br. Bütün bu ye
ni durum son derecede gizli 
tutulmaktadar. 

( Hallun Seal I 

Demiryollar1m1z ilerliyor 
Ankara 10 (A.A)-ikinci tetrinde Afyon-lsparta hatbmn 

a~1lma töreni yap1lacag1 kuvvetle umulmaktadir . 

Rusyada §eker pancar1n1n 
bollugu 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberleri 
§ Habe§ler bir milyonluk bir ihtiyat ordusu tetkil ,lt• 

yorlar. 

imparator "Cenevre andla§masma uym1yan sulh 1artlartl1 
kabul edemeyiz. Habe§istan henüz söz.ünden dönecek k•• 
dar medenile§memiftir „ diyor. 

§ Romanyah gö~menlerin vaziyeti ~ok feoala§h. Binlerc• 
kiti Köstence r1hhm1nda bekliyor, gö~menlerin mal s•~ 
ve pasaport i§lerile anavatana nakilleri gü~ yürüyor. 

Moskova 10 (A.A)-Bu sene ,eker pancar1 ürünü daha 
§imdiden 153 milyon kental pancar toklanmi§ht. Bu miktar 
ge~en senenin bütün mahsullerinden (57) milyon kental faz
lad1r. 

~~SE SSEIJ e 
Bir gen~ 
Kudurdu Ziraat banka §Ubelerine 

talimat verdi Besim Sanyerde kudu
l rarak halka sald1rd1 istanbul (Özel)-Bugday fiatlarmm dü§ürülmesi i~in Zira

at bankas1 istoklarm1 ortaya koyuyor. Piyasaya lüzumu ka
dar bugday ~1kar1lmas1 i~in Bankanm Ankaradaki ba§kan
hg1 §Ubelerine emir vermi§tir. Bu dakikada bugday fiatlar1 , 
dü~mekte devam ediyor. Toplu bugday alan fabrikalar ah, 

0

i§lerini durdurme§lard1r. Zira ekmek fiatmm dahi,: dü§ecegi 
muhakkakbr. · 

kanunu Kamu
verildi 

Istanbul - Sar1yerde 25 
ya§larmda Besim Saka na
mmda zavalh bir gen~ ans1-
zm kudurmu§tur. Besim sa
bahleyin yataktan kalkbg1 
zaman annesine: 

Yeni Barem 
taya 

istanbul (Özel) - )..eni Barem kanunu Kamulaya veril
mi§tir. Bu kanuna göre, dereceler 19 dan 15 §e indirilmittir. 
Memurlar da bir~ok §art ve kay1dlara tabi tutulmaktad1r. ' 
Maa§lar 150 lira ile 10 lira arasmda kahyor. 

- Ben hasta m1y1m, yok
sa kendimi Ü§Ütlüm mü, ba
y1lacak gibi oluyorum demi§, 
sonra ayilmak maksadile 
Uskumru köyüne dogru 
yürümege ba§laml§hr. 

Fakat zavalh gen~, ans1z1n 
sokakta kudurmuf, agzmdan 
salyalar akarak ötekine be-Yunanistana Alt1 Ada m1 

verilecekmi§?. 
Atina (Özel) - ingiltere gendisine aid k1br1s adasile 

ltalyaya aid on i'<i adadan altts1010 Yunanislana verilmesi 
hakkmdaki haberler teeyyüd etmecnekle beraber ital an 
mahfellerinde telä§lar uyand1rm1§br. 

~ ~ ri ~ E E ~ E 
• 
lmparator 

1 rikine saldirmaga ba§lamit 
ve polisler taraf mdan gü~
lükle yakalanarak doktora 
gösterilmi~, kudurdugu an
la§ilarak daülkelbe gönde
rilmif tir. 

Besim karakala götürülür
ken ag1hyan annesini tam
yarak: Hebe§ler 

Para eldc silah ahyor 
Hangi f abrika evvel 

Verirse onunla 
anla~1yor 

Askerinin aras1na gi- 1 

rersc o askeri hücurn-
- Kuzum annecigim ba

na yakla1ma, seni 1s1racag1m 
diye bag1rm1f, sonra polis
lere ldönerek: 

dan geri ahkoya-
nlazm1~ 

Belgrad-Londradan tele
fon: 

- Beni hastaneye gönder
meyiniz, ~ekiniz tabancan1z1, 
öldürü beni diye yalvarmtf
br. 

Belgrad - Londradan te
lefon: Habetler ingiliz fab
rikalarma sipari§ ettikleti si
läh ve cephanenin vaktile 
yeti§memesi ihtimaline meb
ni diger devletler fabrikala
rma dahi s1pari§te bulunmu§~ 
tur. Hangi fabrika daha ev
vel V'ermegi taahhüd ederse 
ona fazla avans vermegi ta

lmparatorumuz büyük taar
ruza yarayacak kadar bazir- 1 

1ik1ar1 tamam1and1kca §ima1 But2ar ordusu 
cephesine gitmiyecektir. Zi- 1 

ahhüd ediyor. 

Habe§ler 
Kimlere neler ~ipari~ 

Etti? 
Belgrad - Londradan te

lefon: Hab~l§er tüfeklerini 
Belcika fabrikalarma, büyük 
toplar1u1 <;ekoslavakyanm f~
kod fabrikasma sipari~ et
mittir. Tüfek cephanelerini 
lngiliz fabrikalarma verecek
tir. 

ilk revan§ 
Belgrad - Roma gazete

leri Fransa ile ltalya ara
smdaki ekonomik andla§ma
müddeti ge\:tigi i~in Fransa
dan gelmi§ ve f talyan güm
rügünde kalmtf olan §arab
larm ~1kanlmas1na italyan 
hlikumeti müsaade etmemi§-
tir. 

ingilizler 
Italyadan 
Ka~1yor 

Belgrad - Romadan tele
fon: ingilizler aleyhine olarak 
yapdan son gösteri,Ierden 
sonra bir ~ok f ngilizler ital
yay1 terketmege ba,lam1,
lard1r. 

ra bir kere askerinin arasma 
girerse o askeri saldirmak-
dan ahkoyamayacagm1 bil
dirdigi i~in hazarliklarm ta
mamlanmas1m bekliyor. 

Ahaliden 
76 ölü 

Belgrad - Yunaytet pres 
aytarmm bildirdigine göre 
ltalyanlar Gorahay kasaba
sm1 tayyare ile bombard1man 
ederken bu kasabadaki Ha
bet kuvvetleri ~1km1fh. ltal
yan tayyareleri bu askersiz 
kasabaya büyük ~apta 250 
bomba atm1§tir. Bu mermi
lerin yanmas1 kasabay1 ~ö
le ~evirmi§tir. Bundan zarar 
gören ahalidir. Bu ahaliden 
76 ki§i de ölmüt ür. 

Arnavutluk 
Cendrede! •• 

Belgrad - Londradan te
lefoo: Uluslar sosyetesi Reg-
lemaninin fü;üncu fahmn on 
albnc1 madesine göre lüzu-
munda ispanya, Yunan, Ar
navutluk limanlar1 uluslar 
kararma göre sosyetenin ica-
ahna yard1m edecektir. 

Bukerre itaJyaya kar§I ya· 
p1lacak tedbire dair Arna„ 
vutluk limanlarmm kullamla
cag1 Tiran hükumetine teb-
lig edilmittir. 

Kral Zogo hükiimeti de 
yardan m1, serden mi? kai
desine göre ne yapacag1n1 
1a11rm11hr. 

Un1un1ig müf etti~i ge
neral Zaimof ta 

hapsedildi 
Sofya ( Özel ) - Bulgar 

ordusu genel ispektörü ge
neral Zaimof dün hapsedildi. 
Bulgar ink1läbm1 hazirhyan 
Damyan Vel~ef Bulgarista
na girdigi zaman BuJgaris
tandaki "Kapudan sosyetesi„ 
adh sosyeteye misafir olmut 
ve sosyete tarafmdan sak
lanmifb. Bulgar ordusu ge
nel ispektörü general Zai
mof ta bu sosyete azalarm
dan oldugu i~in fÜphe üz.e
rine hapsine karar verilmit· 
tir. 

italyan 
Esperleri 
Londrada 

Londra (Radyo) - -Deniz 
kongresinde haz1r bulnnmak 
üzere iki italyr n deniz uz
man1 buraya gelmi§tir. 

•• 
U~ Italyan 
K1'tas1 
ilerliyor •• 

Belgrad - Koyter ajan
dan: Ü~ italyan kolu Aksum, 
Adua ve Adigrad hathndan 
ilerliyorlar.,Bunlarm Ras Kas 
sa ordusile bir kanh sava1a 
giri1ecekleri anla1ll1yor. 

Moskovada '-1 
Türkiyeye mahsus ra~ 

yo ile bir konser 
verilecek 

Anknra - Memleketilll~ 
gelmit olan Sovyet tly•! 
san'atkärlar1 burada gördP 
leri büyük hüsnü kabule ~ 
§ekkür i~in Moskovada ·~k 
Türkiyeye mahsus ollP"' 
üzere bir konser ver"Jld« 
karar vermi§lerdir. Kor>..,t' 
radyo ile Istanbul ve Aalif' 
ya dinletilecektir. 

italyanlar 
Habe§lerin oyunund'11 

Ürkmu~ler 
Belgrad - RomadaD ~ 

lefon: italyanlar Habe1l;:: 
bir ka~ oyununun kap~ t
dütdüklerinden arbk iht•Y' 
tan ayrilmamaga karar .•~ 
diler. italyan harb er~ 
anl§mI§hrki Habe11lerio ~~ 
n1 f talyan ordusunu i~e~ 
ve zorluklu yerl~re ,e~ 
ve yorultarak ~ullaomall~ 
Bu oyuna meydan Yerlll__..
i~in ltalyan harb erklDI .• ~ 
tiyatb davranacak -~~ ~ 
kullar101 eo ~evik yerlilll""" 
se~ecektir. 

lngiltere 
itlyadan M1s1r hudl" 
dundan bir firka d~fl' 
~ekmesini istiyor!·~ 
Belgrad - Londrada• ll 

lefon: ingiltere Akdenisd;; 
kuvvetlerini azaltmak _w 

ltalyadan deha iki teY .,.-

mi,tir: lff' 
Biri ltalyada lngiliz • ,tl 

binde yap1lan propagan~~ 
kesilmesi, digeri de L1 • ~ 
dan bir italyan f1rk•' 
daba ~ekilmesidir. ,Jt, 

Royter ajans1, bu nse• ~ 
sinden bahsederken bO, 
~artm da ltalya tara~ . 
kabul edilecegini bildit1f" .„ 
Karantina 
Ocaginda 
«(;ifte Keran1etlef~ 
Kon1edisi oynao~, 
Dün ak1am C. H. P• f.' 

nin Karantina ocag.nd• 2 
rultay spor kulübünüD t ~ 
kolu tarafmdan büyl1' ~ 
Retad Nurinin "<;ifte ~ 
metler „ adh komedisi ~ 
bir ba§artkhkla oynaod•· ~ 
k1m1z10 bu müsamereye a.J' 
te1 digi, timdiye kad-' ~ 
görülmemif rabet ve d~ 
temis kolunun ~ok f~ /!',. 
ve her kese s1cak kab f;JI!. 
teren tabsiyetler tat•~ 
hidaye edildigini ga1t~ 
tedir. Y ar1nki nusb ' " 
piyesi canlandiraD ~e•~· 
sanatkir amatörleri111•' 

1
",tl 

k1ndaki duygularun•ZI 
cai11. 
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