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BABESLI ER ILERLIYOR 
flarbin yeni ba$ladigrnr /i:~lyanlar da itiraf ediyor 
ltaJyanlarm en ~ok korktuklar1 §eyin petr~i;u-z-lu_k_o_l_d_u_g_u_a_n~-la_§_1_Im----=-1§_t_1r;.__. -M-u-ss___,o_I-in_i _____ ,,-1-tal-

.... yaya petrol satm1yanlar1 Ital}1aya ilän1 ha~b etmi§ nazarile bakacag1z" diyor 

~nb facianm 
t1tinci perdesi 
~ Gazetelerde okuya okuya 
trfces b1kb, usand1: lki ta
~f da kesin bir sonu~ 

lt'ig bir netice) elde et
llltlc i~in .var kuvvetleri ile 
~latarak, insanlar1 mahvet
~lt i~in icad olunan bütün 

iirücü, yak1p, y1k1c1 alet 
~. Vas1talar1 kullanarak bir
'WlflQe nefes ald1rm1yacak, 
~rt&atn yabracak darbeyi 

llrbyorl 

....!_talya anlam11br ki Habe
-qlla korkun~, onu tam 
~aaiJe yere serecek bir 
„ .... ruk •uramazsa, siyasal 
~an yürümekle it göre
~ecek, hedefine ula1am1-
.=...._~br. Cünkü milletler 
-"'Ateaindcn ona bir hayir 
t~iyecegi gibi oilun bü
~e1ini ho1 görmiyen bu 
~linden daha ziyade kuv
~-•e azamet peyda etme
--... bi~ tahammül edemi-
~ek baz1 devl~tler de ken-

llin duac1s1 degillerdir. 

b~•be1istana gelince, o ilk 
;a_-..Iar1 ya hazirlanmaga 
tlc1t bulmak veya cihan 
~~niig efkir1nda bir sem
lt ti kazanabilmek i~in mil
li illadiyen uluslar sosyete
~e bei baglam11 veya o 
tit hre ile görünmek istemi1-
~·. Fakat Habe1istan da 
~•cede anlam11br ki dev
tt erden görecegi hay1r, pa-

•erip siläh almaktan iba-

~ kalacakhr. ~imdi baz1 
~bei kumandanlanmn Av
~ Pll gazetelerinin sava1 ay
~~1na söyledikleri sözlere 

•'.ir1a Habe1istan uluslar 
~8Yetesinin konu1malarm1, 
t~ b~z1 devletlerin muhabe
~ l'ln sonunu beklemekle 
~ lc büyük hata ettiklerini 
~ bundan pek büyük f1rsat
tb...._~ybettiklerine kanaat ge
~'lllf bulunuyorlar. 0 halde 

Olacak? 

)taltatya büyük bir lokma 
~ trnak istedikce, Hahe1is
ta ll topraklarrndan bir ka
-._' bile yer vermege yana1-
tt 'd•kca, binbir türlü mas
--~ar, fedakirhklar göze ala
~ ve pek ~ok kanlar dö
~elc att1klar1 bu müthi1 
~•dan onl~ri ayarmak kar
~ seyirci olarak bakan 
._;letierin kolay kolay ba-

•caklar1 bir fey degildir. 
-......, ...... Sonu 4 üncüde --

Cam ve Kagrd Yunan kralr ikinci Jorj 
---,-..~------------~~~-------aa..oo-----~~·--------~~~-.,-~ 

Dün Atinada pek büyük merasimle kar§1lanch 
Yunanistanda veniden se~im yap1lacakt1r 

Istanbul (Özel) - Batba
kan lsmet lnönü ile Ekono
mi bakam Celäl Bayar, <;ar-
1amba günü buraya gelecek
lerdir. 

Ba1hakan; lstanbulda cam, 
lzmitte de käg1d fabrikala
rmm a~am törenini yapacak-
lar ve Bursada kurulacak 
olan yün iplik fabrikas1 ile 
Gemlikte kurulacak sun'i 
ipek fabrikas1mn temel atma 
töreninde haz1r bulunacak
lard1r. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Atina 25 (A.A) - Ynnan 
Kra!int getireu Hetli krave
zörü saat 9.30 da Faler tay
yare 1imam önünde dtmir
lemi§tir. iskelede bakanlar, 
kamutay batkan1, erdu, do
nanma vc bava kuvvetleri 
erkimharbiye reisleri. Atina 
askeri ilbay1 ve polis direk
törü bulunnyordu. Kral saal 
10 da karaya ~1km1§hr. 

istanbul 26 (Özel)- Ati
nadan ahnan haberlere göre, 
kral ikinci Jorj düu Atina
da fcvkaläde parlak tezahü
ratJa kar§1lanm1tt11. 

Kual ikinci Jorj Faleroda 
Eli kruvazörilnden inerek 
orada toplanan halkm alk11 
ve "zito" sadalar1 arasmda 
otomobile binmittir. Hava 
~ok güzel oldugu i~in bütün 
halk sokaklara dökülmüt 
ve kirabn gelmesi münase
betile tenzilitb fimendifer 
tarifelerinden istifade eden 
120,000 ki1i Atinantn nüfu
suna kablmrfb. Pireden Ati
naya kadar giden 30 kilo
metroluk asf alt yolun her 
~ !.';'.! ''=' p;q l!i;jd .... _ lli:dd lliliid 

Italya Petrol almazsa 3 
haftada maglub olur 

----------- ••OC>„ ------------

iki taraf1 k1rah görmek i~in 
topfanan halkla dolmuftu. 

Bu esnada 10 tayyare in-

KRAL 1KINCI JORJ 
sanlara teme1 edecek kadar 
al~aktan ge~erek mavi beyaz 
bayraklar abyorlard1. 

Kral ve Veliahd1 ta11yan 
otomobili Atinaya geldigi za
man Atinanm kap1smda ha
zarlanan tak1zaf er önünde 
Atina ~arbay1 bir söylev ve
rerek, ezcümle uzun bir za
mand1r uzak bulundugu 1ev
gili 1ehrin kendisini candan 
kar,1lad1gm1 kendisinin milli 
birlik i~in büyük bir amil ola
cagm1 söylemi§tir. 

Bunpan sonra büyük Ati
na klisesinde dini merasim 
yap1ld1ktan sonra, Kral me
rasimle me~hul asker meza
rma bir ~elenk koymu,tur. 

Bu merasimden sonra Kral 

Italyaya ~elik, demir, kömür ve bilhassa pet- sarayl? gitmi~, ba1°0 a ~1ka-
rak saraym önünde toplanan 

rol sevkiyat1na ambargo konursa sinyor Mus- halk· se1am1am1,tir. 
Aundan sonra Kral Ba1ba-

SO)ini bunu ilBDI harb te)akki edecekmi§ kan ve Naib General Kon-
Pads (Radyo) -- Gazete- 1 ~elik ve kömür madenJerinin dili~ ile hükQmet erkin.•~1 Paris (Radyo)- Cenevre

den ahnan haberlere göre 
halyaya kar11 ahnan zecri 
tedbirlere iläve edilecek 
yeni maddeler hakkmda gö
rü,mek i~in aym 29 unda 
toplanmas1 mukarrer 18 ler 
komitesinin toplanbs1 tehir 
edilmi1tir. 

Bu sebeb olarak bu top
lanhda bizzat bulunmak is
tiyen Frans1z ba1hakam 
Bay Lavahn ay1n 28 inde 
Pariste kabine toplantasmda 
bulunacagmdan 18 ler komi
tesi toplanbs1nm tehirini is
temesinden ileri gelmi§ti. 

ler Cenevrede 18 ler komi- ambargoya konulmas1 hak- etmif ve General Kond1bs 
tesinin ltalyan petrol, demir, (Sonu 4 üncüde) ile bir müddet göriltmüttür. „ •••••• „ •••• „ •••• „ •• „„„„„„„„„ „ ...... „„„„ •••• „ •• „ •• „„ •• „„„ 

·ordusu ilerliyor 
--~~~~-----~~--~~---„oo••--~~-----~~--~~~~ 

Grahai'yi Negüs ordular1! taraf1ndan istirdat 
edildi. ltalya D)ar hakiki harb1n §imdi 

ba§lad1g1n1 itiraf ediyorlar 
Adis-Ababa 25 ( A.A) - taburunu heiimete [ugratm11 ger zabitlere gümüt madal-

Hahetistan hilkumeti Ras oldugunu bildirmektedir. yalar vermi1 ve bu münase-
Seyyum k1talar1mn dün Ma- Asmara 25 (A.A) - Ma- betle a1ag1daki sözleri söy-
kallenin timalinde ü~ ltalyan re1al Debono Civano ile di- 1 - Sonu 4 üncüde -

Paris (Radyo) - Yunani1-
tanm en mübim ü~ 1iya1et 
adam1 Avala ajans1 aytarma 

GENERAL KONDb.JS 
beyanatta bulunmuoJaftllt. 
Bunlar genenll Kon4ill. 
eski ba,hakan Bay ~ 

- Arkas1 4 ßnctlde --. 

Bayind1rl1k 
Bakan1m1z1n 

Gazetecilere diyeYi 

BA Y ALi <;;ETINKA YA 
Istanbul 26 (Özel) - Ba· 

yind1rhk bakan1 Ali c;etia• 
kaya, gazelecilere vald "-' 
yanatanda: 

-- Eläiiz Van hatb isia 
ke1if yapald1. ~ark illerbae 
tayyare seferleri ba1byor. B• 
iller, her tarafa telefonlarla 
baj'lanacakbr. Afyondu ... 
parlaya kadar olaa demlr
yolanun ilk k1am1 a~Jor. 
~k demiryoll&rllllD cle•let 
hatlanna iltihak zamam 1el
digine kaniim. Demiftlr. 

Telefe• 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
TELEFON 2042 ~hmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 

kitlak elbi1e,S:-palto ve pardesünüiü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbnn11. Yerli mah her ~efid ~ullkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

No. 
:~ 

diki1 12 liradan 1 e liraya kadar 11marlama elbise yap1br. LEVHAMIZA .. DIKKAT:_EDINIZ. 



Sahife 2 

'Vlusolini kimdir? 
---~~--~~ ........ -------00--~~~~~~~~~-

iKiN Ci KISIM 
Mussolini italyay1 avucunun 

i~ine ald1ktan sonra ••• 
-1-

Bir ~ok eserlerdcn topla-

1 
a~bgi ltalyan - Habe, muha· 

:aan mal6mat ile yauhp Mus- rebesinin neticesi olacakbr. 
~olininin ~ocuklugunu, gen~- Malum oldugu üzere tarihte 
igini, ~ektigi sefaletleri, yap- büyük rol oyn1yan lnsanlar1n 
hg1 ihtilälleri, elde ettigi si- kabiliyet veya beceriksizligi, 
yasal zaferleri anlatan birin- zckä veya budalahg1, dahiligi 
ci k1s1m bitti. Yanndan iti- veyi. deliligi elde ettikleri za-
barcn DU~enin iktidar mev- fer veya uj'radiklari maglu-
kiine tam manas1 ile, rakib- biyet ile öl~ülüor 1 
siz, kontrolsüz, ve daha 
a~1k söyliyelim, daima itaat 
ve inkiyat istiyen bir diktatör 
:gibi ge~•ikden 1a0nra ge~en 
hayati ; Gördügü i§ler ve ni
lbayet talyayi bugün sürük
ledigi ltalyan - Habef sava-
jflna kadar yapbiJ banrhk
lar, ~izdigi plänlar, kurdugu 
hulyalar hakk1nda yazilan 
baz1 kitablan kar,1m1zda 
bulundurarak yazd1iJm1z 
ikinci k1sm1 ne,retmegc ba~
hyoruz. Mussolininin dostlal'l 

1 ve dDtmanlan taraf1ndan bir 
·~ok escrler yaZ1lm11hr. Biz 
1 Italyay1 ve bütün Italyan-
lar1 avucu 1~me bazan 
tatb diJ, bazanda kam~1 kuv
veti ile almaga muvaffak olan 

' MussoJiniyi ne tenkin ve nc
de methüsena etmek niyetin
de dejiliz. Esasen onun med· 
dah1 veya Iicet edicisi bu 

B 
Limoj 

1 ihtilalinde 
Otuz yaral1 

Paris - Limoz bu sabah 
sükünet i~indedir. Öyle ki 
güya bir gün evvel bu fCh
rin sokaklannda kanlar ak-
mam1~ ve insanlar yerlere 
serilmemi1. lhtililci, ihtiläl 
esnas1nda bir polisin bet 

1 dakikadan fazla y l§am1yarak 
ald1gi yaradan öldügünü 
söylemi1tir. Bei bin kiti ka· 
dar tahmin edilen bu ihti
Jälciler arasmda polisten ve 
ahaliden yarah dü1erek has· 
ta yatanlar1n say1s1 otuzdur. 
Fakat sakJanan yarahlar bu 
hesaba girmemi§tir. 

Daha 12 
'"f ank ~n1urlar i~inde 

Paris - Havas ajansmdan: 
Y af murlarm yerleri yumu-
1atmas1 hasebile halyanlarJD 
daha 12 T atk1 ~amurlara bat-
m11, ltalyanlar ~ekilirken bun
lart sakatlam11lard1r. -YeniAdam 

Bu bilim, ar ve egitim ga
zetesinin 99 uncu say1s1 ~·k
h. l~inde lsmail Haliln Cami, 
Nüvit Osman, Vahdet GUl
tekin, Zahir Sltk1'D1n yaz1lan 
var. Bunlar arasinda Doktor 
Octave Be1iard'm ~ocuga 
cinsel hayab ögretmeli mi, 
Nüvit Osman 'in Rontlien ve 
eseri, lstnail Hakk1'n1n mi
niminiyi nasd yetittirdim ? 
yazalar1n1 oliuyunuz. 

Mussolini, siyasasm1, haya
bn1, parlak veya kara tali 
ve akibetini taribin kalemine 
b1rakm11 bulunuoyor. 

Bu bitaraf müverrih bu 
müthi~ ve kudretli diktatö
rün bayat ve mukadderah
n1n son fashn1 yazmaga ko
yulmu1tur bile .... 

Buuun i~in biz, kuuvvetli 
muharrir ve müverrihlerin 
bu kuvvetli ve her istedigini 
ltalyan milletine yaphran 
ltalyan Ba§vekili Sinyor Be
nito Mussolini hakkmda yaz
d1klar1 baz1 kitab ve maka
lelerdcn canb bir hulasa ya
parak ve bazan mübhem 
lialm~ veya gösterilmi' nok
talan bir miktar aydinlata · 
rah bu ikinci kism1 yazmag1 
muvaf1k bulduk .. 

( Arkas1 var ) 

S B 

istanbula 
7'i erle§tirile
cek g~menler 

Istanbul libayhg1 dahilinde 
ü~ bin gö~menin yerle,tiril
mesi i~in aläkadarlara tebli
gat yapdm11br. Son galecek 
eck ü~ bin gö~men i~in Is
tanbul kazalar1nda yer ayr1-
1acaktu. 

rfimürlC!ngin 
Kazan1 

1398 milädi ve 800 hicri 
y1bnda Timürlengin emrile 
yap1lm1' ve 2 metre, 47 san
timetre kutrunda, iki ton 
agirhgmda olan Türkisianda 
Ahmed Y esevi türbesinde 
bulunan tun~;Kazan Lening
ratta Ermitaj müzesine ko
nulmu1tur. 

Ge~mi1 olsun! 
Viyanada guzel bir kad1-

n1n ba11na ~irkin bir 1ey 
gelmi§. Güzel kad1n1n di1i 
tutuyor, Viyanan1n me1hur 
bir cli,~isine gidiyor. 

Dit~i kadtn101. muayene 
koltuguna oturtuyor ve iyice 
baghyor ... 

Sonra eline kerpeteni ah
yur, kad.imn feryatlarma ku· 
Jak bile asmadan, kad1n1n 
sapasaglam yirmi iki di§ini 
~ekiyor ... 

lt itten ge~ince mesele an
la11hyor. 

Meger di1~i birdenbire 
~tldlrm11! Hemen bmarhane
ye kaldmyorlar. 

( Halkm Sul ) 

Radyoya 
•• 
Onem 

Bir tane de ben ald1m, 
tecrübe ediyorum. 

Aktamlar1 ~ok ge~ vakit 
ifimden ~1k1p ta, yorhun ar
SllD evime dödügm zaman, 
yirminci asnn bu, bence, en 
hayirh icad1, ti~kin kafama, 
gerilmi' sinirlerime ilic gibi 
geliyor. 

Dügmeyi ~evirdigim vakit, 
eskilerin tabiri ve~hile mag
ribden ma§rika kadar, yedi 
iklimin dör(kö1esinin ne,csi 
~lgis11 ceganes1 mütevaz1 
evimin i~ine doluveriyor. 

0 saat ba§k bir ileme 
intikal etmi1 gibi kendimden 
ge~iyor, derdfelimi avutuyor, 
ve unutuyorum. 

Londranm cazindan, Pari
sin fakrak, ~apkm türküle
rinden, Milänonun operasm
dan, Pe,tenin cigan müzi
ginden, M1sir1n mavalinden, 
Polonyamn ~open ziyafetle
rinden, hatta k1sa dalgalar 
üzerinde gece yar1s1ndan 
sonra buldugum Amerikanm 
orijirial zenci musikisinden 
her gece nasibimi ahyorum. 

Y almz, duymad1g.m, du
yamad1g1m, bir tek ses mem
leketimin sesi... Ana yurdu
mun sesidir. 

Bu sesi ben, gurbette iken 
de ~ok aram111 hasretini 
~ekmi1tim 

Vak1i, ( Radyo Istanbul ) 
di ye arada bir, bir istasyon 
bulmuyorum degil. Fakat bu, 
bana, ya plik netriyab din· 
letiyor, ya saatlerce <;ocuk 
Esirgeme Kurumunun faali
yetini anlabyor, yahut ki 
be1inci derece de bir ~algi 
tak1m1n1n hafif, manas1z nag
melerini sunuyor. 

Uzaktan uzaga, Nimet 
Vahid gibi ciddi ve yüksek 
bir san'atkär10 pek k1sa sü· 
ren f en fas1llar1 ve bazan da 
Selim S1rr1 Tarcamn konfe
ranslar1 istisna edilecek olur
sa, bizim ( Radyo Istanbul ), 
bir dirhem bal i~in insan1 
bir kilo odun ~ignemeye 
meebur eden ke~iboynuzu
na bek benzemektedir. 

Memlketimizde, gerek mu
siki ve gerek temsil san'at
kärlar1 eks) degildir.. Rad
yomuz bize Muhittin Sad1-
gm viyonseligini, Ekrem Be
simin kemamm, Vasfi Zobu 
ile Haz1111n diyaloglarlDJ ne· 
den dinletmesin? Eglenceli 
mszular üzerme konfdrans
lar tertip edip, lsmail Ha
bibi, Re1ad Nuriyi., Daha 
ne bileyim?. Sözünde, soh
betinde ger~ekten hem tad, 
hem de tuz olan 1ahsiye,Jeri 
programlarmda neden bulun 
durmasm? 

Radyo mecmualannda her
gün, her istasyonun ~ar1af 
kadar programlarm1 gördük
~e agz1min suyu ak1yor. 

Bizim ömrümüz, radyo i~
lerinde de yabanc1 ülkelere 
g1pta etmekle mi ge~ecek? 

Gönül istiyor ki, bepimiz, 
radyomuzda yaln1z kendi yur
dumuzun sesini, munis ve se
vimli dilimizi i1itmek i~in 
can atahm! Ba1ka istasyon
larl aramak ibtiyac1, ancak 
lstanbulunve Ankaranm sus-

SI NE MA: 

ELHAMRADA 
Marahuana 
Buhafta Elhamra sinemas1 

bize filim se~mek hususun· 
daki isabetini bir daha gös
termi,tir .1 

Marahuana filmi Cumartesi 
günündenberi lzmirlilerinlko1 
duklan ve h11yranhklar101 
gizliyemedikleri tfilimdir. 

Ne idi o dekorlar1n zen
ginligi, o dilber artistler, o 
Revüler ve en nihayet o ib-
ti1am perdesi arkas1nda fa
cia bu filimde k1skan~ ve 
zalim bir kadmm rakibini 
her ne pahasma olursa olsun 
nast yok etmege ~ah1bg1n1 
ve nihayet h1rs1sm kurbam 
olan kadmt, zülmetini en ~ok 
~ekenlerden bizmet~isi tara
fmdan nas1l öldürüldügünü 
unutulmaz güzel dekorlarla 
gördük. 

lki sevgilinin izdivacma 
mani olan kadmm ortadan 
yok edilmesinden sonra sah
ne ortasmda iki gencin saa-
deti görülecek 1eydi. Bilhas
sa hizmet~i rolünde oy01yan 
artistin fedakirhg1 alk1~Ja
mamak i~in insan kendini 
gü~ zaptediyor. 

Kelimenin tam manasile 
bu film bir taheserdir. Bu 
filmde ba1ta para ve bittabi 
~ok paramn yamnda san'a
bn kuvvet ve kudreti büyük 
bir rol oynam11br. 
~üphe yoktur ki, daha 

filmi göremiyenler her ak-
1am gibi hafta sonuna kadar 
Elhamraya akm edecekler
dir. Elhamra direktörlügünü 
film se~medeki isabetinden 
dolay1 tekrar tekrar tebrik 
ederiz. 

A ... 

Maktul Kral1n 
Mahkemesinde 
120 Gazeteci 

Paris - Havas ajansm
dan: 

Yugoslavya Krah ile mü
teveffa Bartunun katillerinin 
mahkemesini dinlemek üzere 
Eksan mahkemesine ziyade-
si Ecnebi olmak üzere yüz 
yirmi gazeteci gelmi§tir. 

00 

Aduada! 
Bar1§ 
Kurumu 

Belgrad - Asmaradan bil· 
diriliyor: 

Kabileler arasmdaki nefret 
ve bugzu kald1rmak ve dar
g1nhklar1 izale etmek i~in 
kabile ~eflerinden mürekkeb 
bir heyet Aduada kurulmu~-
tur. Bu heyet italyan memur
lannm tesbiti ile yap1lm1~1r. 

......... ,.. .... 

tuklar1, dinledikleri zaman
Jara münhasir kalsm. 

Büyük Önder radyoya 
önem verecegiz„ Dedi. 

Bu bir i§arettir. 
Bu i1aretten ahnacak h1z1 

sab1rs1zhkla bekliyoruz. 
Ercümend Ekrem TAL U 

26 lkinci Tetrin 

Kirallar kirali 
Habe§ imparatorun siyaseti !. 
~~~~~~~~~~ 001~~~~~~~~~~-

F r a a s 1 z ca ögretmeninin verdigi siyasal bir ders! 
-2-

ingilizlcre esir dü~mekten ise bogaz1na bir 
Han~r saphyarak ölmegi tercih etti 

1855 de Etedor nallllndaki selämlamak ile m~pl idi. 
bir Ras lmparator ilän edil- Makoni bu ~ocugun ad1U1 
di. Bu yeni lmparator Habe, Tafari koda. 
kabilelerini birle1tirmek ve Makoni ikinc1 Meneliib' 
bu birle~meyi Avrupayada yegeni ve lmparatorlu~ 
tamtmak kararm1 verdi. Fa- Ba1kumandan1 olmak itiz•rJ• 
kat lngiltere bu karar1 tas- Je Adua §Cbrini zaittetmitÜ· 
dik etmedi ve bütün uluslar1 Fakat bu fetih 1erefilli 
hapsetti. Sir Rober N apiyen ikici Menelige vermek yolu· 
kumandasmda giden Britan- nuda bilmi!Jli ki bu ~eref Im· 
ya taburlart lmparatoru ita- parato1un mevkiini kuvvet· 
ata almak istedile„ ve Ete- lendirmi§ti. 
doru Magdalada muhasara Gen~ Tafari babas1 Ra• 
albna ald1lar, tesJim olmas1s1 Makoninin saraymda terbiye 
teklif ettiler fakat Etedor ediliyordu, fakat babas1 ölüu· 
teslim olmad1, esir dü§ecegi ce Tafari Adis-Ababa Jisesi· 
bir anda intibari göze ald1. ne ge~ti. Pederi gibi keskin 
ve kendi bogazma bir han- bir zekänm grurile magrur 
~er saphyarak ölüp gitti. olan Tafari ~abucak talebe 

Bunden sonra Koke Kas- arkada§lar1 arasmda temeY"' 
sa adh biri Yuhanna unva- yüz etti. Tafarinin ailesioill 
m alhnda imparatorlugu bükümete yapbklari büyük 
gasbetti. Y1llar ge~tikten hizmetlerden minnettar kaJ· 
sonra b J Yuhanna"'lm oglu m1~ olmak itibarile bu miu• 
ikinci Menelik'in k1z101 ni- nettarhg1 göstermek i~in Me· 
kählad1. Bu suretle iki han- nelik Tafariyi on sekiz ya-
dan aras10da bir irtibat ve ~Juda oldugu halde Sidamo 
münasebet has1l oldu. Bu illerine ilbay tayin etti. Yir• 
münasebetle ikinci Menelik mi ya,mda babas1nm mak•"' 
Yuhannamn vefatile yerine mt olan Harrar ilbayhj'ID• 
imparator oldu ve Etyopi it- ge~irildi. ' 
tihad1 da husul buldu. Me· Bundan evvelki makalele· 
nelik asri askerligi kabul rimizde zikrettigimiz gibi 
etti. Etodorun dersi Meneligin Memelik'in erkek evläd1 ol• 
dimag1nda nak,edilmi§ oldu- mamak yüzünden kü~ük k•" 
dundan bu dersi meydana z1n1n oglu Lic Yasuyu tah" 
kuyabilmek i~in bir taraftan tma veliahd olarak ilin et" 
fogilizlerden ve diger taraf- mi1ti. Ve bilähare Menelik'iO 
tan ltalyanlardan korkuyor- yerine imparator dahi ol-
du. En güzlel ~are olmak muf tu. Lic Y asu imparator 
üzere F ransanm gönlünü aJ- ölünce Harardaki müslüma11· 
mag1 bildi. lara gadr yap1ld1g10dan do" 

1891 yllmm yirmi dördün- lay1 Tafari'yi mes'ul tutmut" 
cü güoü Harrar valisi Ras tu. Ayni zamanda valin~ 
Makoninin dünyaya bir oglu günden güne yükselaiii01 

gelmi1 oldugundan hertaraf- iyi gözle göremiyoräu. 
tan geien tebrik avazelerini ( Arkas1 var ) 
~~SriS ~~S •• • 
Milanoda U~ lngiliz 

ingiltere aleyhine Köyünü yakan italy~11 

Gosteri~ yerlileri ic;in 
Belgrad - Romadan ve- Belgrad - Royter ajao••' 

riliyor: nm bildirdigine gore ltaJy•' 
Ge~en ak,am Milanoda in- DID yerli askerleri lngiliz so· 

giltere aleyhine büyilk bir malisinde hududu a~arak 11~ 
gösteri' tertib edilmi1ti. in- ingiliz köyünü basm1~ "e 
giliz konsoloshanesine taar- yakm1§br. 
ruz olmamak i~in konsolos- Ahalisi Habes hududull' 
haneye giden sokaklarm ag1z- iltica etmiitir. ü~ lngiliz te: 
lari kuvvetli jandarma müf- beasi ölmü,tür. ~Bundan d~. 
rezelerile kapanm11b. Jan- Jayi ingiltere hükümeti lt• •• 
darma ,ehrin baz1 yerlerinde yadan tazminat aramakt„ 
ask~rlede kuvvetlendirilmi~ti. d 
~ehrin meydanhklarmda top- ir. k'•' 

Bazl gazetelerin bu va ,,. 
Janarak söylevler söylenmi~ „· 
ve italyan milletinin zecri Y1 ba§ka §ekillerde yaid• t 

lar1 irin Royter a1· ans• do 
tedbirler aleyhinde bütün .,. 

rultmaga lüzum görmü~tßt· 
kuvvetle ~ah§masma karar 
verilmi1tir. 

italya siyasal 
Konu~n1alarda 
Bulunm1vacak · 

ol 

Cenevre - Bay Mussoli-
ninin )eklifi üzerine Fa,ist
lerin komitesi siyasal konu~
malarda italyan delegesi sos
yetesi konseyinde bulunma

~ mas1n1 karar altma alacagm1 
Havas ajans1 bildiriyor. 

italyan · 
Aske rleri Malaryacl~ 
hastahg1ndeln haf 

edemiyorlar „. . „,,„ 
Paris - Havas aJ• ff' 

dan:l ltalyan askeri Mal• dif' 
hastahg1ndan fena batde 1'et 
Ogadan cephesinde 89 d•'' 
harba kad1r olamamakt:1,r 
Harbi idare eden u~• 
dir. 

Zenfln ?Imak. i~~erseniz ni Saadet 
etler1n1z1 mutlaka 

ki-~esinden abmz. (:orakkaJ>I ka~ako) lcdii; 
Y 11s1nda 354 H. Tahs1n On e 
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Si~a Sita 

~~ 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay ~ 
Bakteriyolog ve bula~ak, salg111 

hastahklar mütehass1s1 
hanc istasyoou kar§ismdaki Dibek sokak ba~m-

la)'lb ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den 
laat 6 ya kadar hastalarmt kabul eder. J+ 
caat eden bastalara yaprlmas1 läztmgelen sair „ 

t 'fe mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- * 
hpiJmasma cevaz. görüfen Pnomotoraks muayene- )+ 
lll'Qntazaman yap1hr. Telefon: 4115 lt 

~ICXICClC:,.C~)l:f:f:~~~~:)J:'l=:W:it 

badav1, Yüksel ve Billur 
~ SIHHA TIN Ai1IHVERI 
~hhattn :1nihveri ne~'edir inan 
~~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
~'eyi bulur, bugün her insan ' 

'\>iikseI» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 
bunun i~indir ki hayabn esas1 olan s1hhata ehemmi

~aler netelenmek i~n yaln1z bu ü~ rak1yi kullanirlar. 

lo r.ae::aF'=-"""ai: ~ •ame =- ii 

~·. iw Ag1zdadiyle ' 
btalun1st II Ve midenizi bozma- ~ 

1 
llnyor I dan yemek yimek ~ 'k mektebden diplo- istiyorsantz? [~~ .:ap ayni zamanda di- 1 Hi~ tereddiid etmeden [~ 
tOriar1 ve buharh ma-

1

1 Kemeralbnda Barut ham 1 
Gzerine Almanyada ~ sokaga kö1esinde 

1 
bulunmu1 bir gen~ 

1 ALAQEHIR 0!• ta1raya da gider. 1 ~ tJ 
ll idarehanemize . ! 
tlar1 1-6 rJ; ; 0.!•;t;:;i:.,.-1':: + 0 ~ -~ 
fli2~~8~·~~~~~~~·~~'6tit 

)4 YY ARE Sinemas1 T3~eJi~ 

SIFA Eczanesi 

CAN Kütüphanesi 

( ~r A N ) sinen1as1n1n 
tarn kar~1s1nda 

CAN 
kütüphanesinde istediginiz 
her ~e§it, kitab, mecmua, 

Heyecan duym1yanlar, zevk
ten usananlar sava1a susa
yanlar gelin de 

Hükumet caddesi 

Ne DunayGtsmau IDp 

Kov~ar 
KJnib 

Kenmayn.or M._bur 7.anuile 

LÄLE'ß 
LALEDE 
Kov Boy 

defter, kig1d, kalem ve saire terefini görüo. ß..ldi 
ve ~ocuklar i~in her tnrlü 
oyuocaklar, ~ukulata ve Bugün: (Kov Boy 1erefi) - (Sana tap1yorum) - (Türk~e ~urnal) - (Mlkl) ft .aire 
1ekerlemeler bulunur. Hepsi bugün L A L E D E 
~1 -~~~~Z5t~~M~M&rtea~;~'.s;;~~Emn::l2*!'t.'911min!„ ... IR!lmlm5illlli„„„Bi„„„„„„„~„1!1111„llll!l!lll!~!!! 

HASAN BASRI F ABRiKASI 
Ali oa~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. 13 

Fabrikam1zda faaliyet ba1lad1. YerJi ~ulakisi Halkap1aar ku 

~:A::lc:klt*:A::k!~*:~~-~~=---
Fevkalideligin fevkinde„. Ädeta ~tlginbli ... 

kalt„. Dans ve 1arkdar .filmi.„ 

MARABUANA 
Amerikamn en güzel ylizlerce danaBzil, r&zleri 'kamaf· 
gözleri kamafbran bir gfizellik ve zenfinlik, emnllU 
ve orijinal musiki aras1nda ge~en merakh ve beyeeanla 

bir mevzu 
Bu ak1am ~1,15 seansmdan itibaren 

Elhamra 
ldaresilMie Milli Xätilphaoe siaema11 

Aynca: 

Paramunt Ju:rnalda: :.:;::,!,...,. 
SEANS SAA TLARI 

Hergiln: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumatteai: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te bqlar. 

ma§ile diki1 birJikte 1 provab 10 lira - Nezaket Halka Akpmlan sinemadan soara her tarafa otohla 
pmar 2 provah tak1m 14 lira - Hereke, Karamftrsel, ve tramvay vardu. 
F esbane 'tumatlarmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provab [4i:.=~~A~~~Ä~~R~~~R~*~ANllll 
24 liradir. 

Arzu eden köylü ve 1ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
üzerine tayyor, manto, palto ve pardßsfiler en ehven ve 
düzgün olarak dikilir. 

Türkuaz Ban 
izmirin yegäne lüks 

eglence yeridi r 
Liiks salon, mükemmel caz 

ve muzik. lstanbuldan celb 
edilen en muazzam ve muh-
1em bir varyete heyeti saat 
onbirden onikiye kadar na
mero akrobatik eksantriktir. 

Mutlaka 
Bu Y az1y1 Okuyunuz ! 

Alipafa caddesi Kuyum
c1lar dibinde 1ekerci Baha
ettin. 

Her nevi 1eker, lokum, 
ni1an kutulan toptan ve pe· 
rakende sabhr. No. 98 

D -10 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kartismda 37 numaraya ge~
mi1tir. Telefon 3774 
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Kemeralb 
Htlktmet 
~ 
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tnarsilya cinayeti. -
as 

Yugoslav Kral1n1 ve Bartouyu 
öldürenlerin muhakemesi 
~~~~~~~-~~~~~~~~-

Müddeiumumi maznunlar1n avukab 
Desbons'u nasil iham etti? 

Marsilya cinayetinin Aik
sen-Provence ag.rceza mah
k•esinde cereyan eden da
vaM•n ikinci celsesi de bi
rinc1si kadar hatta birinci
sinden daha glriiltülü olmut
tur. 

Fransu: gazetelerine göre 
reisle suikasdcilerin müdafaa 
vekili aras1nda, tercöman yü
zünden bir hldise ~1kmr,br. 
V eldlin asran Uzerine tercü
manhk vazifesi M. Cuteran 
isoünde Belgranb bir gazete 
•YW1na verilmi1se de, mu
li.akemenin ikinci günO, bu 
zat bu vazifeye devam ede
miyecegini söylemif ve bu 
:sefer Hac1 lli~ isminde bir 
S1rb talebe, tercümanbk i~in 
~ajlr1lm11br. 

Fakat, maznunlar bu tale
benin terclimanbg1m kabul 
etmemifler, kendisine, milli
')etini 1ormu9lar, onun, "Yu
goalavyada dogdum" ceva-
bma vermesi üzerine ; 

- Biz Yugoslavyayi tam
m11oruz, demitlerdir. 

Muhakemenin ikinci cel
seai, birincisinden daha gn
rilltülO olmu1, müdafaa veki
li Desbons ile Müddeiumumi 
aru1nda ~1kan bir mftnaka-
1a neticesinde, Müddeiumumi 
vekilin Frans1z Barosunun 
,....IUDu lekeledigini hay-

E a m m 
kanl f acian1n 
ikinci uerdesi 

-Ba1taraf1 birincide
Bu böyla olunca, ne ulus

lar sosyetesinin kararlan ve 
ne de e li ik1 devletin zorla
ma' tedbirleri ba kanh bo
gazla1may1 [durduram1yacag1 
mubakkakbr. 

Muhakkak olan bir,ey da· 
ha varsa ltalyaya binbir ve
sile ile ka~ak veya a1ikär 
mal sokmaga, mal satmaia 
muvaffak olan baz1 a~1kgöz 
devletJerin bu kurnazca ha
,eketleri devam ettigi tak
clirde f talyan1n bu cihetten 
kolayce aman vermiyecegi· 
dir. 

Zorlama tedbirler ba1ka 
Wr 1ekil ve durum abrsa 

k1rarak söylemi1tir. Münaka-
1a büyü·mn,, heyeti hlkime 
müzakere odas1na ~ekihrek 
avukat hakk1nda terkini 
kayid karan vermi1tir. Bu 
karar, salona avdet eden 
heyeti hakime tarafindan 
kendisine teblii edilince, 
avukat Desbons itiraza kal
k11m11, f akat polis marife
tile Adliye binas1ndan d11ar1 
ablm11br. 

Bu hadise üzerine, davay1 
sürüncemede birakan ikinci 
bir mesele ~1km11, tardedilen 
avukut Desbonsun yerine, 
maznunlann müdafaa vekil
ligi Baro ba1kan1 Saubinoya 
teklif edilmi11e lde buna da 
maznunlar itiraz etmi1lerdir. 

Maznunlardan Pospi'il ~ 
"-Ben Frans1z Adliyesine 

itimad besliyorum, demi1tir. 
Mer Desbonsdan ba1ka avu
kat kabul etmem. Beni onun 
müdafaa etmeai istenmiyor
sa, a~bk grevi yapar1m.„ 

Diger iki maznun da Pos
pi1ilin sözJerine iftirak et
mi1lerdir. Fakat reis bu iti
razlara kulak asmam11 ve 
Ba1kan1n1n maznunlar1n ve
kiletini deruhde edebilmek 
ilzere Baro inzibat komisyo
nuna müracaat etmasi i~in 
muhakemeyi ertesi pne talik 
etmittir. 
a m m m 
A1·s1ulusal 
Kongre 

Ar~1ulusal Tecim Odas1 
kongreleri bu ay1n 29 unda 
lstanbulda toplanacakbr. 
Kongre i~in lzmirden delege 
olarak lstanbulda Refi atan· 
m11br. 

ona diyecegimiz yoktur„. 
Buda okadar kolay bir ,eye 
benzemiyor. Bugünkü duru-
ma göre iki ~arp11an düt
man devlet i~in biricik ~1kar 
yol siliblar1n1n ve sinirlerinin 
kuvvetini bir kere daha de
nemektir. Esasen ikiside bu 
hakikah anlam11 ve boy 
öl~ü1me meydanma ablmak 
üzeredirler. 

$1RRI SANLI ...... „„„„„„„ .... „ „ ...... „ .... „„„„„„„ 
KLEOPATRA 

Gelecek hafta sinemaahk dßnya11nda timdiye kadar ga. 
rtUmemit bir inlullb yapacaktir 

--
Brezilya lsyani 

0000--

Pernanbuks Natal da ordu 

i~~4„Numaral1 
Italyan 
.Lebligi 

ve halk ayakland1 
Paris ( Radyo ) - Brezil- • vetleri isyan eden mmtaka

yadan haberlere göre, Natal • larr göndermi§tir. Bütün 
ve Pernanbuks ayaletlerinde memlekette örfi idare ilän 
mühim bir isyan ba1lam11br. edilecektir. 

Bir~ok 1ehirlerde hükiimet 
N atalde 21 inci partinin 

,imendifer idareleri, banka 
isyan ederek ,ehri ele ge~ir- ve diger müessese)er asker-
digi ve bir ~ok yerlerin yag- lerin muhafarasi albndadir. 
ma edildigi haber verilmek- Hükiimet isyan1 basbracag1 
tedir. Pemanbuksda da bü- umulmaktad1r. 
yilk bir ihtiläl hareketi ba1- Abof 1ehrinde de bir isyan 
lam11tir. Hükümet derhal de- ba,lamak üzere iken 1ehir 

niz, hava ve kara kuv\fetlerin- halkm•n isyana kar11 gelmesi 
den mürekkep mübim kuv- asileri durdurmu1tur. 

:.i:S:~ SB[•lSS 

M1s1rda istiklil sava11 devam 
ediyor ••• 

Londra 25 ( A.A ) - Kabireden bildilildigine göre hafta 
sonu sUkünetle ge~mi1tir. Art1k tezabürat yap1lm1yar. Yaln1z 
beyannameler dag1bhyor. Liberallar her beyanname ne1re
derek firkalan lstiklll mücadele~ine ve 1923 kanuni esasma 
dönmek i~in lngiltere aleyhinne miifterek bir cephe tesisine 
davet eta. itlerdir. 

En ~ok maa16000 lirad1r. Ba11-
kalarda Cal11anlar Fazla 

- Maat Alm1yacak ••• 
Istanbul (Özel) - lmtiyazh ve i~inde hükümet hissesi bu

lunan banka mU~sseseleri yeni bir bareme tibi tutulacaklar 
ve memurlan azami 600 lira alacaklard1r. Bu müesseseler
de ~ahtan memurlar fazla maaf alam1yacaklard1r. 

S B [•l S S C•l [+l 
Habe1 ord.usu ilerliyor 

·~~~~~~-„„„~~~--~~-

- Ba~tarafi 1 inci yüzde -
lemiftir. : kalle civarmda ü~ ltalyan ta-

Hi~ bir mukavemete tesa- burunu peri1an etmi1tir. 
düf etmeksizin Aksumu, A- § Habet kaynaklanndan 
duay1 ve Adigrad1 itgal et- bildirilgine göre yeniden dört 
tik ve Takazay1 ge~tik. <;ün- ltalyan Tank1 Habe1lerin eli-
kü Habe1ler bize mukave- ne dü1mü1tür. 
met etmek cesaretini göste- § Fransa ile ltalya arasm-
remediler. Fakat bu muvaf- da zecri tedbirler münase· 
fakiyetlerimize aldanarak betile aht veri§ kesildiginden 
uykuya dalmay1n1z. Harp be iki hükümetin hudutlan 
henuz timdi ba1lam11b. kapatdmif gibidir. 

Adis-Ababa 25 (A.A) - „,_.,.. __ 
Dün Habe1lerin Grahaiyi 
istirdad ettikleri hakkmda 
gayri resmi habet Hükümeti 
tarafmdan ne teyit ne de 
tekzip edilmiftir. Hükfüpet 
henüz bu haberi almad1g101 
bildirmektedir. Bununla be
raber Royter aians1 muhabi-
rinin gayri resmi bir surette 
ögrendigine göre Grahainin 
istirdat edilmit olmas1 moh
temel degildir. Zira lmpara
tor Ras Nasibuya verdigi 
emirde ltalyanlar1 Gruhaiyi 
muhafaza ederek daha timal
de zay1flamas1 bir noktaya 
kadar ilerlemelerine imkän 
vermeaini bildirmi1tir. Mü1te
rek taarruz o zaman yap1la
cakbr. 

MÜHIM RADYOLAR 
Adis-Ababadan bildirildi

gine göre Habe1ler italyan
lardan Anama kasabas1n1 ge
ri alm11dir. 

§ ltalyanlarm Makallede 
istihkim yapbiJm ke1teden 
Ras Seyum Habet raarruzu
nun heman ba1lamas1 i~in 
lmparatordan müsaade isti
yor. 

§ Adia-Ababadan bildiril
dijine glre Ru Seyum Ma-

Mill et 
Mektepleri 

Kültür direktörlügü tara
fmdan Tepecik ve F1refpa
fada a~tlmif olan Millet mek
teplerilerine bir~ok halk de-
vam etmektedir. Ayrica Par
tinin Bayrakh ocag1 tarafm
dan Bayrakhda, Kar11yakada 
Sogukkuyuda birer Millet 
Mektebi a~1lm11br. Parti Til-
kilik nahiyesince de Tilkilik
te bir Millet Mektebi a~1la-
cakhr. 

Takas 
Komisyonu 

Takas komisyonu dnn te· 
zim odas1 · salonunda toplan
mif ve ltalyaya kar11 tatbik 
edilmage ha1lanan zecri ted
birler münasebetile Türkofis 
taraf1ndan ne1redilen izahna
meyi tetkik etmi1tir. 

Gelenler 
Mara1 C. H. P. ' Ba1kan1 

Burdur saylav1 bay Halid ile 
Marat llbaya bay Mustafa 
Adli lzmire gelmi1lerdir. 

Birinci kolordu capbesinde 
kuvvetlerimizin bir k1sm11 

Habe1lerin bir müfrezesiyle 
Makallenin cenubunda ~ar
ptfmI§ ve ikinci kolordu cep
hesindeki kuvvetleaimiz de 
temizlikle me1gul olmuftur. 

Gavanina f1rkas1 ise, En
da Mikaelden Zonriye kadar 
olan sahada temizligi bitir
mi1 ve dü1mam tardeyle
mi~tir. 

Tayyarelerimiz, ('f en byen) 
civarmda ve Ambalagi isti
kametinde tiddetli f aaliyette 
bulunmu1lard1r. ----'ll•11r---
Italya oetrol 

almazsa 
(Ba1taraf1 1 incide) 

kmda abnacak yeni kararla
ra büyük b1r önem vermek
tedirler. 

Bu gazeteler ltalyan1n eko 
nomik ve finaosal tedbirler 
ile belki aylarca mukavemet 
edebilecegini, fakat ~elik, 
demir, kömür ve bilhassa 
petrolun ltalyaya sevkedil
mesi mennedildigi takdirde 
birka~ hafta ZJlrfmda bütün 
motörlü vas1talar1 muattal bir 
vaziyette kalarak mu'iakkak 
bir maglübiyete sürüklene
cegini yazmaktadirlar. 

Frans1z gazeteleri Sinyor 
Mussolininm finaosal tedbir
lere itiraz ettigini, eknomi1< 
tedbirleri asabiyetle kar1ila
d1g1D1 ve fakat petrol, kö
mür ve diger maddelerin 
men'mi iläni barb teläkki 
edecegini ve belki de düzel
mege yüz tutan ingiliz - ltal 
yan politikasm10 birdenbire 
bir harba varacak kadar ger 
ginle1cegini yaz1 yorlar. 

Pari Suar gazetesi bu 
macidelerin italyaya sevke
dilmelerinin menedilmesinin 
ltalyay1 pek mütkül bir va
ziyete sokacag1D1 yazmakta
dir. <;ünkü ltalya 'imdiki 
halde bilhassa motörlü harb 
vas1talar1 i~in elzem olan 
petrol malzemesini Sovyet 
Rusya, Romanya ve Ameri
kadan t emin etmektedir. 
Sovyet Rusya uluslar sosye
tesi tarafmdan karar veril
digi takdirde ve diger dev
letlerin sevkiyat yapmamas1 
temin edilirse ltalyaya pet
rol göndcrmege haz1r oldu
gunu bildirmittir. Amerika
da ise Bay Ruzvelt Amerika 
petrol ihracat~1larma sevki
yat yapmamag1 tavsiye et
mektedir. 

-- + .„.......,_ 
Bosnadan 
Türkiyeye 

Öküz arabasile 
geien muhacir 

Rosnamn Belina kasaba
smdan zevcesi ve a~b ~ocu
gile birlikte hicret eden Ah
med Y ahi~ adh bir adamm 
bütün Balkanlar1 üküz araba
sile a1arak Türkiyeye geldi
gi Istanbul gazetelerinde gö
rülmüttür. 

26 lldnd T~ ~b 
SIR 

Y ... inan krall IDA ~ 
- Ba§taraf1 1 incid• "' ~ 1 

ve V enizelist partiti SC 
Bay Sofilistir. edil 

General Kondilis be, 
tinda !iunlan söyleJDifÖ'' 

Bugünkü vaziyette -
parti olarak hükümetl 
sil edecek kuvvetli bit 
bun bulunduguna kaai_ -._il 
Jim. <;üaki evvela V~ 
ler son defaki se~ime 
etmemi1ler ve bay c;aI 
partisi ikiye ayrilm•t 
üyelerioden bir k11JDI 
Teotokisle benim 1t 
ge~mi1lerdir. ~u bal~e. ~ 
nanistanda bugün 1~ 
imil vard1r. Birinci1i 
ikincisi Yunan milleti. 
yapacag1m müläkatta Y 
ve tam bir se~im yap 
isteyecegim. OzamaD 
arzusu ve Elen ulusuodll 
yi ile memleketi idare 
edecek ycni hükümeti 
caktir. 

Eski Bqbakan bay 
ris de beyanahnda 
min ya p1lmao1n1 arza 
ve en kuvvetli olarak 
partisi bulundugundaf 
ne teskiJin01 Krabn k 
memur edecegini s61l 

V enizelis partiai 
bay Sofilis de tunlar& 
mittir: 

"Bugün henUz me 
büyük bir ekaeriyet 
eden cumuriyetd V 
iaraftarlain•n batk-:'..t 
yorum Eger Kral 
läkatina davet eder ... 
met parlamentoda 
yetci ve muhalif olara" 
lacag1m1 bildirecegilD• " -
inebolu 
Facias1 
Tahkikab 

U rla sahiJlerine 2 
susan1 ~1kt1 

lnebolu vapuru faci 
kikatana adlice devd 
mektedir. Ehlivukuf 
nun fU bir ka~ gilll 
Müddeiumumilige v 
söyleniyor. 

Urla sahiline dal 

Bugday 
Fiatlar1 

Dün Istanbul piy 
yumu1ak bugday 7,2" 
bugday 7,25 kuruta „ 
br. 7,10 kuru1a „ 
oldo. 430 ton bugdaY 
d1. 

Cenubi 
Afrika da 
Haz1rlan1f 

Londra - Pretory• bi 
dirildigine göre Ceoll 
rika hükumeti bet sefl' 
ftnda f U suretle baSlr 1 
olacakbr: 250 u~~· !d 
Pilot ve 3000 Mak•.,..-
hibi olacakbr. 

Yurdunuzun kotd 

ve ref ah1 i~in fi~ 
zekäbn1z1 Tayyare 
muna veriniz. eusJat 


