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Danakil' lerin muvaf f akiyetli bir zaferi 
t.\._1MPARATOltUNUN 
"'lt: AGIR <;EKEN 

SÖZLERI 
de A•rupa medHi· 
l•ri kala1yacaj'l•1z 

l•lecektir. 
IÜIWa. tepla •He

htiraek iat~ 
L_ -- illdi •luaaa se
~ 1uau alyliyeyim: 

-Wetia lllrri1et Ye 
~14i••••u.ltal-
1116 da aplanaul 

.._„,-.. ~UI, (Özel) - Ge
• -' ltalyaa 'lara teslim 
~ Guksa, iltihak et-
~tliu italyan lordusun

)helmUftur. 

• 
'-'lar, Goksan'1n ba
'ti ltJ renlere 5 bin dolar 

triai vadediyorlar. 
1i,l>e1itan 'da bir ltal
'rduaunun kayboldugu 

'l B E E 

laa1duadaki laaherler teeyyüt i italyanlardan geri ald1klari 
etliyor. bi 1 dirihaektedir. 

nenede elbirligile ahnacak 
tedbirlere ve yar1n hareket 
edeceiin!n bildirdikten sonra Istanbul, (Özel) - HalM, Cenevre 2 / A.A) - Zecri 

ortlusaada bulu11an 60 tayaa- tedbirler koafraas1n1a ileai anlatmazhg1 ve bar•' yolu ile 
aalletmege ~ah,mas1a1n her-reciden biri. fzmir'li Aiub celaesinde ilk önce söz alan 

Sarakyaa'd1r. bay Laval Fransanan Uluslar 
Habet hük6meti, Musaali sesyetesi ve pakbna •e Ce-

kes i~in bir ödeY olduj'ua• 
söyle•it Te de•ittir ki : 

daji bll1esinde ltalyaa ku•- E E B B 
yetJerile oymakJar aru1atla tl B S E 
aak 11k ,arpitmalar olduru 
Ye Duakilleria bu dai1• 
fla•yiade ltir,ek aelnalan 

••• + 

italyan 
Propaganda 
Bakanl1iJn1n 

N~rcttigi 31 numarah 
~~ligi ~udur : 

• . ,, '* ~ 

ltalya Propaganda Naz1r1 
KONT CIVANI 

Aramad ve Haralda' da bü
yük haz1rhklar devam•ediyor. 
Teslim olanlar ~ogahyor. lle
rilkarakollar1m1z faaliyettedir. 
Danakil civannda tayyarele-
simiz hombard1manda bulun
mutlard1r. Goray1 m1ntaka
smda ordular1m1z harekette
dir. 

E 

Ba1bakanimiz 
-----------------0000------~---------

Süvari Sübaylar1n Kazand1k-
lan Müf&lot:I~•• ~llo.:lo 

Dag1thlar 
Aakara 2 ( A.A ) - '35 i Sizden dünyanm birinci 

y1h süvari sübaylar1 aras1nda derecedeki ordularile yapa-
yap1lan alb ordu müsabaka· cagm1z yar1,malarda ba,ar1h 
lar1nda kazanaa sllbaylar1- : neticeler bekliyoruz. Birinci-
1111zin mükifatlan ordu evin
de Batbaka• lamet lnönü 
tarafiadan bugiin dag1blm1§
br. 

Bakanlar11a1zla hir~ok Ge
neralleria ve pzide bir da
vetli kalabahi•• buluntiugu 
töreade batbakan lsmet lnö
nü kcndiai daj'itarak subay
lanm1za degerli bir aläka 
göstermit ve tunlari söyle
mitdir : 

"Sisi tebrik ederim, mü
sabakalar1n1za tesadüfen gel
mi,tim. 

Benimsemit hareketleriniz 
ve atlar1n1za verdiginiz yar•t 
terbiyesini ~ok iyi buldum. 
lttirak edeceginiz ars1uluhal 
musabakalar1n~a alacajin1z 
neticelerle Türk ordusunun 
f&B ve terefiai ytikseltecek-
siniz. 

m 

•· 

' 
lik memlekette büyük bir 
alika uyand1rmaktad1r. Bu 
ulusal sporda memleketin 
i~inde ve d1t1nda alika ve 
memnuniyetle kar11lanacak, 
alacag1n1z neticelerin muvaf
fak1yetli olacaklar1n1 ümid 
ederim. 
E E 

"TE~ YAGMURU 
Amerikahlarm bu sene 

yapbklan müthi~ hava mu
harebesi Filmine yukardaki 
1sm1: 

Ate~ yagmuru 
verdikleri ve ~imdiye kadar 
yap1lanlar1n fevkinde oldu
gunu son geien Avrupa 
mecmualannda gördük. 

Eide ettijimiz bir kili1e
sini okurlar1m1za suauyo
ruz. 

Jtahlan sarhot eden tath ses ve cana yakmhkta sesinden 
•t•it lialm1yaa bhlkis gözl•iui ile burun b&tln lzmiri ( El
hamra ) 1iaemas1aa ~eken ( MAltT A lglJtTH ) sayfas1n1 
ü~cn 1ayfam1zda okuyuauz. 

Fransa ilelingiltere arasm
daki tctriki mcsainin bu sa
bada kendisini göstermes1 
hususunda mutab1k kalm•t· 
lardir. 

Bu ödev bihaasa Frausa
ya ehemmiyetle terettib et
mektedir. 

C';ünkü Fransa 7 Te•muz-

larin ara~br1lmas1aa yeral
ma k bilmez bir gayretle tle
vam edecegim. $uras1n1 da 
kaydetmeliyim müzakereler 
uluslar sosyetesi itiade ya
p1lm1yacak ve teklifleria ia· 
ceJenmesi ve bu lausuata ltir 
karar ahnmas1 ancak ulular 
sosyetesine aid o!acakhr. 

Sosyetenin eo yüksek lla· 
rlf ödevini yerine retirece
gine güvenim Yard1r. 

Bay Lavaldaa soara sk 
alan bay Samuel Hear la•
lisa olarak demittir ki: 

Ra..v. 1 .avalan sözleriai lal
yftk bir sempatt ve ta111 1iir 
tas•ip ile clialedim. 

(So u 4 üncöde) 

~ "ltalyay1 ben k~ardn~, 
(t) ve ben büyütecerim" da

yen Mussolininin hayab ve 
<;erkes. Etemin marifetleri 
adb tefrikalarim1z ikiaci 
sayfam1zdad1r. 

. BAY LAVAL 
da ltalya ile bir dostluk 
andlatmas1 iazalam11br ve 
ben müzakerelere es~s 
olabilecek her türlü unsur-

E & E E 
„„„„m!E .... „„„. 

B • 
. ~erkes Etem 

Ve mel'un arkada1lar1 serbest 
b1rak1lm1§ degillerdir 
~----------------------- . 

Eide edilen yeni vesikalara göre <;erkes Eten:i 
bu suikasd hakk1nda Türkiyede, Suriye ve 
Filistinde baz1 ~ah1slarla gizli mektubla~mu~! 

istanbul (Özel)- Amman- yazd1g1m1z bir notta b6yle 
dan ahnan son telgraf ha- baydudlarm serbest b1ralul-
berlerine göre Atatürke malarm1 ~ok garib bulduiu· 
kar,1 yap1lan suikasdm mü
rettiblerinden <;erkes Etem, 
karde,i T evfik, boksor Edib, 
Kemal Käzim ve ismail hi
li mevkuf bulunmaktad1r. 
Serbest birak1ld1klar1 hak
k1nda ~1karilan ~ayialar dog
ru degildir· 

" EI Cemiyetül <;erkesiye„ 
kulübünden bulunan evrak 
aras1nda suikat~1larm Suriye 
Türkiye ve Filistiode baz1 
fÜpheli ~ah1slarla gizli mu
haberede bulunduklar1n1 gös 
teren vesikalar elde edllmi' 
tir. „ 

Halkm Scsi - <;erkes 
Etem ve arkada,Iar1nm ser
best b1rakalmamalar1 Türk 
umumi efkinn1 ~ok memnun 
etmi,tir. Esasen dört bet 
gün evvel (Halkm Sesi)nde 

HAIN c;erkes Etem 
muzu söylemi,~ik. Hakikaten 
bo nevi ,erirleri kefaletle 
serbest barakmak demek hi~ 
teYkif etmemekle miAYicllr. 



Sahife 2 ( Halk1n Seal ) 

Musolini kimdir? lngiliz krali 1 
Türke hiyanet ederek Yunall8 

934 se e evvelki bir kral1n ge~en tem hakk1nda YunaJl" 
. iradesine riayet ediyor blar da Neler Söyliyor? 

• 
,,Italya)'I ben kurtard1~, ben 

büyütecegim" 
~~~~~~oooo~~~~~~~~ 

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

A lvngiliz ~~zetelerinde o~un- 1 B~nun üzerine ingiliz Krah - 1- "' 
du~na gore 1001 senesmde 1 Pmhos Ethelred Papastna ve Kendisine kursun islemedigini sövlemek btl , 
Dammarkahlar Escmuta mer- onun gelecek olan evladla- oJ , ~ • J •f tlefl 
kezinden asker ~1kard1Iar ve rma §amil olmak üzere bir dalahg1nda hulunan \:erkes Eten11n mart e 

-2-
MUSSOLINI HA Y ATINI KiJiseye ibabete gittihleri za-

NASIL ANLATIYOR? man benide görürmegi unut-
Mussolini, bayabm §U ke- mazlard1. Fakat ben kilisede 

limelerle tasvir etmektedir: ~ok kalmazdim. Dinl mera-
" Ben bir Pazar sabah1 

ögleden sonra saat 2 de dün 
yaya gelmi~im. 0 gün bütün 
kliseler, dini bir günü tes'id 
ediyorlarm1~. 

simler, §amdanlardan yükse
len benbe duman, etcafa §a-
tafath cübbeler, ruhanilerin 
yek avaz feryadlara ve orgun 

namesi adeta ruhumda bir 
büzün uyandtr11 ve benini 
derin surette titretirdi. 

Babam ise aleläde hir 
amele, mektepte okumam1~, 
on ya~1nda köyümüze yakin 
"Duyadula" kasabasmda de- "Mussolini„ ibtidai tahsili-
mircilik ögrenmek i~in gön- ni ikmal ettikden sonra ba-
dermi§ler. Demirciligi ögren- bas1mn demir hanesinde k1z-
dikten sonra "Duya„ da bir 
dükkän a~m1s ve ~ab~maga 
ba§lam1~br. 

Otardugumuz köy ahalisi 
sava§I son derece severmi~. 
Babam, sava§c1hktan istifade 
i~in onlara "Sosyalizm„1 ög
retmege ba1lam1§. Kendisi
nin bufi~timai "düftrini„ ne
reden ve nasal ögrendigini 
bilmiyorum. 

g1n demirleri vurarak, ocag1 
körtikliyerek ~ah~m1§br. Bi
dayette beceriksizligi i~in 

babasmm ihtar ve tekdirine 
ugr1yan "Benito„ bir müddet 
sonra adeta usta cienilebi
lecek derecede sa'abnda 
muvaffakiyet göstermi§ tir. 
Kendisi ayni zamanda zezk-
le ~alt§1yordu. Ma"llafih i§ 
ba§mda iken ufak bir dü-

ingiliz Krah Ethelred'in or- maa§ verilmesini ira~.e etti. • 
dusuna hücüm ettiler. Sava§ 0 ~amandan bugune ka-
arasmda inailizler Jüzümü dar lngiltere 46 hükümdar 

.... V 

1 ge~itd. Bu hükämdarlarm 
kadar oklan olmad1gmm far- b . d b d k k l 
k d 

1 
B h 1 h eps1 e u maa!}a sa 1 a 

ma var 1 ar. u a mu a- d1lar ve verdiler. Nitekim 
rebeye devam edemiyecek- papasm torunlarmm torunlan 
lerini anlad1lar. Pinbas kö · el'an senede 13 §ilin ve iki 
yünün papas1 lheman abm pensi havi bir ~ek ahyorlar. 
ko§turarak Esceter den ok <;ünkü o zamamn Sakson 
getirmegi teabhüd etti. Bu parasile bngün bu maa§ hu 
ingilizlerde barb1 kazand1. kadar ediyor. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ TA YY ARE Sinemas1 t3\eJ~n ~ 
m ~ 

BUGÜN ~ 
t 

~ 
~ 1 kinci Te§rin Cuma günü saat 15 ten itibaren ~ 
~ acunun en yüksek ve en heyecanh bir filmi olan ~ 

~ YAVRUM ~ 
~ cc KürOK JAK » ~ ~ y ~ 
~ Jules Claretie'nin §aheser romamndan ahnan bu film ~ 
~ kat'iyetle iddia ederiz ki senenin en büyük muvaffaki- ;~ 
~ ~ 
~ yetini kazanacakbr. _ ~ 
~ A~K - IHTIRAS - FELAKET - MuSIBET ve ~ m nihayet S"'ADET bu filmde canlandmlmt§br. ~ 
~ AYRICA: .. ~ 

1 
F 0 K S ( Dünya ha vad1slen ) ~ 

M • k • ( Karikatür ) • • 
1 1 Komik ~ 

T elkiriab neticesinde bir 
cemiyet tesisine muvaffak 
olmu~, fakat cemiyet bir 
müddet sanra zab1taca da
g1lblm1,hr. Dört, ya§mda o
kumaga ba§lamJ§hm. Buyük 
babam1 pek iyi habrlam1yo
ru01. Fakat bijvjjk anne.mi 
~ok sevc11g1m1 ·b11Jyorum. ln-

~ ~ §ünceye saplan1b dursa, ba- „. -( SEANS SAATLARI )- ~ 
basmm kuvvetli §aman der- ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 

sanlarla temasa alb ya§mda 
ha§lad1m. Alhdan dokuz ya
§IDa kadar mektebe gittim. 
Dogrusu gayet azgm, yara
maz bir ~ocuktum. Heman 
her zaman eve ba~1m yarah 
kanlar i~inde dönerdim. 

hal suratma inerdi. ~ Pazar 11,30 - 13 te iläve seanslar varrhr. ~ 
0 vakit korku ile k k . ~ Cumartesi 13 - 15 - 17 seanslarmda T ALEBEYE ~ 

arl§t ~ tenzilätlt bilet verilir. ~ 
1zbraptan §a~km c::ac::km ba- ~~'0'~~~~~7'~~~~~~~~~~'*~~~~~~~ ~ y ~~~~~~~I'.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~:: •• ~:A.~ne~~::~ey~:::k i~~ izmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlügünden : 1zhrap verici keyfiyet baba

sile bilhassa kar§J kar§iya 
~ah§mak idi. 

<;elik etrafa sa~bg1 k1g1l
c1mlara kar§J gözlerini koru
mak i~in bir lähza kapata
cak olsa, babas1 kahn sssile: 

Bedeli sab1k1 
Lira Kuru§ Yeri Cinsi No. 
52 00 Namazgäh Dükkän 34 

idarei Hususiyeye ait akardan olup yukar1da yer ve cinsi 
gösterilen akar ü~ sene müddetle ve arbrma ile kiraya ve-

Fakat intikam alma.g1 da - H10z1r, adam olacag1n 

rilecektir. ihale ikinci T e~rin aymm 11° nci Pazartesi günü 
saat 10 da encümeni viläyette yap1lacakhr. lstekli olupta 
§eraiti ögrenmek ve müzayedeye i§tirak etmek istiyenlerin 
hergüe Hususi Muhasebe varidat kalemine m 0 racaatlar1. gayet iyi bilirdim. Bütün yok 1 

gen~ler arasmda cesur ve 
müthi§ bir avc1 idim. Bay
ram günleri, tüfegimi ahr, 
karde~im "Arnald.o„ ile be
raber Dere kenarma ördek 
av1na giderdik. Bir gün bah
~enin hirinde hususi mabal
de sakh duran ku§lar1 8§Ir· 
d1g1m1 bilirim. 0 vakit ku§
larm sahibi beni görmfü~, 
kovalamaga ba§ lam1§h. Ben 
ise bütün kuvVE!timle tepeyi 

Diyerek derhal eline ge~ir
digi bir kayi§le onu dövme-
ge kalkt§trd1. 0 vakit Mus
solini ac1 bir yaygara kopa-
r1r ve dükkändan ka~ard1. 
Gece oldumu, usul ad1mlar-
la kap1daa girer, dogru ya
tagma sokulurdu. 

( Arkas1 var) 

Di~ Doktoru 
brmand1m ve ka~hm. Ku§- H. Tahs1·n Tan 
lar1 bilhassa bayku§u pek 
~ok severim. 

Annem ve b üyük 
sonderece mü ekid 

-.... 

annem 
idiler. 

2 inci Beyler S. Hamam 
kar~1smda 37 numaraya ge~
mi$tir. Telefon 3774 

Öl<;ii üzerine sihhi 
Kann, i\1ide, Hamile, 
F1t1k, Barsak, Böbrek 
Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik <;oraplar, Ka

s1k Baglan ... 

izmir Muhasebei Hususiye 
lVlüdürlügünden : 
ldarei Hususiyenin Cibayet ve tahsilätmda kullamlmak 

üzere 700 eilt tahsildar makbuzunun tab ve imali 20 gün 
müddetle a~1k eksiltmiye ~1kar1lm1§br. ~erait ögrenmek ve 
nümuneyi görmek istiyenlerin her gün Muhasebei Husu
siye müdüriye·i varidat kalemine ve pey sürmek istiyenle
rin de ihala günü olan 2 nci Te§rin aymm 21 nci Per~em
be günü depozito veya bank mektubu ile viläyet encümenine 
müracaatlar1. 

Bütün fzmir~ona ko~uyor.„ Herkesin dilinde o var„ Her 
notarafta ondan •hahsolunuyor. 

Türk~e Sözlü 
AK KARTAL 

Her gün daha Sinema a~1lmadan halk kapilarm onune 
loplamyor. ~imdiye kadar hi~bir filmde görülmemi§ bir ragbetle 

<;erkes Etem, Ankarada, 
Ta~hamn bas1k tavaah, lo§ 
bir odasmda bir gün görü
§Ürken läf olsun diye sor
dum: 

-Bu mü~adele zaferle ne
ticelendikden sonra ne y 1p
mag1 dü§ünüyorsunuz?. 

0, sualimden bir§ey an
lamam1§ gibi dimdik durdu
gu yerde bacaklarm1 a~h, 

sun 'i bir harekette gögsünü 
gerdi, gerdi. sonra bir baba 
hindi gibi sersem sersem 
yüzüme bak~rken, karde§i 
..u"b'u::i Rcvil o,;.cvap vcnli ; 

- <;ucuksun sen, dedi. 
Harp biter mi hi~?„ Ve Don 
Ri§otu hahrlatan gülüo~ bir 
azametle bälä gerile gerile 
kurulmak' a devam eden 
karde§ine dönerek bir kah
kaha atb; 

-Sahi Etem„ Harp biter
se biz ne yapar1z„. 

Bu sefer Etem dile geldi 
ve duvarda duran bir filin
tay1 göstererek, dünyalar fa
tihi bir serdar gururile ba
gird1 : 

-Ben ölünceye kadar. bu, 

devam etti: 
-Bana kur~un i§lcJPet"' 

Merak etme sen!. 
'll' 

Ertesi ak§am Bolu me~ . 
su Tunah Hilmi ile mecb~ 
kar~1smdaki Millet bah~e5ill' 

1 t· 
de oturuyorduk. Ona ao ',11 
tim. Sözümü bitirince Tu0 

yerinden f1rlad1, koluma #' 
di . . r 
-Al~ak, diyordu„ Al~•~ 

lar, bu memleketi babalar111 

~iftligi samyorlar„. ~ 

ikimizde sessiz sadas1i~ 
koJa, Ke~iören dogru 1 
yorduk. Yolun bir dö11•-; 
ein de T udah durdu, kol " 

]J•r 
dirdt ve uzakta. karaoh ·~ 
i~inde bir ümit yild1s1 ~: 
t§ildayan noktay1 gösterere 

-0 sagolsun, diye eo~~ 
0 sag oldu~<~a bu akreP 
rin ba§I ~abuk ezilir„. 1 

Tunah Hilmi ~ok tei:0i;,. 
nisbette heyecaoh, i~ioe ~ 

kunan bir §eye susaJJJ1>"i, 
bir an de ate§ ve alev ke~ f 
len bir adamd1„ 0 gece b') 
bu bahis üzerinde konuft~, 
ve ayrahrken son söiil 
oldu: elimden dü~miyecektir. 

Ben dayanamad1m. bir daA - Türk yurduoda 
ha sordum : goz sablmaz bunu 

-Zaferdcn sonrada m1? lät 1 d'' 
Etem gösterdigi kanepeye Bir ka~ gün sonra rne ( 

k 'd 1 d ·a~ ~öktü, ayaklarm1 alabildigine on or arm an s1zau D e( 

uzatb : lerden ögrenmi§tim ki ~ e~ 
-Labii, dedi. Ne zannet- kes Etem ne zamaocla

011 , ·1e 
tin, yoksa sen beni barpte bir mesele ~1karmak 01 

ölecekmi samyorsun?. tindedir. ) 
Eli ile gögsüne vurarak ( Arkas1 var ,f 
~ .hl @:~ i!l!ll1 l!'J!!irJB 11) ' ltJ ' J1!2ni :;wJ)Qi'il " 

Rus taribinde ve harb umumide büyük rol uyn1yaJJ 

~~ 
~ 
~ 
11 
~j 

aspotin ve Carican1n 
Saray entirikalarm1 en hakiki bir surette canland1ra

0 

Raspotin - Cari~a 
ve kalblerde ya~ayan gizll a§k nedir? 

Bu s1rn bize ögretecek olan 

(;izLi SE\70A t>d 
dünya havadislerimizdeki son ltalya ve tfa 1\ 
harb1 haz1rhklarile bir arada bugün \1 

31 Biri ~ci Te~rin Per~embeden itibaren 

~F'l' 1 • .;. 11m erm, 
€i 
~ 

(TAN) SiNEMASll< 
S. D. A~er 

izmir 

23 Odunpazar Kantarctlar 

t1 görecek ve bu sevimli sinemaya kar~1 her güo artin' 
~ ta olan ragbetinizi bir kat daba arthracakbr .. 

bugün mutlaka görünüz llJ 9'1''1il~ilJmllll,11l;J'1 '1!1t'nll~~lii'!~tJl ''11 l iYI qpf 
LALE SiNEMASINDA 

Bu filmi 

kl·-~esi·n Jen abn z. Corakkau1 ka~akoI ttd"! . Zen2in olmak isterseniz oi Sa ad et 
yan~o biletlel'inizi mutlaka y ai §IS1Dda 354 H. Tahsm On e 



( H„aa SMI ) 3 lldaci T~ . 

mevsim ba$langicinda Venedikte y aprlan beynel
~ ilel film müsabakasinda birincilik mükiif atini kazand1 
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Sahife 4 

llbay 
Mendres hav
zas1na gitti 

llbay Fazh Güle~ dün 
nhhiye müdürü bay Cevdet 
~akir ve meclis üyelerinden 
~ay Ekrem oldugu halde 
Ödemise gitmi,tir. Ilbay Ö
demi§ten sonra Tireye ve 
daha baza iJ~elere ge~erek 
incelemelerde bulunacakbr. 

Bir ~ocuk 
Kudu-zdan 
Öldü •• 

Alsancakta bakkal Ya~ar1a 
be§ ya§mdak1 laz ~oeugu 
Türkän fecl bir surette ku
kudurmu~ ve Emra1 sariye 
hastanesine kaldmldaktan 
sonra ölmü~tür. ~ocuk iJe 
temas eden 15 ki~i tahb 
tedaviye aJmm:~t1r. 

Yanmn 
Gaziler mahallesinin ~olak 

sokagmda Bay &llihin Zey
bek raka fabrikaSt deposun
da yatan ve orada amelelik 
yapan Käz1m oglu Hüseyin 
ve Mekmet eglu Aii Muzaf-
2affer1 ve Mehmet oä"lu Ha
lil ve Ahmet oglu Hamdi 
yamk s1gara atmak suretile 
depodaki otlarm . yaomas1na 
sebebiyet vermi~lerdir. Yan
g1ü büyümeden söi:dürülmü~
tür. Eabrika binas1 4000 lira 
ve fabrika i~indeki rak1 ve 
e§yanm 6000 liraya sigortah 
oldugu anla~1lm11tir. Tahki
kata ba§lanmi§br. "' 

Sarbay 
BugünSakarya 
vapurile 
gidiyor 

.$arbay Beh~et Uz bugün 
Sakarya vapurile lstanbula 
gidecektir. .$arbay bir iki 
gün 1stanbulda kald1ktan 
sonra Berlin yoliyle Rnsyaya 
ge~ecektir. 

Mahim oldugu üzere, Beh 
~et Uz, Rusyada belediyeci
ligimizi ilgilendiren incele
melerde bulunacaJr'u. 

Rusyada bir :- 1ar ka 
lacak oJan ~a · · ··ri-
miz Voro~iJ · 
kada~lar1r 
Ege bö' 
ler r 

mu 

, 

( HaJkt• Se1i J 

• • 
Italyanlar yine Yunanl1lar111 1 ltalyan~ar1n 
. aiJ.zlar1n1 ~~d1rd1lar. Mezar1 
ltalya dig~r adalar1 da Italyanla~d1raklarm1~ (B~§taraf~ 1 ~neide.) . 

Istanbul, (07rel)-Fa§itlerin Rema üzerinde yürüyü§lerinin Zecr1 tedb1rler1 der10 b1r 
en ü~üncü senesi dolay1sile Rodos'taki ltalyan umumi valisi teessürle tatbik edecegiz. 
bir nutuk irad etmi~ ve : Maksad1m1z barb1 k1sa ke-

- 13 sene i~inde bilhasse Rodos ve lstanköyün §eklini sdirmekdir. 
degi§tirmege mavaffak olduk. Bundaa sonra on iki adanln Ssvyet delegesi Potemkin 
kalaa k1s1mlar1m italyan'la~hracag1z!. Bik Afrikay1 bir Avrupa 

Demi§tir. anla§rnazhg1 aras1nda hi~ hir 
HALKIN SESl-Yunan gazeteleri italyanlarm adalarda fark olmad1g1 ve dünyay1 bir 

sessiz, sedas1z birle§melerine kar§I bin türlü küfür bas1p feläketten kurtarmak läz1m-
dururken Rodos valisinin bu sözlerinden sonra basacaklan geldigini söylemi§tir. lspanya 
feryadlar1 artak bundan sonra dinlemeli. delegesi Madariyaga Kü~ük 

"Seyreyle sen gümbürtüyü„ Sanki bunon i~in söylenmi~ antantm ve Balkan antand1 
aibi gibi sözü bir ~ey olacakbr. adma Bay Titulesko Polan-

9 8 8 E [+] [+] [+] 8 ya delegesi Komarki, Bay 

italyan1n 
• 
Isvi~reye olan 1 

Borcu 
Cenevre - Lozan gazetesi 

federal konseyininin dü§ün
cesine güvenerek diyor ki: 
Zecri tedbirlerden dolay1 
italyamn lsvi~reye olan ü~ 
milyar frang1n faizi i1lemi
yeeeginden hükumet maha
fili bedbin degildir. Hatta 
icabederse bu sermayeyi 
dahi f edaya haz1rd1r. ------·---

Harb1n 
Devam1 i~in bir müd

det kesilelecek 
Cenovre - Ban~lD temini 

i~in diplomatik görimelerin 
hükümsüz kalmas1 üzerine 
Uluslar sosyetesinin harb10 

• 
devam1 i~in bir müddet ta-
yin edecegi ve bu ·müddet 
sonra filen müdahele edil
mesi hakk1nda bir karar ve
recegi zannolutiuyor. 

---'!JGJ __ _ 

Bulgar 
Amele cemiyetinin 7 0 

bin azas1 varm1~ 
Sofya ( Özel ) - Bulgar 

amelelerinin yeni kurumun 
üye say1s1 yetmi~ bini bul-
mu1tur. Bu yeni kurum Sof
yada ilk kongresini aktede
rek 14,200,000 lavahk bir 
büd~e kabul etmi1tir. 

Türkiyenin 
Nüfus Say1s1 

Sofya (Özel) - "Lä Bul
gari „ gazetesi, bu ba§hk 
altmda yazdrg1 bir f1krada 
diyor ki: 

~O Ilkte~rin say1s1na göre, 
··renin nüfusu 16,188,777 

';vor ki 1927 sene-
Türkiye nüfusu 

•m1~ demek
~u yekun 

'sabe 
„_ 

• 

• Laval ve Bay Hurun sözle-
f ta)ya y a rine i§tirak ctmi~lerdir. 

Gidecek cmtiaya Bundan sonra konferans 
Bel~ika ba,hakam Vanizi 

Ambargo karannin Lantin anla§mazhgm sulh 
Tatbiki ~arelerinin ara~hrilmanna 

Cenevre - ltalyaya gide- devam ödevinln logiltere ve 
cek mühimmat üzerine am- Fransaya verilmesi hakkm-
margo karanmn tatbiki 78 daki teklifi iJe zecri tedbir-
ilkte~rinde Uluslar konseyin- ler tatbiki i~in 18 ikincite§-
de 35 devlet tarafmdandan rin tarihinin tesbiti hakkm-
tatbik edildi. lktisadi tedbi- daki teklifi konferasca ka-
rede on alh devlet ambargo, bul olunmu§tur. 
yedi devlet)thalata mani ol- Paris (Radyo) - Cenev-
mu~, yeni devlet ihracata reden bildiriliyor: 
mani olmak, dördüde her ne Uluslar sosyetesinin dün-
suretle olursa olsun italyaya kü toplanhsmda mühim bir 
yard1m yollar101n kesilmesi hadise daha kaydediJmi§tir. 
reyinde bulundu. Bu hädise Habe~ imparato

Arnavudl .1k 
Parlan1entosunda 
Sofya Tirandan telgraf-

lamyor: Mehdi Fran§eri ka
binesi ba~kam Fran§eri par
lamentosu a~1hrken söyledigi 
söylevde ilk önce Arnavud
lugun italya ile 19'J7 de ak
tetdigi muahedeye riayet 
olunacag101 söylemi,tir. 

istanbulda 
~iddetli 
Yagmurlar 

Istanbul (Özel) - ~iddt.tli 
yagmurlar yüzünden Kuru 
~etmedeki tepelerden biri 
kayd1. Bu ynzden Eminönü 
Bebek tramvaylan i§leyeme-

runun Cenevreye gönderdigi 
ve uluslar sosyetesinin mali 
yard1mm1 istiyen notadir. 

Bu nota konseyin umumi 
toplanbsmda okunmu~ ve 
tetkik edilmek üzere tali 
komiteye havale edilmi~tir. 

Bu notaya ne gibi bir ce-
vap verilecegi henüz belli 
degildir. 

Paris ( Radyo ) - Roma· 
dan alman hab~rlere göre, 
italya hükumeti uluslar s<. s
yetesioin zecri tedbirlerin 
tatbikine kat'i surette karar 
verdigmi anhyarak bu tarih
ten evvel kendisine läz1• 
olan her türlü malzemeyi 
temine ~ah§maktad1r. 

Son günlerde ~ok büyük 
bir faaliyet göze ~arpmak
tad1r. Yalmz dün italy.:\ya 
muhtelif hudutlardan 12,000 
vagon kömür, petrul ve sair 
maddeler ithal edilmi§tir. 

di. ___ Paris (Radyo) - Adis 
'Dlir---

Ababadan ahna'l haberlere 
f;inde garip 
Bir adet 

<.;inin bau baz1 viläyetle
rindeki dügünlerde garib bir 
idet tatbik olunmaktad1r. 
Bir zengin k1z1 evlendigi za
man kendisine "demoiselle 
d'honneur „ olarak!memleke
tin en ~irkin k1z1m almakta
d1r. Bu, gelinin ~güzelliginin 

d aha fazla gözükmesi gaye
si takib edilerek yap1lmakta 
ve ayni zamanda ~irkin k1za 
deh~etli bir para t.. vermckte 
'MI~. 

-r evekelli, garip ku~u·n yu
Allah yapar, deme

• suretle ~irkin k1z
. ·le~erek kendi

'ak imkinm1 
Yaln1z 
"Seile 

„k 

göre, Ogaden mmtakasmda 
~ok §iddetli yagmurlar ya
garak italyan kuvvetlerinin 
bütün harekäbm durdur
mu~tur. 

Y agmurlar ~iddetle yag
maga devam ediyor. 

Paris (Kadyo) - Uluslar 
sosyetesi konseyi dün yap
hgi toplantida zecri tedbir
lerin ba§lang1~ tarihi olarak 
8 ilk te§rini kabul etmi§tir. 

Bu tarihte zecri tedbirlere 
i§tirak eden bütün devletler 
uluslar sosyetesine raporlar 
göndererek zecri tedbir leri 
ne suretle mevkii tatbika 
koyduklarim bildi'recekler-
dir. 

Paris (Radyo) - Adis-Aba 
dan ahnan bir habere göre, 
italyanlar Lige havalisindeki 
faaliyetlerini artbrm1~lardir. 
Bu mmtakada ~iddetli bir 
taarrua ugrayaklar1a1 anhyan 
ftalyanlar hudutlar1n muha
·„iuaaa yardm etmek i'ia 

l 
1 

1 
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Bunlar Türk malt 
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Bulgarlar yeniiBulearistandaki 
gayri menkulleri tesbit ediyor 

Bulgar hükumeti Petri~ 
ve bavalisindeki gayri men· 
kul mallarm vaziyetlerini 
tetkik ve Adliye bakanhg1-
na mufassal bir rapor ver
meK i~in profesör Venedi
kofu memur etmi§tir. Vene
dikof gezmi§, dola§mJ~, anla-
m1~, dinlemi§ raporunu ya
zarak AdJiye bakanhgma „'II ~ p1•~ P"''• „.i:ll .... ..:'il ~ 

Ku§adas1 
iI~ebay1 

Ku§adas1 il~ebayhgma ata
nan bay Rasimin tayin emri 
dün il~ebahga gelmi§tir. 

Ormanlarda 
Ate~ <;1k1nca 

Orman yangmlarmda, as
ker kuvvetlerinden ve ma
halli vesait ile ahaliden isti
fade edilmeci f~ bakanhgm
dan ilbayhga bildirilmi~tir. 

iki vaour 
alacak 

Körfez §irketi son sistem 
iki vapur almaga karar ver
mi~tir 

B. Kamber 
Lö Lövan gazetesi ba~yaz

gan1 bay Mi§el Kamber bu
gün istanbula gidecektir. 

Konak iskelesi 
Y eni yapdacak Konak is

kelesinin projeleri ikmal 
edilmi,tir. Iskele ayni yere 
yapilacagmdan biraz ilerisine 
muvakkat bir iskele kurula
cakhr. Konak iskelesi Kar
§•yaka iskelesinden daha 
büyük olacag1 gibi üst k1s
m1 gazino olacakbr. 

Bay Abidin 
Tar1m bakanhg1 genel di

rektörlerinden Bay Abidin 
~ar1m1za gelmi,tir: Bay Abi
din dün ziraat mektebine 
gitmi§ ve muhtelif meseler 
etrafmda mekteb müdürü · 
ile götü§mü~tür. 

-C>•it-4--

Bravo 
8e§ikta§l1lara 
istanbul, - Be~ikta~ ta

k1m1 Yunan muhtelitini dün 
Hakim bir oyunda 2-3 mag
liik etti. 
...__..~~~A"""" ...... ~. ~~ --~ 

hertaraftan gönüllü askerler 
toplamaga ~ah§maktadirlar. 

Gene Adis-Ababadan ah
nan haberlerede ltalyan u~ak 
lari Ogaden ve Dolo mmta
larm1 bombard1man etmi~ler
se de bu bombard1man hi~ 
bir t esir yapmami§hr. 

Paris (Radyo) - Adis A 
babadan bildiriliyor: 
Habe~ ordusunun Cols 

mmtaknsmdaki kumandam 
Ras Mordey imparatora gön 
derdigi bir haberde bu mm
takada bir italyan tayyare
sm1 yere inmege mecbur 
ettiklerini tayyarenin tema
men parcalanmadan ele ge
~irildigini ve fakat ltalyan 
tayyarecisinin ölü oldugunu 
bildi rmittir • 

vermi~tir. Bakanhk bu ••" 
seleyi tcdkik i~in bir ~e 
komisyon tayin edeccktir. 

Malumdurki bu yerlerd• 
daha pek ~ok Türk hukuk0 

vard1rki ~ enüz sahibleri11• 
verilmemi~tir. Ümid ederiJki 
aläkadarlar1 bu haberle ik•1 

etmi§ oluruz bu komisyond• 
bu alakadarlarm hukukuo• 
göz önüne abr. 
~ ri:~ "=' ~ 
~ llMll lii:iilll -

Doumer2in 
Ceza evi 

F ransa1Cumhurreislerincl•• 
Doumergin bir gün iyi dos~ 
olan gendi bir köylüsünii 
kabul eder. <;okdan gör••
digi bu köylü kom1usu il• 
eski zamanlardan, eski ra· 
hathklardan bahsederler. 8° 
münasebetle Doumergin kay
lüsb §imdi F ransan1n en bii" 
yük adam1 s1fatiyle, t1•tli 
nas1ls101z? diye sorar. 

- Birak Allah1 seve,..„ 
bu benim ya1ad1g1m bir la•
pishanedir. Ger~i liapislaaJ'' 
güzeldir. inanmaz rsea a;.J• 
sana bir ~ok vak'aJar1 ... 
bir tanesini söyliyeyim: 

" Dün faytonla ~1kbm, a,ir 
ticarethanenin cam1nda s'J'J 
bir §apka gördüm. Arabatl• 
ya durmasm1 söyledim, i•~" 
magazaya girdim, 1ap~1' 
elime alub da riraek „,;, 
olmad1. Hemen ikl ~fiye k~· 
ll!mdan tutarak arabaaia i9• 
ne atblar ve kap1y1 ka„dl· 

la1. Arabamn pen~erea ... •
bunlara sordum : 

- Bu yapbiJn1n aedi••~? 
cevab veriniz: 

- Bir cumur reisinia ~ 
11larda dola1arak ah1 v•rif 
etmesi yak1~maz. 

~imdi anlad1nm1. Anl•..,. 
m1ki ben F ransan1a Eli"' 
saraymda mapus olmakt-' 
ba~ka bir 1ey deiilim. 

Bu köylü köye geldiii ~~
k1t diger köylüler sördul•d 

- Bizim hem1eri Dom• 
'ne yap1yor? 

- Ne yapacak ziodaJtd' 
oturuyor. • 

- Nezaman hapsettiJer?. 
- Cumur reisi se~iJdiJI 

zaman. 

Gemlikte ---001---
Süpheli bir ~ahtS 

yakaland1 ·,i 
Istanbul - Gemlik pabf' 

§Üpheli bir §ah1s yaka)all'~ 
br. Hüviyetini isbat etJO d 

d ttaJIJ 
vaziyetinde bulun °• d' 
söyliyen bu adam bak1'1~1„ 
incelcmelere lüzum gtJ ;r 
m~, izmirden maJa.a•t 

tenmi~tir. _,;"' ~' 

------~ l'clefofl 


