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SI A KAN IBTILAL 
~ ••• „~~--~-------------------------------------------
ls1rl1Iar hükiimet erine bag1r1yorlar: ,, istiklalimizi bu: def ada ba§aram1yäcaksan b1rak · 
, .ifi biz becerelim." Bütün M1s1r halk1 silihlara ve sopalara sardarak ve "Vaft" parti-

1n a~t1g1 ihtilal bayrag1 alt1nd a toplanarak hükiimetin muhaf1z askerleri ve baz1 yer 
tde lnqiliz efrad1 ile kanl1 ~arp1§malara R"iri§mi§lerdir. ln2ilizler bermutad sogukkanl1-
larm1 muhafaza ediyorlar. · 

---„••••OO.~···„--------------------

Mzszr ihtiialinde ltalyan 
t~. 

parmagz vardzr? mz 
~ .•re ( Radyo) - Vah 
\ 111lin ön ayak olmasiyle 
~da ayaklanan ihtilälcdar 

ilirn adamlar1 Kuran 

tarafi dola~ma ta M1s1r ve 
ingiliz devriyelerile ~arp1~
maktad1r. Bir ~ok rivayetlere 
ragmen ne onlarm ve nade 

kü~ük ~ehirlerde de ihtiläl 
ba~ göstermi~ binlerce halk 
Kahirenin üstüne yürümü~

tür. 
Hükfimet bunlara kar§• da 

tedbirler alm11d1r. Bu insan 
sürüll!ri Paytahta gelince ih
tilälin ~o§kun ate§ini sönmü§ 
butacak1anndan heyecantn 
fenal1k dogurm1yacag1 umu
tuyor. 

Hükiimet bir de beyanna
ne§rederek halk1 sükiinete 
davet etmi§tir. Bu beyanna
mede bu ihtilalio M1sar va
tam i~in siyasaJ fenahklar 
doguracag1 bildirilmi~ ve 

hükiimetin bunu kuvvetle 
basbrmak kudretinde oldu
gunu ilavf' etmi§t.r. Kabine 
toplanm1§br. K1ral Fuat ve 
iogiliz komised ayr1ca mü
zakerede bulunuyorlar. 

istanbul ( Özel ) - Her 
M t taraftan ahnan radyo ve tei-lt .. 1s1rda ngiliz kuvvetini gösteren bir Heykel graflara göre Mismn en kuv-

lln1 güzel makamlarla 
1 

yorahlar1n say1s1 henüz belli f -,. eetli partisi olan Va t son 
~ llk yürümü,Ierdir. ~eh- 1 deiildir. Ancak ölülerio on günlerde Mistr istikläli i~in 

~ ~~· ka~ meydanhi1nda , ikiye •e yarahlarmda iki yü- Kral oezdinde müessir te§eb-
. ~ ~lt ba11rlanm11 ve süs- ze Yard1g1 muhakkakhr. büsler yapmek ve eger hü-
. ,/. ~ ola1a kürsülere ~ikan Onlarm ziyades M1s1r po- kümet bu bakk1 ingilizlerin 
'."",I ~t ate1li söyleYler s&y- lisidir. Bir lngiliz polisi bir elinden alamazsa partinin 
~ 1.-. tdir. 

# '"1k M111rhy1 öldürmü§tür. Tu1ra- alacag1 bildirilmi§ti. 
~ . „ ya,asin ihtilil, ya- da11 relen haberlere göre Hükiimetin lngiliz komiseri 
~ latildil t „ avazelerile E ~ f!2 ~ s S ~ ~ 
~ lllaklau doldurmakta 
~ ~-1c1•r• do1a,maklad1r. Y aln1z Hitlerin .bayrai1 

batkam Nahas pa1a 
kl~tinde lngilterenin M1-

'ti 1~ kolüni olarak teläkki 
~~in M1s1r1n istikläli ve 

~t llunun tatbiki i~in son 
~ ty~ kadar sava~ devam 

Ca21n1, lngiliz kari~ma
~1 ~~t1~ dayaoam1yacak-
~ ild1rmi§ ve bugünkü 
• 

11 
Nesimi pa§a kabi

. ~tkilmezse onu da 
· U tk i~in her ~areye 
·, 'cegini, lngilizlerle ah§ 

C:d 
tta· e~ yurdda§lar1 vatan-

•i~· 1'=hkJe tan1yacag1n1, 
c~~ Pa1a kabinesi olsun 

l)(s her hangi bir kabi-
~tlt~t\ lngilizlerle beraber 

I> onu da devirmek 
._. lttin· k d· ~· . 
'lt~· in arar ver 1gm1 

1,r ~ 11tir. 

~~ ~ lJ~<;ILER ELDE SO
f~ "\l~" FEK VEY AHUT 

'tillfc~LE DOLASIYOR 
tJI: t~ftk iltr e!lerinde sopa 

oldugu halde her 

Almanyada baz1 müesseselerde gemilerde Hitlerin bayra
g1 ile birlikte eski Alman bayrag1 da ~ekilirdi. Son alman 
karar mucibince Alman donanmas1 ba§ta olmak üzere bü
tün müesseseler törenle yaln1z k1li1emizde görülen bayrag1 
~ekmegc mecbur edilmi§lerdir. . 

ile bususi müläkatlarmda ne 
yap1)d1g1 maliim degilse de, 
partinin bu dilegi göz önilne 
ahnmam1~ olmah ki arrti 

lar vard1r. Hlak gümeleri 
Hahire üze1 ine ) ürümekte
dir. Kabire halki de sokak-
lan dola~maktad1J. 

italyan te~viki i!e de alika
dardir. Fakat Kahiredea re·i 
len haberlere göre bu k1-
m1Jdama bir te,Yik aeticeai 

MISIRDA BiR iNGILiZ ASKERI KITAS! 

nihayer ihtilil bayragm1 a~- lTAL Y AN PARMA GI · dejildir, ancak za•anliaw 
m1~hr. V ARMI ? l istifade suretiyledir. 

M1smn h~r tarafmda si- Istanbul '{ Özel ) - Bazt lNGlL TERE NE 
lähli ve siläbsiz ayaklanma- haberlere göre M1s1r ihtilili DÜSÜNÜYOR? 
••••••„ •• „„„ •••• „„ •• ••••••• ...... •••••••••~„„ Istanbul - M1s1r ihtilili 

10 bl·n Tu•• rek uzeline iogiltere sojuk k••-I j T ~ hhg101 muhafaza etmek.te· 
dir. Ne lskenderiye önbtle· 
ki donanmada Ye ne de M1· 

·Ras K.assa ani bir bask1nla bir 
ia§e kolu11u mahvetti 

itanbul (Özel) - Makallenin cenubunda ormanlar i~inde 
ordusunu sakhyan Ras Kassa birden bire taarruza ge~mi1-
tir. Bu ani taarruzdan §•§iran ltalyan kuvvetleri ka~rnl§lar, 
bir ia§e kolu mahvedilerek muharebe meydanmda onbin tü
fek ve sekse kahr kalmt§hr. Bunlar tamamen Habe~lerin 

eline dü§mÜ§tür. 

s s s 

Deniz faciasz 
-----------~---0000------~-~~~ 

Adliye tahkikat1 Mehmed Ali 
kaptan1 su~lu gösteriyor 

inebolu vapurunun hab§ 1 

f acias1 • tahkikati dün yine 
devam etti. Vapurun müret
tebab isticvab edildi. Bu ara
da vapurun suvarisi Mehmed 
Ali kaptanda vrd1. Mürette
bahn ifadesine göre kendi
sinede baz1 §eyler soruldu. 
Vapurun batacag1 zaman va
puru terk i~in emir vermi§ 
ise de mürettebatm bu emri 
i~itmedigini ifade etmi§tir. 
Mü ettebat ise böyle bir 
emir verilmedigini iddia et
miflerdir. 

Mürettebat vapur batmca
ya kadar istim mevcut oldu-

gunu ve kaptan taraf1ndan 
emir verilmi' olsa idi vapu
run karaya oturmasi imkäna 
bulundugunu iJave etmi§ler, 
kaptanda istim bulunmad1-
g1 iddias1nda bulunmu§tur. 
Kapdan mürettebahn ,kendi
sini b1ralfl~ gittikJeri,ni ve 
ona artik itaat tmediklerini 
söylemi§dir. 

Mürettebat vap\irda alh 
filika olup beberinin elli§er 
ki,i ald1g1n1 ve eger bata~ 

muntazam idare olunsayd1 
y§lcular1 hepsini kurtarmak 
mümkün oldugunu ve ij' 

- Sonu 4 üncüde ~ 

s1rdaki lngiliz askeri k1t'a· 
Jarmda benüz bir k1puda•a 
eseri görülmiyor. Fakat l.
giliz komisea i mekik filti 
daireden daireye dola11yer. --·-„·---

Habe1in 
Yeni miihin1mat 

Sipari~leri 
Belgrad - Londradan te

lefon: Deyli ekispres gazetesi 
Habesin yeniden lngiliz, Bel
~ika ve <;ekoslovakya tez
gäblar1na siläb, cepbane ve 
mitralyoz sipari~ ettigini ya-. 
z1yor. 

italya 
Akdeniz i~ini ay1rmak 

istiyor 
Belgrad- Havas ajaas1a

dan: lngilterenin Afrika i1-
lerile Avrupa ve Akdeaiz 
i§lerini birbirinden ayirmak 
suretile halletmek niyetinde 
oldugu anla§1hyor diyea 
Kuriyev Tadano gazetesi 
ltalyanm böyle bir siyasay1 
müzakereye bile yana1m1ya
cagan1 yaz1yor. 

Telefon 

~l!llet ve As1m büyük elbise fabrikas1 EsKI 
81T-ri:~~~~~N~~::A 15

·
11 

tldc elltiae, palte •e pardesünüzü mutlaka Abmed ve As1ma yaptar11111. Y erli mah laer ~etid ~ullkiden ~ifte proYab, temiz masraf, mDkemmel 

dlkit 12 liradan 18 hray• k•dmr 1smarlam• elbise yapahr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

No. 

3882 
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Mrisolini kimdir ?: Koraha v~ Cenubi •f'_3iil :;_~_:J_:_• ___ :_Ji1_Ui' 
-·----oo • AMlamkaaklleyi Afrikada Türke hiyanet ederek Yuoall' -------- Gizli bir te~ki]ät 

''
it'11lya'1l hen kurtard1~, ben kefolundu geren \..tem hakk1nda YunaJl-

J italyan Ordusunun Belgrad - Londradan ·e- ~ C. 
büvütecegim'' Yolunu At;rnak lefon: Cenubi Afrikamn mer- l1lar da Neler Söyliyor? 

--- -- 0000 Demcktir kezi elan Yohanesburg 1eh- - 1 2-

Diyen Musolininin merakb ve Belgrad - Havas ajanst rinde hükllmeti devirmek Bazi kulag1 delik rumlarm bet oldugunumeydadi 

1 
Makaileyi almak bülün Tigr i~in (Bredenbund) adh gizli bile manah ve alayh bir te- maktadir. l,te bu At• 

ihre{: Verici hayat1 ! alan101 tutmak, Korahaya bir te~kilit ketfolunmu~tur. bessüm ile dinlemekten ken- zeteleri vaktile Yua t_;.w 

-1 4- girmek te Harrar ayaletine Bu tetkilittn maksadi hü- dilerini alamad1klar1 bu sa~- kucaklara1na attlan ba -;J 
MUSSOLiNl "A V ANTI„ istiyordu. Bu gayes1n1 eo kap1 a~mak demek oldugunu kumeti ve belediyeleri eline may1 yumurtlad1ktan sonra )erden behsederken fU 

BA<::MUHARRIRI · d f k d „ 1· z· H b 1 . almaktir. Hükümet örfi idare b k dd b k II 1 d "' z1ya e sosyaJist ir as1n a soy iyor. ira a et erm en gene ir er am harb ci i- irleri u anm11 ar 1r: ~ 
0 zamana kadar "Avanti" temin edebilirdi. büyük merkezleri ve en ilin etmi§tir. yeti ile parmagin1 mermer Kuvay1 milliye topr• Ji 

de muhtelif ve mütenak1s 1912 de "Recyo„da büyük önemli kervan ge~itleri bura- Deniz jti:f'iJer masadaki harilada gezdirdik- rmda kesecek Rum, YtJfJ II 
makale inti§ar ediyordu. bir Sosyalist kongresi akte- lardad1r. Bundan ba1ka bu ~~ ten sonra iläve etti: H1ristiyan bulamad1kfario 1' 
Gazetenin batma Mussolini dilmi~ti. Bu kong1 eye devle- yerlerde ltalyan ordusuna su Kan UD U _ Benim töyledigim gibi bizim tarahm1za ge~eo ol'' 
ge~er ge~mez -siyasi maka- tin o zamanlar büyük sima- ~1karmak kolaydar. Ekonomi bakanmuz Deniz Yunanhlar bu mevkilerden para ~mukabilinde vicd• ~ 
leleri benden ba~ka kimse Jarl meyanmda olan ".Jond- Bir evladl1k itniler kanununy da yoluna ge~erler ve Mustafa Kema- ran1, vatanlar1n1, nam~~1~„ 
yazm1yacakbr- diye §edid mi„, "Kabdini" gibi 4;1ahsi- k d B lin ordusunu arkadan „evir- 'l{er§eylerini satmak 1~t1> „ ... 

Y oymagi ü~ünmÜ§tÜr. unnn .,. C r~" 
bir ihtarda bulunmu1tu. yetler de i§tirak eylemi,t:. Ariyana i~in bir de läyiha hazirla- mege muvaffak olurlarsa zaman haz1r bulunan e l'°' 
Mussolininin 'iddetli maka- Bunlar aras1nda sivrilmek, L D . Ankara da, Mustafa Kemal Etem ve kardeti yine 111e .tt '1 
l k k Alb gün evvel dünyaya mt§br. äyiha üzerine en1z. b _._..,n· 
eleri gene! efkärm büyü yü selmek her halde gü~ müesseselerinin fikrini almak de, bütün askerleri de eli- ve me1'um ir 1e~~ 

b. k' k t Q d ' F k geien bir erkek evladm1 ba· t l l kd 
tr mev J azanmi!J t . i 1. a at yüksek ve ~u- kamamak yüzünden bir va- üüere läyihayi Deniz Tecim mize esir dü~eceklerdir. 0 a 1 m11 ar ir. • 

sirada kirk bin satui yapan mullü bir idealist i~in bun- lide evladhk olarak bir yere direktprlügüne gönderroittir. zaman onlara hesab sormak • • tel' 
bu gazetenin sah!J miktara dan güzel bir nrsat olamaz- 1 vermek istiyor. Talib olanla- Direktörlükte bunu konu1- s1ras1 da bize dü§ecektir. Gene ihtimal baz1 de\,r 
Mussolinin makaleleri yüzün- d1. Bilhassa k1ral "Emanoel rm Alipa1a caddesinde ,ab· mak i~in bir komisyon top- Bir ~oklarm1 ben muhakeme lerden paralar ~ekerek 'f 

dt:n az zamaoda yüzbini Viktorya„ aleyhinde yap1l- kac1 bay Abbas Hilmiye mü- lanmt§br. Komisyon toplan- edib, ben asbracag1m! defasmda muvaffakiyetl~' 
ge~mi§ti. mas1 mukarrer suikasd äkim racaat etmeleri. blanna daha bir ka~ gu„n S 'k d bb - likle neticelenen AtatOfll 

M ). . 'dd 1· h- kald1ktan on snt as te~e üsu 'k bb- „ de b" usso 1u1, §1 et 1 ucum- sonra, partinin uu ..... -~ devam edecektir. sm ast te!je usun ar'J'' 
larm1 bilhassa hafi bir cemi- kuvvetli azalarmdan baz1lar1 solini, farkamn diz.ginlerini n1ünasebeti ile„. nan <;erkes Etem ve di 
yet olan Farmasonluga tev- k1raliyet~ilere taraftarhk eline almi§dl. Acele sat1l1k RetiC:in atbg1 palavralan da§larm1n bu yeni ba1""' 
cih etmisti. Her nekadar bu ediyorlard1. Herfeye häkim oluyor, is- ff daha faz.la i~itmege taham- luklar101 Yunanblar oef 
cemiyet, kendjsine yüksek Mussotini, firka üzerinde tedigini yapbriyordu. Az za- &De mül edemedigim i~in oradan yadederler. 
kabiliytinden istiane etmek nüfuzlarm1 gösteren bu 1ah- manda Sosyalist hrkasmt, Tamaqabk mahallesi Attk aynld1m. Ertesi gün (Seday1 .* • 

f mübareze ocagw ma kalb et- Y ·L • _..Jr 
istemi~se de Mussolini ikri siyetleri batarmak i~in bir dede sokag1 numara 64. Hak) da Viktor Hügonun bir Daha bunun glDI r~~ 
· b d d f 1 ·1 d miqti. Mussolini bir i~timada kafAr s1yasetini u va i e az as1 e hamle e kürsiye farlayarak Y Müracaat yeri: Ke~ecilerde sözünü i§bad ederek millet- zehirli linet ve u u 'jJ 
„ t · · b' k · d !llU sözleri söylemi,ti: k E kadlJ': u gos erm1~b. 1r nutu 1ra etmege ba1- ... _ "Ben öyle i~timalar is- Sadullah efendi sokag1 pro- lerin ölmiyeceginifanlatan•ve <;er es tem ve ard ~ 
Sefalet ve mahrumiyet Jam11d1. Bir ka~ kiti sözünü d 1 1 kär Hasan Yunus. Numara: yar1smdan fazlas1 Yunan esasen Yunanistan • j 

. . d amele maka- k k . d M terimki havaya san a ya ar kl aalll 1~10 e ya~ayan esme ?steyor u. ussolini firlasm, yumruklar sallansm, 30. (0:4) sansörü tarafmdan tay edi- tutturem1yaca ar1n1, ,t 
Jelerini, adeta mefküreleri- bunlar hakk1nda, az kals1n her tarafta rabanca sesleri len bir makale inti1ar eder- lann ne mal olduklar•D~ 
nin bir tezahurü olarak te- fena muameleye tevessül duyulsun ! . '" 

1 
Diploma)J ken vicdanm1 Yunanblara hyan Yunanhlar kendi ~ 

läkki ediyorlard1. Harb de- edecekdi. Neticede bisulah, Mussolini, politika hayab· satm11 ve maalesef Türk adJ- yutul.imaz istiskal göstc i 
vam ettigi i~in Mussolini bondomi gibi senelerce SOS- na bilfiil girdikten sonra hep Bir makinist DI ta11yan bir gaz.eteci bizim leri i~in soluiu Surye.i.li' 
ihtilälldan daima i~tinab edi- yalist f1rkasmda ~ah~ml!J bu yoldan yörümüf, daima • gibi gazetecilerin daba ne m11lard1. Oradada ikid• (1 

yordu. <;ünkü biliyordu ki adamlar1 fnkadan ~·karmaga mübarezeli hayat ge~irmi1ti. 1, ar1yor z.amana kadar bakikah de bir ihtililcilik dol8~ 
böyle bir sirada dahili vazi- muvaf1k olmu1tu. Arbk Mus- ( Arkas1 var ) Yüksek mektebden diplo- anlayam1yacaklarm1 bize ve fesad1 ~evirmeie ko~a/ 
yetin bozulmas1, her türlü 1 l . d d' bizim gibi gazetecileri ne lar isede ellerinden ba)' .__.t • ma 1 o up aym zaman a 1- II"'. 
feläketi hazirhyabmrdi. • Izmir Muhasebei hususiye ze1 motorlan ve buharh ma- . zamana kadar lzmirde b•ra- luktan, insan soymakt•„. ~ 

Bir gün F orlide grev ila01 kineler üzerine Almanyada kacagm1 isteryadi~e soruyo- ka bir1ey gelmediii i'1~· 
hisselunuyordu. Sermayedar- mÜdÜrlÜg"' Ünden tahsilde bulunmu~ bir gen~ ruzl i~ide ~amurlu yüzlerin.c ~ 
lara karc::1 tonlu bir halde d ·d Bu hahralan tazelemekten zetmekten ba§ka bir 

y Cinsi Yeri Lira i~ ar1yor, ta!jraya a g1 er. 
grev yapmak istiyen amele, 15 dönüm tarla Emrezde S Taliblerin idarehanemize maksad, <;erkes Etem, kar- edememitlerdir. ~ 
arzu ve emellerini ifade i~in idarei Hususiyeye aid olup yukarida yer ve cinsi göste- müracaatlan. 1-6 de!ji ve arkada~lar1 hakkmda Esasen bu i1in D~ ":.~ 
günlerce toplamyor ve nutuk- daha ge„enlerde baza Atina ~ürük ve d11 siya_sa e ~ .6' 

rilen akar 8-11-935 tarihinden 9-1~-935 tarihine kadar .,. d d - ~ 
lar irad ediyorlardt. Fakat l gazetelerinin Atatürk yap1l · tesirler uyan ir 1&'1 ve tl' 

bir ay i~inde pazarhk suretile kiraya verilecektir. stekli- CAN K·'t" h · ur' bir türlü grav yapamam1~'ar- u up anesi mak istenen mel'un sui kast felerin milletleri ne 1 1'i' 
lerin encümenin topland1g1 her Pazartesi ve Pertembe kl · · ö t reO 

d1. Halk1, gizli gizli takib ( "f A N ) .c::.i'nemasinin münasebetile yazd1klar1 ma- idare etti erm1 i s e "''' günleri depozito veya banka mektubu ile encümeni viläyete ~ k S ') de o~ 
0 den Mussolini, bu becerisiz- kaleler ile vaktile (Amaltiya) yaz1y1 (Hai ID eaa D 

müracaatlar1 (3 36) tarn kar~1s1nda lik kar~1smda asebile§mis ve _ w_ Y • sahibi Solomondinin sözleri yacaks1n1z. 
müdahaleye karar vermitti. 1. • h C A N arasmda büyük bir münase-

Bu sabah, Mussolini amele ZMlr MU asei hUSUSiye mÜ• .~ ~ ~ ~ ... 
kütüphanesinde istediginiz ~ ~ D ~ ~ 

klübüne gider ve nutuklarla d•• 1••"' •• d J • M h b • Ur Ugun en• her ~e§it, kitab, mecmua, zm1r u ase et vak1 i'. get;irmenin faidesizligi- • 
ni onlara iyzah eder. Bu mü- Bulundugu yer Cinsi Mubammen k1ymeti defler, käg1d, kalem ve saire M••d•• 1••"' •• d 

Lira K. ve ~ocuklar i~in her türlü U ur ugun eD : 
him kuvveti ele ge~irmek oyuncaklar, ~ukulata ve 
isteyen Mussolini, büyük bir ~avurle garajinda Otomobil 350 N Cinsi Mevkii §ekerlemeler bulunur. o. 
telekatla, binlerce ameleye Eski viläyet makam hizmet otomobili 8-10-935 tarihinden 36 Dükkän Kemer caddesi 
bitaben §U sözleri söyler : 9-12-935 tarihine kadar bir ay i~inde ve pazarhk suretile 

1
. LA" N 3 Magaz ßekirpa§a han1 i~inde 

- "Arkada§larl Bot söz- sablacaktar. lsteklilerin encümenin toplad1gi her pazartesi 29 Dolap Balar bedesteninde 
lerie vakit ge~irmeyiniz. Ha- ve per§embe günleri 9-12 ye kadar depozito veya banka K1z.1l~ulluda Amerikan kol- 32-28 Magaz Bahkhane ~ar§ismda 
yatta tcreddüd degil cür'et, mektubile viläyet encümenine müracaatlar1. 3637 leji civannda : 10 Baraka Kar~iyaka Nesimiye sokag• . V 
her zaman cür'et Jiz1md1r. - 4600 Metre murabba1 bir ldarei hususiyeye aid olup yukar1da yer ve cinsle.r•.!d,-
s. 1 · · 'k' l d Y Olrü üzer1'ne son .„1·s- 1 2/11/935 t r1bi .... 1z er 1~m 1 1 yo var 1r. a y - ~ - tar a terilen emläk kiraye verilmek üz.ere a „ „ ,eo' 
fabrikalara dönüb i~e ba~la- V'J tem sihhi Kann, ~lide 9200 Metre murabba1 bir itibaren artbrmaya c1kar1lm1fbt. isteklilerin ,eraiti ?'e <t' 
mak, yahut ihtiläl pl<armak.11 O H '} F k B I tarla mek üzere hususi hesaplar müdüriyeti varidat knlerP111 .s'r 

Amelenin ruhunu tarn bir =' ami e, ib ' a rsa < ~800 Metre murabba1 bir pey sürmek istiyenlerin de encümenin toplad1g1 her ~o il' 
belägatle ifade eden Musso- 3 IBöbrek Dü~künlüJ~iine bag tesi ve Per~embe günleri depoziro veya bank mekt0
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lini, alk1~lnr ve ya~a nidalar1 8.. pilotlu piJotsuz Fenni Bir ev ve civarmda 920 encümeni viläyete müracaatlari. (36:.Y '\ 
arasmda kU.sidt:n ine1·. Bu ~ metre murabba1 arazi satt- - ( 

tariht n itib::iren Mussolini 2" Korsalar l·khr. Talip olanlarin" Buca Yan~ ve isläh encü;eninin izmir Sonbiif1
9 ~ 

i§~i sm1f1 arasmda rr: iimtaz ~ 62„ telefona telefon etmele- At va ric.:.la rJ. ( ;if) 7 O) "" "\ 
bir mevki l-.azanm1~h. - rt rica olunur. "' ':l Jarl 

lkbal itirasi ht§iyan Mus- ~ ß A V A R i S Yant ve islak encümeninin lzmir sonbahar at yarit 111d' 

Soll.n1', bo'·Je mevzii ve nisbe- ~ L 'k r l K Di<;: Doktoru ay1n 17 ve 24 üncü pu:ar günleri Kizil~uluda ko1u al•~1itst• o astI yorap a 1\ a- " l4 d b 1 n•e„ ~• 
ten man du; kuv\'et!eri ken„ -s H T h • T yap1lacak ko§ulara ögleden sonra saat e af a „dY 
disi i~in käfi görmiyordu. ~ stk Baglari.„ • a SID an Kemer istasyonunu tutmak üzere Alsaucak istasyo~U t' 
O daha büyük te~ekkülere, ~ S. D. A~er 2 inci Beyler S. Hamam ko1u yerine hususi tren er gidib gelecektir. Ko~u yerine 
daha muazzam kitlelere hi- ..., · izmir kar11sanda 37 numaraya ge~- me hiletleri mahallindeki kiselerde sablacakbr. 1ittt• 
kim olmak, emir vermek 23 Odunpazar Kantarc1lar mittir. Telefon 3774 ·Ko1ulara kay1t muamelesi 11-11-935 de ba1lanac• 

Zen~dn ?lmak. i~t~rseniz ni Saa Jet k;~~esinden abmz. CorakkaPl ka~akol ~~ ~ 
yanqo b1letler1n1z1 mutlaka Ui · "Y ps1nda 354 H. Tabsan Oll 
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Si Fa Bal1k Ya~1 Sif a 
SIFA Eczanesi 

Hükiimet caddesi , 
„ 
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~1AURiC:E CHEVALiER ~ Beyaz Perdenin En Büyük Zaferi 

Beraberinde 300 güzel k1z ve en yüksek Frans1z artistler oldugu halde ~ En Güzel Filimlerin En Güzeli 
15 ikincite1rin 1935 CUMA günü ~ ~ A HE SE R L ER 1 N ~AHESERt 

Yayydre sinemasrnda 1 Sevginin • sesr 
. jS << <;ARDA~ FÜRSTIN» "BiTMEMI~ 

i ~ ~K~TT :AÄ F~~G~1ER'f.H' 
B DÜNY A SINEMACILIGININ SES KIRALI : 

BERJER F 0 Li 
En büyilk eseri olan 

p.~iae l»atiln bmirlileri davet ediyor. Bu film yalnaz bir hafta gösterileceginden -görmek 
i~in acele etmek lazamdir 

FOL/ BER-JER 
Ba1tan ba§a Jüks, fant. zi, eglence zevn: filmidir 

~ JAN KiEPURA 
~ A VRUP ANIN EN ME~HUR KOMIKLERl : 
+( PAUL HÖRBIGER - PAuL KEMP -
~ THEO LINGEN 

1ICUMARTESI GÜNÜ MATINELERDEN BA~L1YARAK 

~Elhamra i. M. Kütüphaae 
ate1\aur 

11VALANTiNA„ fark1s1 da dahil olmak üiere 5 gtizd ~ark1 söyJiyccek, ~ _ -

iki §•hsiyet yaratacakbr ~Sinemasina ~eref V erecektir 

MAMRICE CHlV ALIER 

~latlarda deiifikfik Olm1yacakbr0 ~ . Bu filmimi görmiyenler, . 1"Hayatunda oinema 
~ iddias10da bulunamadar. _________ _ 

--..·-~· ~t!l~~~amm~EEE~E:a~:~E~~M~~ t@}St!]F-A~~~~~ 

ereilerde 12-14 No. larda 
~l'Ci ALf ÖALiP mliesseseleridir 

T 

Hepsi de izmirde ilk defa 
olarak bugün 

TAFLAN 
T aflan gazinosu ~ok bü

yük fedakärlikla ba1ta I:zmir 
y1Jd1z1 Sahibinin sesi mugan-
myes1 ~ükran , Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
Fahire ve lstanbulun yüksek 

muganniyelerini Taflana 
celbetmi~tir. ffürkiyenin ye
gäne kemanisti Bay Ccmal 
ba~t-;- olmak üzere muhi;:
~em saz heyetC her~ ak§am 

TaflaJ.tda 

GAZINOSU 

1 

~~tk Gey 
g.f :tdin terziha nesi 

~ NESET 
E 

R 
2 

LALE 
Sinemas1nda 

Yüksel Kabaday1 Bill ur 
l1te bütün f zmir ve miilhakatin1n 

madig. rak1lar bunlard1r.I 

seve seve i~ip doya-

a.ll niodellerle metot 
'ti Y•pilan eJbiselerin 

~ •izi ~ok memnun 
~l · Burada, elbiseler 

erle, silfa, fosfor ve 

11.~titma karyola 

•• •un'i ~~ekler de 
\j t.dar. ., .. 

~•ratatta Bi~ki 
' de. 

1 - 10 1 
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Kemeralta 
H6k0met 

Kar11mada 

l<;.en bilir. bilen i~r. 

Ve Star Lorel - Oliver Harvinin temsili 

Derdsiz ArkadatJar 
BUGON: P.JlKI ILE BIRLiKTE 

A 

A S R 1 sinemada 

• 
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Askerlik hizmeti 
~~~~~~~~~~~-c:::::!1~--~~~~__,.--~~~ 

Ka un baz1 maddeleri Ka-
mutayda degi§iyor •• 

- Askerlik mükeltefiyeti dü~ülür. 
kanununun baz1 maddeleri- K1sa hizmet yaparak •• 
nin degi§tirilmesine dair olan yahud ya~1tlar10dan e••el 
läyibamn b ü kü Kamutay- askere gide1 ek muYau:af 
da, :birjnci mtizakeresi yapil- hizmetlerini bitirdikleri i~in 
d1. Bu läyiha ile askerlik mü- ihtiyata ge~mak üzere ter-
ketlefiyeti kanununun ad1 kis edilenlere ruhsath efrad 
askerlik kanunu §eklinde de- denir. 
gi~tirilmektedir. GÖNOLLOLER 

Läyihaya s:-öre, askerlik Gönüllü esöer ancak deniz 
~ag1 bir erkegin esas nüfüs ve jandarma sm1flarile ge· 
kütügünde yazrh ve yaz1Ja- dikh kü~ük zabitlik i~in ah-
cak olau ya!jtna göredir ve mr. Göoüllü i~in asgari ka-
yirmi ya§ma girdigi sene bul haddi 18 ya§IDI ikmal-
ikincikänunun birinci günün- dir. 
den ba§hyarak k1rk alta ya- KISA HlZMETE T ABi 
sma girdigi sene ikincikinu- OLANLAR 
nun birinci günü bitmek üze- Gene bu kanun läyihasma 
re en ~ok yirmi alh sene göre a~agrda yazab §artlar1 
sürer. haiz olanlar, a§agrdaki f1k-

y erli nüfus kütüklerinde ralarda hösterilen k1sa hiz-
yaz1h olm1yan kimseler yerli metlerden öirile muvazzaf 
küttlkler gibi say1hr. hizmetlerini yaparlar. 
MUHACiRLERiN ASKER- A - Kananu mahsus mi-

LiK l~LERi c1bince ihtiyat zabiti olacak-
Muhacirlerin askerlik ~ag· lar i~in tahsil ve askeri eh· 

lar1mn ba§lanc1g1 geldikleri liyetnameleri derecelerine 
ydda nüfus kütüklerine ge- hizmet müddeti 6, 81 10, 12 
~en ya§larma ve bu esasa ayd1r. 
göre besah olunuyor. Gel- ihtiyat zabitligine liya1<at 
dikleri y1l ikincikänunun bi· göstermiyenlerin k11a hizmet 
rinde yirmi iki ya§1n1 bitirmit haklar1 kaldmlarak muvazzaf 
oianlar muvazzaf hizmete hizmetmetleri i§bu kanuna 
täbi tutulmay1p ya§1tlar1 efrad göre tamamlathr1hr. 
aralauna ge~irilirler. Orta mekteb ve muadiJ-

Bu gibilerin her ne suret- lerile tili derecedeki meslek 
le olursa olsun nüfus gütil- mektebleri ve muadilleri 
güne yaz1lmalarinm gecik· mezunlarmdan orta askert 
mi§ olmas1 geldikleri zaman ehliyetnameyi haiz olanlar1a 
ya§larma göre ba§hyacak sm1flar1na mahsus muvanaf-
olan askerlik ~ag1n1 degitti- hk hizmet müddetleri aiye-
remez. tinden iki ay indirilir. 

Bunlar nüfus kütügüne B - Ellerinde pilot teha-
z1ld1klar1 tarihden ba§hyarak detnamesi olup i§bu teha-
iki yil ge~medik~e talim,ma- detnameleri hava mektebi 
nevra ve ba~ka it i~in silih kumandanhg1nca tasdik edil-
altma ~agr1lmazlar. init olanlardan askeri tay· 

Geldikleri yil ikincikänu- yarecilikte bilfiil istihdam 
nun birinde 22 ya§IDI bitir- olunarak askeri pilotluk 1e-
memi§ olanlar muvazzaf hiz.· hadetnamesi alanlar 12 ay. 
metini yai: maga mecbur tu- C - 3 ve daha ziyade 
tulurJar. Ancak bunlardan oglu olup ta bunlarda ikisi 
geldikleri tarihte 16-22 ya- askerliklerini yaparken veya 
§mda olup da hükümet~e tebdilihava iken ölmü§ bulu· 
iskän edilenlerin ve hükii- nan baba veya dul anan1n 
m:th1 gösterdigi yerde yurd ü~üncü ve diier oä"ullari 12 
tutanlarm muvazzaflik hiz- ay. 
metleri nüfus kütügüne kay- D - 3 ve daha ziyade 
dolunduklar1 taribten ba~h- ogulu askerde veya tebdili-
yarak iki y1) geciktirilir. Ve bavada ölmn, bulunan baba 
bu bizmetleri en yakm piya- veya ananm diger ogullar1 
de mtalan nda yaptmlmak alh ay. 
üzere alh aia indirilir. Askere sevkleri veya her-

Hükiimet~e iskän edilmi- hangi bir k1ta ve müessese-
yenler veya hükiimetin gös- de müstahdem bulunduklar1 
terdigi yerde yurd tutmak §ube kütüklerile veya evleri-
istemiyenler yalmz iki }'llbk ne ve kom§ularma geien k1-
geciklirme hakkmda istifade talarca tasdlki mektuplarla 
ederJer. sabit ve askerlerden izinli 

Kanunen muhacir tanm- veya firar olarak ayr1ld1kla-
m1yan mülteciler ve c nebi- nna ve yahud sevkleri veya 
lerden Türk vatanda§hgma mektuplar: tarihinden itiba-
girenler hangi ya,ta iseler ren be§in~i sene sonuna ka-
o ya§taki efrad gibi asker- dar saghklarma veya öUük-
liklerlni yaparlar. lerine dair bir haber gel-

Muvazzafhk devri piyade medigi belediyelerih ve ih-
sm1finda ( ve hizmct müd- tiyar meclislerinin idare he · 
detleri bir bu~uk sededen yetlerinden tasdikli §ehadet-
ziyade olan sm1flara bagh namelerle anla~1lm1~ olanlar 
bulunm1yan bütün müessese- askerde ölmü~ say1hr. 
lerde ) bir bu~uk, diger s1- G. D. f1rkasma göre k1sa 
n:flarla m1z1kada 2, gümrük hizmet yapacaklar en yakm 
ve jandarmada 2.5 ve de- piyade k1t'alarma verilir. 
nizde ü~ sene olup kitara H - Binicilikleri, binicilik 
dühul gününden ba~lar. Bir idman kulüblerinden veya 
bu~uk seneden ziyade as- kazalar belediye heyetlerin-
kerlik yapacaklann fazla den tasdik edilenlerden (5-7) 
yapttklar1 askerliklerinin kar- ya~1ada ve cu az (1,45) yük 
§lhg1 olmak üzere askerlik sekliginde süvariye elveri~i 
~nglaranin sonundan iki kat saglam kendi biaeji ve aü-

( HaJkta Sem , 

H aile Selasiye 
Mahpusta olan eski Raslar1 
affedip cebheye gönderiyor 

• • 

Belgrad - Adis-Ababa
dan telgraf: Durumun ald1-
g1 ehemmiyete mebni Negüs 
muhtelif sebeblerden dolay1 
mahpus bulunan raslari ve 
askeri ümeras101 affedib ceb
heye gönderiyor. Bu cümle
den olarak Tigre cebhesi ku
mandanbgina Caz Tafari gön
derilecektir. Caz Tafari Tig
rede fmparator Menelik alay· 
ninde isyan ~1kard1g10dan 

dolay1 bugüne kadar uiah-

pus bulunuyordu. Bu adama 
bu mühim i§in verilmesi s1rf 
Ra~ Güksanm ve Tigrede 
italyaya sempati besliyen bü
tün §eflerin dü~mam olmasm
dan ileri gelmektedir. Affo
lunan raslar arasmda Decaz, 
Abala, Tadula, Fl4taorati, 
Araya vardir. Ve bunlar bu 
günlerde Tigre cebhesine 
gönderileceklerdir. Bunlar 
k1t'a ahvalini tamamen bili-
yorlar. 
~ .... 

ordusu 
------ -------h-

Makallenin §imalinde italyan-
lar1 bozguna ugratt1 

Istanbul ( Telefon ) - l-labe~ler Makallenin §imalinde 
ltalyanlarla kanb bir muharebe yapm1~hr. ltalyanlar geri 
~ekilmege mecbur olmu!1tur. Burada Habe§ler bir ka~ köy 
istirdad etmi~lerdir. Habe§ler biraz da esir alm1~ardir. 
ltalyanlar muharebe yerinde yüzlerce ölü b1rakm1~lard1r. 

350 Ki~i Daha 
Afrika havasile uyu§am1yan 
• 
Italyan askerleri geri al1n1yor 

Belgrad- Napoliden telgraf: Dün de dogu Afrikasmdan 
ü~ vapurda 350 italyan askeri geri gelmi~tir. Doktorlarm 
raporlarma göre bunlar Dogu Afrikasmm havasmda ya!1I· 
yamazlarma~. Bu vapurlar da ayni ~artlara tabi sanatkärlar 
da gelmi§tir. 

Japonya Cini istila i~in ne
~er yap1yorlar ? 

Istanbul ( Özel telefon ) - Paz1 gazeteler Japonyan1n 
<;ine ak1n ebnek hususunda ltalyan - Habe§ meselesine 
benzettigini, ve bu siyasas101 ba§armak i~in vesileler ara
d1gm1 yaz1yorlar. Binaenaleyh yakmda biz de japunya • <;in 
meselesi kar§ismda kalmacai1n1 yaz1yorlar. 

sesEr•lC•l [•l 

Mzszra Kar$l 
~~--~~~-----0000--------~·----.---

i tal y anlar Trablus cephesinde 
taarruza haz1rlan1yor 

Belgrad- Londradan Roy- % dan mada buraya gönderil
ter ajans1 veriy'>r: ltalyanlar 1 mek üzere Romada emir 
Libyadan ~ektikleri askerleri bekliyen bir ~ok haz1rhklar 
Garb Trablusuna götürmek daha vard1r. Gene bu cep-
ve oraya daha yeni kuvvet„ heye harekete haz1rlanm1§ 

l t l k t
.1 M dört zirhh kruvazör, 4 deniz er op ama sure 1 e 1S1ra 

k · b' h h alb gemisi, dört deniz tay-
ar~1 yem ir cep e az1r-

lad1g1 anla§1hyor. Bu cephe- yaresi... 

de bugün 38 bin ltalyan Ha be§ler 
askeri oluyor. Daha dokuz 
bin asker de yoldadar. ital- Sark cebhcsinde taar-
yanlarm bu cephede yirmi ruza haz1rlan1yor 
z11hh otomoli, bir ka~ yüz Belgrad - Havas ajan-
kamyonu, 130 tayyaresi ve smdan: 
saire ve sairesi uardu. Bun- Bugün Adis Ababada mi-

""""'""""',,.._""""".....,.,......, ........ ,..,, ....... ,..,..,..----. .... ,,,,. . ........ """'""' ralay Pigoarani Habe~ veli-
munesine uygun bir eger ahdmm idare ettigi Ayca r;ö-
tak1mile müracaat ·edenler lüne gittigi söyleniyor. Bura· 
12 ay. ya Veliahdm kumanda ettigi 

l~bu hizmet arzu ettikleri Polo askerinin yans1da i11ti-
bir süvari k1t'asmda yapti- rak edecektir. Bu hareket 
rihr. ~ölde ilerlemekte olan ltal-

Kamutay bu läyibay1 bi- yan ordusuna bir taarruz pi-
r1nci müzakeresini bitirdikten lan1 oldugunu zannediyor. 
sonra <;ar~amba günü :top- Bu suretle Eritre cenubuna 
laamak üzere daj'lld1. birde taarruz ihtimali vard1r. 

italyanlar 
Simalde Ha he~ topra

g1na 1 F>O kilon1etre 
girn1i~lerdir 

Belgrad - Royter ajan
smdan: ftalyanlar Driye, Ma
kalleye, Dolo ve Azbi kasa
balarm1 almak suretile Ha
be§ topraklarma 150 kilomet
re girmi~ oluyorlar. ileri ha
reketi burada durmu~tur. Fa· 
kat gine ba§hyacaktrr. Bugün 
italyan karakollar1 Makallenin 
otuz kilometre cenubundadu. 

~Londra gaz 
Madencileri 
Endi§ede 

Belgrad - Londradan te
lefon : Gaz madencileri ri ln
gilterenin ltalyaya kar§I ka
bul ettigi zecri tedbirler mü· 
nasebetiyle italyaya gitmek
te olan yüz binlarce petro
]un ihra~ edilmiyeceginden 
ve bu mühi.m p azarm ame
rikan petrolcularma kalaca
g1ndan endi~e ediliyor. 

+- ·~-· ,.. _ _ 

Gö~men 
i~leri ~imdiJik duruyor 

Hükümetimizin müracaah 
üzerine Bulgar hükiimeti 
J ·art sonuna kadar Bulga
ristandan gö~mek istiyen 
Türklere pasaport vermiye
cegini ilin etmi§tir. Ticaret 
ve ziyaret maksadile seya
hat scrbesttir. Hududlardan 
ev e~yas1 ge~irmege müsa· 
ade edilmiyecektir. Hüku-. 
metimiz Romanya hükiime· 
tine de ayni müracaatta 
buJunmu§tur. Y aln1z bugün 
Köstencede buraya gelmek 
i~in toplanm1~ olan aileler 
kabul olunacakbr.. Bunlarm 
bir k1sm1 da izmir, Mersin 
Antalya ~evrenlerinde yer
le§tirilecektir. Hükümet ge
lecek sene gö~men i~lerine 
~ok ehemmiyet verecektir. 

~ ~ ~ ~ 

15 lkinci Tetrt• 

Deniz facias• 
(Ba~tarafi 1 incide) 

filika ile denize elli ki~i i•: 
dirilerek kurtar1Jmg1n1, ikioc• 
filika ile ölen iki.aci kapt~ 
bay Besim de beraber olart. 
denize indigleri zaman fili· 
kan1n devriJdigini, bund~• 
sonra diger filikalar1 ind1r· 
mek kimsenin akbna gelllle· 
digini ~söylemi~lerdir. • 

Bütün bu ifadelerden b~ 
k.k k k · . Acih· 1 ab ~· arma 1~10 . 
yece uzman bir deniz beyetl 
te~kili karar altma abnou~ttf· 
V akurun sigortas1z oidui,' 

JI' ve kazazedelerin zarar ~e . e· 
yanlanna · kar§I pavur id~ . 
sinin durmak mecburiyeUP 

~· de bulundugu anla11I01• 
tad1r. 

• Je• 
lfadelerine müracaat eo 

ceklerle gemi müracaat ede' 
ceklerle gemi . mürettebatJ~ 
dan baz1sm10 lzmirden ayr 

d0 l t' malarma müsaade e 1 111•1• 
mi§tir. Adiyece tesbit ed~i 
digine göre kazamn sehe 

1
, 

va purun ~ok yük almt~ 0
• 

mas1 ve kaza yerinde deaJlif 

atacagma ba§tan kara etJJJ 
,, 

mesidir. ·-
1~ bakanhktan geien b•rt 

lira yard1mm bir mikd• 
dün ilbay F azh Güle~ tar•~ 
fmdan kazazedelere tef. 
edilmi§tir. MiirettebahD ~ 
k1sm1 ile kazazedelererdl 
bir k1sm1 Ege vapuriyl'- .'' 
tanbula gönderilmi~Jerd•~ 
Y ol masraflan Denizy~l~, 
idaresine ait rir. Ü~ k1t

1 
,, 

aydm treniyle ve paras1z o 
rak gitmi§dir. 

Italyanlar1J1 
Hedefi l\lakalle 

Detrilmi~ 
::::;, tl' 

Belgrad - Romadan , 
tefon: Stef~ni ajans1 ltal)'~, 
larm hedef1 Mak~lle 0101' , . „, 
g101, ltalyan ordusunuD f 
defe dogru ilerlemege b~ 
lad1gm11 general Vakol ß 
kumandasmdaki ikinci 'f"( 

~' firkas101n cenuba dogru ~· 
lemege ba~lad1g1n1 ve A d,fi 
ga gölü hu f1rkamn be , 
oldugunu bu suretle diif~ 
mn a~1k bir sava§a 01e' 
edilecegini bildiriyor. 

~ l!2 E S 

SON DAKiKA: 

italyanlar müthi§ bir h~
zimete ug'tJ ram1~ 

. ~ fl•" 
Londra ( Radyo ) - Ad1s-Ababedan abnan telgr~ tl' 

göre Habe§lerin son ,yaphklar1 muvaffakiyetli muka~11 g6' 
arruzlar neticesinde ltalyan askerleri §imdiye kadar h•~ ,,• 
rülmcmi§ bir intizamsizhk ve peri§anhkla ve say1laoJJY' e~' 
kadar siläh ve mühimmat birakmak suretiyle rücat etlll 
tedirler. . • IJI' 

Dangopor civannd~ ltalyanlarm ugrad1klar1 bu mütb•~otO' 
zimeti Adis-Ababa r~dyosu Royter ajans1 vas1tasile b d"r 
dünyaya yaym1§ ve ltalyanlarm bu sava§ hakkmda uY 
duklar1 haberlere kimsenin inanmamas1 ügütlenmi§tir· 1 . ur/ 

&Jj 

Memleketimizin yeti~tirdigi yegine modern okuyuculll 

MÜNiR NURETTiN 
\'E Al~KAl)ASLARI "r 

Muhterem müdavimlerin,izden yüzlercesinin arzu ve •:ed' 
lar1 üzerine fstanbula avdet etmezden ~vv~I soJJ ,_;Al 
konserini 15 IKINCITE~RIN CUMA GUNÜ At<~ 
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