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Muhaf azakdrlar büyük bir zaf er kazandrlar 
Makdonaldrn partisi ve l[be;~Ller büyük maglubiyete 
flgradilar. Makdonald' in oglu sayldv bile sefilemedl 

1(J4MW3 - fibW•t:Ji • 

Habe$ taarruz hazirlrgr lngilterede • seczm 
' 

sonu 
l1llparator en ~ok Ra;

0

°i{assaya itimad göster
lbege ba1lad1. Habetlilerin mitralyozlar1 ile 

dogranan vah§i muharibler §B§1rd1lar 
Paris ( Rady'> ) - Habe~- tir. leri Italyan bizmetindeki vab-

'-i. l>&yük taarruz bu::1rh - Harrar 14 (A·A) - Roy- ~i Danakil muhariblerinin Ha-t„ laemen bitmi§ gibidir. tel' ajans101n ltalyan §imal be~ taarruzunu görür gör 
lt•rator bu biiyiik hücum- ordular1 nezdindeki muha- mez uluyarak ve uzun k1h~-

t_ las Kassaya Ras Seyum- birinin telgrafla bildirdigine lar1m salhyarak ileri atalma-
4'. tlalaa hüyük bir selähi- göre (Degabor) harbmda ital lanodan ve bu suretle Ha-

l._t!., •wmeje karar •ermi§- yanla1 m fazla te-lefat verme- - Sonu 4 üncüde -
~„ ........ „„„ ............ „ •• „„ .• „ •• „„ ........ „ ••••••• ~ •••• „„ •• „„ 
~~ERIKADAN MEKTUPLAR: „. l:' • •&Uid2#;UT.Sm 

-------~~~~~~~~~~-ob••oo--~--~~--~--~----·-----~ 

Muhafazakarlar büyük bir ekseriyet kazand1 
i§~iler ve Liberaller büyük hezimete· uirad1 

_ ~~glüh olan l1~iler partisi ba§kam Makdonald ile bu se~imde!büyük faaliyet 
==-~~- -r~österen baz: politikac1lar bir arada l ~ • 

Paristen - Jngilterede ki : Liberaller 29, Müstekiller lav se~llmi§tir. 
se~im hakkmd~ b.cnüz hi~ bi~ 2, Muhafazakärlar da 37 say- c;or~il büyük bir ~ol<lulda 
netice gclmcm1~br. Buna .rag- 0 Jay kazam1§lard1r. tekra ~se~ilmi§tir. 

,men ahnan neticeler hükü- L'b II . . · 
• t t' · · b" "k b' k 1 era er bu mhhabatta Mak Donald kazanm1~tacla me par lStnlD unu I r ~o - 13 1 k b . . s· V • 

lukla se~imi kazand1g1m g-ös- say av ay .~t?.1a~h~. Ir ogJ~ yemden ~e~~lmedi. ~u 

Ortada Jan Kiepura, Bayan is~et S1rr1 Sanh, Sagda A1eksikah 
'i C. · bir muharrir, Solda Ispan.yol bir gazeteci 

~. tetemizin sabib ve ba~muliarririnin k1z1 Bayan lsmet S1t11 Sanhn1n gazetemize yazdig1 
'( a-.:•~tubda "Amerikaya celbedilen Ses Kuah Jan Kiepuran1n etrafm1 saran kadmlar ve 

tJ llk_ 1•caler ordulann1n onu görmek. onunla görü~mek i~in gösterdikleri arzu ve i•tiyak :o-q, h' y " 
,._ •r iial6bla tasvir edilmektedir. Bayan lsmet S1rr1nin ifadesine göre "onu görmek 

.,J ~i •:: hir Polanyah diplomat olan kltibine müracaat etmek ve daha bir ~ok merasime „ ~ ak„ llmm imif. Bu ~ok merak ve hayret uyand1ra11 mektubu, yazilanmu•• ~oklu-
1 tlela)'I, Pazarteai fbkü nüsham1zda 1191redecefiz. 

teriyor. Go_n Saymon buyuk. b1_r ~k- se~1m sonunda l§~1ler büyuk 
ßa§kan Baldvin, d1~ i~leri senyetle tekrar se~ilmi§br. bir hezimetc ogram1§lard1r. 

bakan1 Sir Semoif Hoar v e Eden ittifaka yakm bir Mubafazakärlar ge~en sei~.+ 
Erik <;emberlay büyük bir ~oklukla eski yerini muba- me nazaran bu defa daha 
eks~riyetle yeniden se~ilmis- faza etmi§tir. ~ok saylav ~1kerm1§lard1r. 
lerd1.~. ~ . . Lord Gorj büyük bir ek- Fakat ne.,tice bu ak§am 1e~ 

Hukumet pa1hs1 615 say- seriyetle Liberallerden say- vakit anla~1lacakbr. 
lavdan ibaret olan lngili! „-=' ~ ~ P""~ '::" IP-=' 11~ 
meclisinde Hoan saylav ~1- ~ ....., 1111.iO ~ ~ ~ b .... ,, 

karm.,i •• d•r:_, Mrsrr ihtifdfi 
YunanK al1 
Fransada 

Patis ( Radyo ) - Bugün 
Londradan geien Yunan 
Krab ikinci Jorj, sabahleyin 
merasimin me~hul asker me
zarma bir ~elenk koymui;
tur. Mavi bcyaz ~i~eklerden 
mürekkep olan ~elengin üstü 
F rans1z bayrag1n1n rengi olan 
'<1rm1z1 beyaz mavi kurdela · 
larla süslenmi§ idi. <;elengin 
üzerinde bulunan kurdelada 
§U cümle göze ~arp1yordu : 
"Yunan Krahndan me~hul 
askere.„ 

Kral Jorj ögleden sonra 
beraberinde Yunanistamn 
Paris büyük el~isl bay Poli
tis oldugu halde Ke Dorseye 
giderek Bay Laval ile uzun 
bir konu!Jma yapm1~d1r. 

ü~ kü~ük 
Zabit öldü 

Paris (Radyo) - Londra· 
dan bildirildigine göre iki 
ukeri tayyare birbirbirlerine 
~rpda. o~ kft~llk zabit öldtt 
Tayyareler s katland1. 

------------····„--------
Hükiimetin 

asay1§ 
Paris ( Radyo ) -

Bugün (dün) Londra· 
da son M1s1r hadise
leri dolayasile resmig 
bir teblig ne§redil
mi~tir. 

Bu teblige göre 
M1s1rda cereyan eden 
badiseler bükumetin 
ald1g1 ald1g1 tedbirler 
sayesinde büyümeden 
büyümeden bashral
m11tir. Bütün Masuda 
asayif tamamen iade 
edilmi1tir. 

Halkm Sesi- Dün
kü M1s1r baberlerini 
yazarken "lngiltere 
bermutad bu i§de tle 
soguk kanhhg101 mu
hafaza etmekte ve 
hadiseleri itidal ile 

ald1g1 tedbirle 
iade edildi 

takib etmekte„ ta- MISIRLI BIR KADIN TIPI 
birlerini kullanm11 ve bu ihtililin ate1inin de lngiliz tedbir
leri kar11s1nda sönecejini ima etmi1tik. 



~ahif e 2 ( Hallun Seal ) 

Musolini kimdir? Pist~~ (~l~imas) Bir yangmda 
• Bu muh1m .b~r 1cadd1~ .. F~- Be~ kurban 

Habe§ tarihinden bir yaora~ 
00 ____. 

kat her1ey a-1b1 hem 1y1dir, ~ • oo----------- hem fena. Londra - Me1hur Doktor 
Habe~ imparatoru ki1ndi? Hapiste o)an i~~

ratorun anas1 Fatma Ebubekir nere1id1r? 
ingilterenin rolü, Lorensin marifetieri 

,,I talya }'1 hen kurtard1m, ben Buharb makinalerc tatbik Franklenin evinde bir yang1n 
edileigi zaman ~ok i~imize ~1kd1. Doktorun kar1s1da da-

~~--~~---~--··~~~~~~~--- „. 
K1z1l irmagm kenanndaki : esmer benizli, top siyah 

5
i

51 

bÜyÜtecegim '' yay1yor. Koskoca Jokomotif- hil olmak üzere be~ ki~i ya -
---0000-- ler rüzgir h1z1le u~uyor, dag di · 

Diyen Musolininin merakli ve gibi vapurlar harekete geli- --------
yor. Ve bu medeniyet hari- Müzayede ile 

ibret verici hayat1} ! kasmdan hepimiz ayni ~art-

Tacura kü~ük bir köydür. kalh, simit tipli, cesur, h•fb' 
Bu köyük ancak bir ka~ yüz ~abuk anlay1'h olan ve 
evi vard1r. <;evrenlcri ziya- gün kendisine aid oldl'~ 

lar i~inde istifade ediyoruz. fevkalide bü-15-
Vak1ä bir transatlantikte, 

rete degmiyecek derecede Habe~ tacn1 ta,1yao f-1•1 

~ollerden ibarettir. ikinci Seläse bu taca kavu~unc•f 
Menelik'in ogJu ve Lugünkü kadar hayli mücadeleler y•fr 
tahtmm sahibi Li~ _Yasu m1~, büyük siyasal oyuni' 

l{orkakhk hakk1ndan en1in oln1an1akhr. ic;i- birirtci mevki, ü~üncü mevki yük satl§ 
nizde korkak ruhlu hir insan vat·sa c;1ks1n vardir ama nihayet birinci 

1neydana, o südü bozuk adanu görclinl! mevkide seyehat edenler 
gidecekleri yere u~uncü 

1913 de Milanoda yap1lan larmdan baz1lar1 Jorjsoreli, mevkidekilerden daha erken 
belediye se~imi son derece Karl Marksm fevkine ~1kar-
gürültülü bir §ekilde cereyan mak istiyorlard1. Bütün bil-
ediyordu. Se~imde Katolik- gilerini Frans1z kültürüne 
lerle Liberaller tek cebhe bor~lu olan Mussolini Tevrab, 
gösteriyorJard1. Bunlara mu- Treves gibi Alman kültürü-
kabil Sosyalitler ekseriyeti nün takdirkärlarma sövüb 
kazanmag1 istiyordu. Sosya- say1yordu. Bu vadide bir ~ok 
list partisinden mutedil bir makale1er yazn11~ ve buolan 
üye, arkada§Jar1ua tecavüz direktörü bulundugu "Avanti„ 
ve taarruzdan sakmmag1 tav- gazetesinde ne~reylemi§ti. Bu 
siye eylemi§ti. Bu nas1hab makaleler Sosyalist partisin
nas1lsa duymu§ olan "Benito„ de derin dedi kodular ~1kar-
derhal bir sand~lya üzerine ml§br. Nihayet parti umumi 
firhyarak ve sesinin bütün heyeti Mnssolininin bu ma-
kuvvet ve belagatile: kaleler hakk1nda partiye iza-

"-Korkakhk ve namerd- hat vermesine karar ver-
lik, hakkmdan emin olma- mi~ti. 
makbr. f~inizde korkak ruh- Mussolini izahat verecegi 
lu insan varsa, ~1ksm m&y- zaman yakm .umumi harb 
dana, görelim o südü bozuk lahinde bir makele daha 
kimdir? yazmt§tl. Bu makalede sulh 

11Hay1r, dag1Jm1yacaks1n1z! taraftarlanna 11 meleyen ko-
arkamdan geliniz. Durma- yunlar„ tabirile alay etmi§ti. 
dan, dü§ünmeden azim ve Firka, Mussolininin bu dere-
iradenizle geliniz. ~ehrin ce yüksekteniatub tutmasma 
kalbini zaptedelim. Kan1m1z1 göz yumamazd1. Bir ~oklar1 
ak1tmak läz1m gelirse, bunu kendisini f1rkadan ihraca ha-
da yapacag1z!.„„ dedi. zirlamyorlard1. 

Bu sözler, ruhlar1 dalga- ltalyen1n her taraf1ndan 
land1rm1§b. Bütün ameleler sosyalist f1rkas1 murahhaslan 
mar§lar ~alarak me,hur mey- alan akm Milina a-eliyorlar-
dana ilerlemitlerdi. d1. Bunlar Mussoliniyi siyasi 

Polis, mümanaat etmek ve ahliki liyakats12:hgmdan 
istiyordu. Bir dakika evvel dolay1 itham ediyorlard1. 
nameler i§idilen caddelerde, Sosyalist kongresi Milin-
bu defa kur§un v1zdblar1 du- daki:merkezin muhte1em sa-
yuluyor, sokaklar mecruhlar- lonu!lda aktedilmi§ti. Herkes 
Ja doluyardu. Bütün bunlara Mussulininin i~timaa gelemi-
ragmen, Mussolini partisinl yecegini zannediyordu. Mü-
se~imde kazand1rm1§b. zakerat ba~lamt§b. Salon ka-

Harb umumi zuhur ettigi p1s1 birden a~ald1. Gen~ 
zaman Mussolini ile parti ahnh, dik bak1~h ihtilälci 
arasmda ~ok :mühim bir ih- sert ad1mlarla i~eriye girdi. 
bläf zuhur et.ni§ti. Arkada§- Salonda derhal büyük bir 

varamazlar. 
Fakat insanlara tatbik 

edildigi zaman, piston hak
s1z bir kuvvet oluyor. 

Ve bundan dolay1 ~emi
yetin gidi§inde aksakhk gö
rüli.iyor. 

Bunun sebebi §Uradad1r : 
Bir borunun i~inde dola§aD 
baharm ötek1 borunun i~in

de dola;ian buhardan fark1 
olmaz. HalLuki Ahmedin 
damarlarmdaki kan, Mehme-
din damarlarmdaki kana 
benzemez. Ve kendi kendi
ne ilerliyen bir §eyi itmekte 
mana olmad1gma göre piston 
bu iki adamdan yerinde sa
yam ahr, yürüyenin önüne 
ge~mr. 

i~te aksakhk buradadir. 
Bu aksakhk, yürüyenler, 

yürümesi ibtimali olanlan 
durdurur, geri 'buak1r. 

Pistonun önüne ge~mcge 
~ah1ahm, daba h1zh gideriz. 

])i~ J)oktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamaro 

kar,1smda 37 numaraya ge~
mittir. Telefon 3774 
~~"""~"""'""""~~. 

gürültü koptu ve 1shk ses-
leri, maaa kapaklarm1n i\i· 
rültüleri, tepinmeler itidildi. 
Bu ani hücum kar11s1nda 
Mussolini §8§alar gibi oldu. 
Ve derbal kendini tophy irak 
bütün gürültü yapanlara teh· 
didkär bir nazar atb ve ni
hayet dayanam1yarak bir 
hamlede: 

( Arkas1 var ) 
00„00-~----~--~--~----'~-~ 

HASAN BASRi FABRiKASI 
Ali pa~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. ;n 

l1 
J 

Fabrikam1zda faaliyet ba~lad1. Yerli ~ulakisi Halkap1nar kuma~ile diki, birlikte 1 provah 
10 lira - Nezaket Halkapmar 2 provah tak1m 14 lira - Hereke, Karamürsel, Feshanc 
kuma~larindan kazmir ~ provah 21 lira, 3 provah 24 lirad1r. 

Arzu eden köylü ve ~ehirli Bay vc Bayanlara son moda üzerine tayyor, manto, palto 
ve pardüsüler en ehven ve düzgün olarak dikilir. 

Aoelc y.:>lculuk dolayisiyle 
17 te§rinsani 935 Pazar gü
nü sabahleyin saat 10da tram
vay caddesi Sad1k bey mev
kiinde 695 No. lu banede 
Mösyö Alber trugaya ait fev
kaläde lüks ve nadide mo
bilyalar bilmüzadede sablik-
br. 

Sablacak mobilyalar me
yamnda gayet lüks maundan 
mamuJ modern ü~ kap1h ay
nah dolap, tuvalet, iki adet 
komodinosu, Lavumam, iki 
adet karyola masa somyas1 
ve cibinJigi, maundan kristal 
camb büfe, kontre büfe, a~1-
hr dört kö~e masa ve alb 
adet maroken iskemlesi, §em
!}iyelik, bir adet iki§ilik nikcl 
karyoh maa somyas1, maru
ken bir kanepe, iki koltuk 
yeni bir hrlde Alman mar
kah bir piyano vctaburesi 
Avrupa mamulähndan 12 
par~adan ibaret hezeran kol
tuk tak1m1, tek kap1h aynah 
dolap ayak(1 nak1~ ve diki, 
singer makinas1, buz dolab1, 
yeni bir halne sahi binin sesi 
gramofon 30 plagiyle, duvar 
saab, camh masa, bak1r man
gal, Poker masas1, s1gara 
sehpalar1, bronz pencere 
kurdeJalar1 ve perdeleri, se
maver, vantilatör, !}ezlonk, 
kadife perdeier, büyü '! sa
lon i~in ~ul, abajur alb he
zeran iskemle, levhalar, dört 
oda 1~in yeni bir halde yer 
mu1ammalar1, hah, kilim ve 
seccadeler ve saire bir -rok 
ve lüks ve nadide mobilya
la_r bilmüzayede sablacakhr. 

Hami~: Sah§ acele oldu
guudau i~tirak ececek zevat 
~ok istifade göreceklerdir. 

Kirsab kaprmaym1z. 
F1rsat arhrma salonu 

Aziz ~m1k Telefon: 2056 

Diolomal1 
Bir makinist 

burada büyümli~tür. lkinci öynam1~hr. . 
M rk•· F t' t··1 ni1 

ene l . m an.ast a 1me u 0, kendi siyasasma ur .. (11 

Ebubek1r vakhle buraya gel- yan i~leri rddeder, istedsgt 

mi§, .D.ida.lda ev~~nmi~, on- yapbrmak 1~m önüne gelJ 
dan ~hmc1 M e~ :.k dtinya.y~ her engeli koparip atar. :--0· 
gelmt§, MenehR m de 1k1 adi Tafari Makon dir. bU} ~ 
k1z1 olmu~, fakat erkek ev- dükten sonra Ras Tsf• 
läda kavu~amam1 tu. M k d . t" K- ··k jlre~ . a on enml§ 1. u~u \"l)( 

Habe§istanda 1900 de Me· bu tahtm asil .sahibi olall , 
neligin aleyhine olarak Ha- Yaso ile bir arada 0yoar%11~ 
be~ Krallarmm baz1lan tara- lardi. 
f1ndan yapilan ihtilälde Me- i t M ., .... · vef•~ 

•v. pmara or em 1gm , 
nehg n k1zlar101 Fransanm .. · L' t ht otiJltlJ 
C'b . . 11 • • d d t uzerme ·~ a a f t 

k .~ ~b kl erme kÜ§L. n YTacur mu~tu. Li~ bü ük aoast ~~ 
oyune ar~1ma , 1~ aso- . . erd1~ 

d d d·· 1 · t' manm L1~m anasma "' '"~ a ora a unyaya ge m1~ 1r. b" "k . l k f1P 
• V ter 1ye 1 bzas1 o ara 1, Menehk ortahg1 yoluna A b l't•k ..,.ade ve ra po t 1 asm1 t. •1a 

koyduktan sonra saray hal- S d h d d d k. jojlY 
km1 toplarken tabii olarak Li~ u afn tl u. ~ un a 

1 logtti1 

1 men ea erm1 ezer ve . 
Yaso ve anasm1da getirmi~ 1 l'fk k' 'derdl· 
ve Meneligin erkek evläd1 ol- 1 po ~.~ ~lsma 8~l~ra g• Miisl~ 
mamak yüzünden foru"lu Li~ ur Aere,bl 

1 
assa flab'f 

Yasuyu sarayda terbiye ve 
Veliand olarak ilän etmi~ti. 
iMPARATOR HAILE SE-

LASE VE LI<; YASU 

man ara ara ve 4 
. b„iil Islämlarma kar~1 kek u 1)( 
bir muhabbet besliy~n. ( 
Habe~ papaslarile de 1)'1 i 
~ineme:&:di. ) 

Orla boylu, siyah sa~h, ( Sonu yar•JJ • 
~rlti.'111lti1!t11!!lll!1 llUJJ1ri11tua,11r lllil~1Ufllia ll11i1·tDID11!mln1~Mt~'11ID!r~14t!ltf 
ä ( T A N ) SiNEMASl'n1n 
~ FEVKALÄDE HAFT AS1 1 14 lki~.cite~rin Per~embeden itibaren 
~ 1 Ulu .()nder Atatürkün huzurund~ 
@ t\nkarada vap1lan büvük resn1i ge~·id 

i 2- T A N G Ö L i r· A 
:i 3-ASK YÜZÜNDEN KANLI KATIL 
~ 4- DÜNYA HADISATI 
~·-~·ll'11•ll,1!111'1lllfQJIQ'fl111'111J1•~··111'1'1'11'll'lllll• 

~~~~~~:~~~~-' 1 Harb1 umumiye aid hakikig bir vak'a 

~ Moskova Geceleri 

1 vo;~d
0

~iz- A;k:d;§1;·;i 1 BUGÜN: M~i iLE BIRLIKTE 

~ A S R 1 sinemada 
~~~:~~a~~~~~:~~~. ~ 

i, ar1yor ~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~ • .,..,~ 
Yüksek mektebden diplo- ~ TA yy ARE Sinemas1 T3\eJ1° 

mab olup ayni zamanda di- ~ 

zel motorlan ve buharh ma- ~ ~1 1\ U R i C E C H E V A L j E R 
kineler üzerine Almanyada ~ 300 güzel k1z ve en yüksek Frans1z san'atkirlar1 ilt 
tahsilde bulunmu~ bir gen~ ~ beraber BUGÜN den itibaren bir hafta 
i~ ariyor, ta§raya da gider. ~ Senenin cn büyük ve en ne~eli filminde 
Taliblerin idarehanemize ~ 

müracaatlari. 1-6 _ ~ F oli Ber jer 
CAN Kütüpb.an~i - ~ 

~ AYRICA: 
( ~r A N) :.;inen1as1n1n ~ F 0 K S ( J)ünya havadisleri) 

tarn kar~1s1nda ~ M 
1
• k 1• ( Karikatür ) C ~ Komik ~ 

A N ~ -( SEANS SAATLARI )-
kütüphanesinde istediginiz ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21, 15. 
her ~e~it, kitab, mecmua, ~ Pazar 11,30 - 13 te iläve seanslar varclir. • cyf: 
defter, käg1d, kalem ve saire ~·: Cumartesi 13 - 15 - 17 seauslarmda T ALEßi.;.. 
ve ~ocuklar i~in her türlü ~ tenziläth bile_t _v_e_r_il_ir_. -------
oyuncaklar, ~ukulata ve ~ Fiatlarda degi~iklik yoktur. 
cckerlemeler bulunur. ~~~~~~,...~~~ ••• ~f!.~f!. •" "' ~~~~~~~~ 

Zenmn olmak isterseniz oi S -1 t 
yani(o biletlerinizi mutlaka Q.aae 

- -----r --- - -- t 
ki~esinden ahmz. Corakkau1 ka~akol kd~ ~ 

Y §IS'lnda 354 H. ;J'ahs1n On 



• 
~ Avrupa . Ve Amerikanin GOnül Fatihleri 
1f>9" 
.r? 

te 

.AN KIEP9RA·MARTHA EGGERTH 

Avrupadan sonra bütün Amerikay1 yerin.den oynatan 

JAN KIPURA YI 
görmek, onunbir imzas1n1 veya el yaz1s1 h vi bir 
kart postal1n1 elde etmek Amerikan kad nl r1 i~in 
bir ideal, bir hayat gayesi olmu1tur. Bütün Avrupan1n 
kalbini tatl1 sesi ve sesi kadar gönöl avl1yan ~ehresi 

ile fei~den Martha Eggerth 
ile ses kral1 Jan Kieporan1n birlikte oyn1yacaklar1 

.(SEVGINI 
SESI JNJN 

Nas1I ak1llar1 durduran bir sinema mucizesi 
olacag1n1 art1k siz dü1ününüz. 

lllucizeyi bugün E LBA sinemas1nda eöreceksiniz. 



Saldf e 4 

Okurlar1m1z1n $ikAyeti : 

Tütün
1

inhisar 
• 
ldaresinin 

Dikka t nazar1na 
Bizler Seydiköy nahiyesia

de Görece köyü zürra1adan1z 
.935 senesinde elde ettifimiz 
tütün mahsulünü satd1k. Tü
tünleri kald1rmak i~in nak
Jiye almaga gittiksede lnbi
sar idaresi bize yirmi gün 
sonra nakliye verilmesini söy
ledi. Halbuki bizler ren~be
riz bizlere tohum, bugday, 
arpa velhas1I her türlü ziraat 
i~lerimizin zaruretini def 
etmek i~in para läz1md1r. 

~imdi rencberlik yapma
nm ge~ aklamas1 münasebe
tile yirmi gün,re bir ay geri 
kald1m1 bizler ren~berligi
mizden istifade edetJledigi
miz gibi kendimizin de ~ok 
s1k1 bir vaziyet karttsmda 
kalacag1m1z muhakkakhr. 

Tütünlerimizi almak sure
tile bizi sevindiren inhisar 
idaresinin bu zorlugu bizleri 
derin bir yeis ve ümitsizlige 
dü§ürmü§tür. Gazetenizin, 
derdimize derman olmas1 
i~in inhisar idaresine olan 
dilegimizin ula§bnlmas1 bu
susunda vas1ta olmas1n1 rica 
ederiz. 

Hasan oglu ~aban 
Muhiddin oglu Hasäa 

V eysi oglu Kadir 
~ükrü oglu Osman 
Mustafa oglu Huan 

Bayram oglu Ali k1b~ 
Hüseyin oglu "Mehmed Erdal 

Cirid Mehmed oflu Ali 
- ~r.r~--

Habe§ 
Taarruz 
Haz1rl1g1 

(Battaraf1 1 incide) 
betlerin mitralyoz ateti ipn 
mükemmel bir hedef tetkil 
etmelerinden ileri gelmittir. 

Danakiller bir~ok ölü ver
clikten sonra hamJelerini dur
durnuqlard1r. Nibayet ltalyan 
zabitJeri Danikellerin ayci 
batb balinde dafltdma1m1 
Te s1k ~alilar i~inde aaldan
mak suretile Habqlerin me•
kilerini ~evirme hareketile 
tehdid ettiklerinden bu yar1 
•ah11 muhariplerin btisbüttin 
mahvolmalanna mani olmu1-
lard1r. 

Istanbul (Özel)- Eritrede 
yol yapan ltalyan amelesi 
aras1nda kar11•khk ve galyan 
olduguna kendilerine bu ha
reketJerinin cezasu; kalmiya
cag1 teblig olunmUftur. 

•• 
Ogretmen-
lerin Gezisi 

lzmir ögretmenler birliji 
yar1n Sel~uk ve Efes hara
belerine bir tetkik gezisi 
tertip etmi1tir. Bu geziye 
bir~ok ögretmenler i~tirak 
edeceklcr ve sabahJeyin er
kenden harabelere gitmitler
dir. Gezenler aktam üzeri 
lzmire döneceklerdir. 

--4·~·„···-·--
Ucuz elbis~ „ 
lsteyenJere 

( Ahmet ve As1m ) elbise 
fabrikas1 temiz ve ~fte pro
vab elbiseleri (18) liraclan (16) 
liraya indirmit olclupu 
memmmiyetle ljreaclik. 

(Halma S..t' 

K1br1s adasi meselesi 

Deniz faciasi 
·~ D"fMDWA • 

Tahkikat sona irdi. ine 
batmadan evvel batacal' 

anla§1lm11t1 
~~~~~~~~~~~..ao„~~~~~~~~~~~ 

fngilizler bu aday1 filosuna Yunan k1y1lar1nda 
konak almak§artile Yunanistana verecekmi1!1 

lnebolu vapuru tahkikatt tan birinciyi vardiy•_, 
sonlanmitbr. ~abidlerin hepsi tan ~1karm11br. fak•1 

dinlenmittir. Bugünde fen ku- sonra birinci kaptaD 
rulu se~ilecektir. Bu kurul vardiyayy girerek 

Selänik - Pravda gazetesinin Atinadan 1 nuklenmak mukabilinde K1bnz Adas1n1n 
ald1g1 bir telgrafa göre Krahn Yunanistana Yunanistana verilmesi hakk1ndaki sözler 
dönmesi Yunan milletine yarayacak ve bü- tekzib edilmektedir. Bundan maada eger 
yük devletlerden biri tarafmdan k1ymetli lngiltere ltalya ile harb ederse on iki Ada-
bir surette mükifatlanacakbr. ingiliz malaa- n1n ahnmas1da Yunanistana b1rak1lacak-
fllinde lngiliz filosu Yunan k1ytlar1nda ko- br. 

m 2 s ~~ 8 z s s: a er•J 

vapurun batbg1 yerde de is- durdurmu1tur. lkind 
tintak evrak1 üzerinda de in- da mes'uliyetten k 
celemeler yaparak raporunu fazla ileri gitmemittir· 
verecektir. Denizden kurta- Serdümen vak'•11 

nlan birka~ ki1inin Urlaya anlatt1. Birinci kaptaal' 
~1kbg1na daia dün ~1kan ri- lettirildi. Birinci kaptt' 
vayet dogru degildir. Hasta- nu inkär etti: 
hanede ki 1~ feliketzededen Tahkikat esnas1nda G lD •• ß , 46 Numaral1 enera 0 onol italyan tabligi, 

• ::::l - General Debono, 46 

ikisi iyi oldugundan ~1kanl- oJarak ikinci bir vak'• 
m11 ve K1z1lay taraf1ndan tesbit olundu. Buda 
giydirilerek memleketlerine yollar1 i1letme idaret~ ~ 

legal ettikleri yerlerde köle n~mara~l resmig tebliginde 
Y • . d1yor k1: 

USU)ÜnÜ kald1rmaktad1r Dangal ku~vetlen bi~nci 
kolordunun bir k1sm1,(Az1ya
di) mevkiinde Habet kuman
dan1 (Dözyak Kassa Sebas) 
1n kuvvetler ile temasa gele
rek hiddetli bir muharebe 
a~m11br. Dütman kuvvetleri 
55 ölü ve yüzlerce yarah b1-
rakarak ricat etmi1tir. Kuv
vetlerimizden 4 zabit ve as
kerlerimizden 50 nefer yera
lanm11br. Ordumuz,(Aziyadi) 

Belgrad- Romadan telefon: General Dö Bono i~gal yer
lerinde köle usulünü kald1rmaktad1r. Köle usulü ile ziraat 
sahibleri ~ok kazand1klar1ndan general dö Bono herkes 
kendi hesab1na yevmiye ile ~ah1brmak suretile ziraat ame
lesinin yevmiyesini ucuzlatmak istiyor. <;ünkü paras1z ~ah-
1an köleler az yev"Diyeye kanaat edeceklerdir. 

~eh Sayidin topraklan ingil
tereye mi veriliyor? 

mevkiini ele ge~irmiotir. 

gönderilmi1tir. ~ehir otelin- ,efi Zekeriyan1n lnoDP: 
de bi~bir kazazede kaJma- varisine ~ektigi bir 
m11br. Deniz üstiinde kalan Telsizin münderecab 
ve iki günden beri toplanan - Hi~bir iskeledeld 
vapur e1yas1 giimrükde ki hu- n1n fazlahg1ndan ba~ 
susi bir yere istif edilmek- pura yükletilmemek '1 
tedir. harekette bulunulm•' 

Dün devam eden tahkikat rinci ve ikinci mevki ,„„ 
esnasinda sabit olmu1tur ki telerile bot kamarP'"~ 
vapur batmazdan evvel ba- dük abnmas1. 
tacag1 vopuru idare eden- Siivari cebinde deoil 
lerce anla1dm1tb <;ünkii o ile sararmtf, fakat ~ 
s1rada vardiyada birinci kap- zulmam11 olan bu 
tan Mehmed Ali, ikinci kap- Müddeiumumiye su-4' 

Paris - Aksiyon Frans1z gazetesi yazd1fl atetli bir ma
kale ile La•al htik6metine hitab ederek „ Fransaya aid olaa 
•• K1zd deniz kenarlanndaki $eh Said topraklar1n1n Fransa 
tarafindan lngiltereye verilecegi s6yleniyor. Laval hük6meti 
bunu tekzib yahad tudik etmelidir. Zira umumt efkAr en
clitededir." Diyor. 

Tayyarelerimiz Anbalakide 
faaliyette bulunmu1, dü1man ' 
mevzilenne bomba atm11hr. 

tan merhum Besim ile ser- mes'uliyetin kendili„ 
dümen Hasan bulunuyorlar- olmad1g1n1 söyledi. 
d1. lkinci kaptan durumu Bir ü~üncii Yak'ada 
kurtarmak i~in ~are Yapuru ya liman1nda olmyttll'• 

önemli ittif ak 
----------------oaao------------------

N eris-1 ma m Yahya ittifalun1 
imzal1yan murahhas döndü 

Belgrad - Havu ajan11 Adis - Ababadan bildiriyor : 
Habet lmparatorile Y emen lmami ara11nda pek önemli 

bir ittifak akdolundugu sabit olmu1tur. lttifakname bilhassa 
askeridir. Habe1 lmparator lbnissuud ile de bpyle bir itüfak 
atdedeceji ümidindedir. Imam Yahyan1n muahedeyi imzaya 
memur el~isi bay Mehmed dün buradan hareket etmi1tir. 

Loit Jorjun sözleri Fransada 
hararetle kar11lanm1fd:ar 

Paris ( Radyo ) - Loid Jorjan Sondai ekspres razete
sine yazd1gi makalede : "Zecri tedbirler maskarahkdan rös· 
teritden batka bir1ey deiildir. 

Mussolini kurnaz dostu LavaJ'1n yard1m1 ile lngiliz hükfi
metini kafa11na sokmUftur. Aglanacak bir bal ! 

Herkes onun ~bk ka1lar1 karps1nd„ yildiitm1za kanaat 
getirecektir." Sözlerini kullanmas1 Fransada hayreti mucib 
olmu1tur. 

E B 

Habe1 
Topragin1n 

Sckizde biri i~gal 
alttndad1r 

Belgrad-Asmaradan (Rad
yo )-ltalyan Erkim harbiye
sinin tebligine göre l~alyan
Iar Makalle i1galinden sonra 
bütün Habe1istan1n sekizde 
birini alm11 oluyorlar ki bu 
yer 1875 kilometre dörtle
mesidir. 

Halkm Sesi -lltalyenJar1n 
bu beaab1 eski Habetistana 
ait olup Raslana tllkeleri 
dabil dejildir. 

Yunan Kral1 
ingiliz Kralile yemekte 

Londra - Y unan el~ilifin
de yapilan meruimden dö
aerkea Y unan Kral1 lngiliz 
Kral ve Krali~sini Buckiar· .... „„,... a,....t etti 

E E m B 
Frans1z1n 

Habe~ cebhesinde 
Haz1rl1g1 

Berlin (Radyo)- Adis-A· 
babadan telgraf haberlerine 
r6re Franswar Frans1z so
malisinde Cibatiden ta Ha-
bei hud•.1dlanna kadar bir 
taarruza giri1ecek veya bir 
taarruzu defetmek i~in kuv
vetli bir müdafaa haz1rhkla-
nn1 and1ran bir askeri faa
liyet görülmektedir. $imdiye 
kadar Frans1zlar buraya bu
kadar ne mühimmat ve nede 
asker g&ndermit degillerdir. 

•ve orada yemege abkonuldu. 
Bu münasebetle iki Kral uzun 
uzadiye konu1tular. Siyasal 
~evrenler, Yunan Krahn1n 
tahta döneceji bu anda ln
giliz KraJ1 ile yapbii bi uzun 
mlllaklta b6ytlk elaemaiyet 
ftl'iyerlar. 

Yeni iskin 
Kanunu 
Liyihas1 

Istanbul ( Ozel ) - Y eni 
iskh kanunu liyiba11 kama
teya varilmifdir. Bu kanun 
iskin itlerini saghk bakan
hf1na baglamaktad1r. 

italyanlar 
En ziyade cenup cep

hesiQe ehcn1miyet 
verivorlar 

" 
Belgrad-Adis-Ababadan 

telgraf : Habet meselesinin 
devam1 ltalyan ordusunun 
cenuba dogru yapacai1 ta
arruz hareketinin sürab de
recesile kaimdir. Zira Habe1-
ler yaln1z bu cepheye dü§eD 
lngiliz Somalisinden harp 
ibtiya~larm1 temin etmekte
dirler. <;ünkü 11arka giden 
yollar istifade elveritli degil
dirler. Cenupdan buraya ge
IP.n Avrupahlar Habe,Ierin 
Harar1 müdafaa i~in olan tei;-
kilätlar1mn mekemmel oldu · 
guna söylemekcedirler. 

Negüs savatin bu cenup 
cephesine sarkacag1m tahmin 
etmi1di. Negüs ayni zaman
aa ltalyanm Eritre k1tas1 
cephesinede asker g&n<ier
mek suretile timal cephesini 
ikiye ayirmak plin1na göre 
gelmektedir. En iyi askerle
rini, en mükemmel mühim
mabn1 ve eo mahir kuman-
danlar1n1 Ogaden cephesine 
göndermektedir. 

Yunan 
Ordusu 
Yeminetti 

Atina - Krala sad1k ka
lacai1na dair Yunan ordusu
na yapbrdmakta olan yemin 
meraum1 tamamlanm11der. 
Ordu Krala ve Kralhk em
irlerille sacbk kalacalnbr. 

ba1tan kara etmekte oldu- bar memua u, YapunaD 
guna söylemi1, ve bu ted- dolu oldufunu d1 
birini icra i~in serdümene: Antalya liman1ndaki ,~ 

- lskele alabanda r ahnmamas1na mlisaacll 
Emrini Yermittir. Fakat memesi Antalya 1i111aJI 

süvari : ne söyleraitlersedelb, 
- Sen benim itime kant· isi bir1ey yapm ... fl 

ma, burada kumandan be- vapur ylk ald1ktan ~ 
nim. Diyerek: reketine müsaade le 

- Sancak alabanda ! Bunun üzerine ••"" 
Ve bisaz sonra: 
- Y ar1m yol ! E~irlerini 

• vermi1tir. 
j Bu yüzden ~irinci •e ikinci 

kaptanlar ara11nda bir de 
j kavga ~1km11tir. lkinci kap-

i a a a a 
1 Alt1 Ay1 

Bir kamyonun yolvnu 
Kesti 

Bahkesirle Bigadi~ aras1n
da ki yolda giden bir kam
yon alb Ay1 saldarmithr. 

Kamyon olanca sür'atile 
ka~makta iken Ay1nan biri 
teker albnda kalm11 biride 
kamyonun ~arpmasile yara-

lanarak yere y1k1lm11 ve ac1 
ac1 bag1rmasile digerleri ka~-

~ s a a 

mururlan liman re~ 
" - Geminin ba 

~ok yükle harekete 
etmekle kefinlerlmilll 

~ mlf, bu iki Ay1d~~ 
ve biride yarab olar~ 
yona abnmit ve 19 
rilmittir. 

a a 

En mühim 
Radyo ve tel~raf haber~ 
Harardan abnan baberlere glre Dokaburda b.,-

savat ba1lam11d1r, tlfr 
1 Habe1istan1n Ankara el~isi gueteciJere he~ 

lunarak : Biz sava11n uzun miiddet devam edec~..-: 
önüne alarak sekiz sene i~in huarland1k. Demifdit·_. 

§ ltalyanlar aJd1klar yerlerdeki Habef kadinlarl• 
papaslara agar ve ~rkin muameleler yapddipdaJI 
d1nlar Habet mevzilerine ka~mak i~n ~ölde ilerl• 
~~ . 

1 Habet harb1 bittikten sonra lngilterenin blltßll ~· 
devletlerden mürekkeb bir ittifak yapacait A1111all 
lerinde zannediliyor. 

§ lpiz bllkftmeti zecri tedbirlere ittirak etmiyeO 
ya, Avaaturya, Macaristaa, l1Yipe •• AnaYG_d!~„. 
lcetleriaden latiltere idhallt ,apilmu1a1 meae....-


