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Neden birdenbir~ durmak zorlugunda kaldi ? 
~lhetlilerin tayi~ ettikl~ri mukahil ta~;;;';°";Ü;ü 2elmeden ltalyan hücumunun birdea 
~re tevekkufu süel mah~fil ve münekkidler tarafmdan ~ok manab telekki olunmu,tur 

8E$LER T AARRUZA 1 m1~lard1r. Bu yangm Italyan tür. ilerlemis olan kuvvetJerle vaff1k oidular. Yap1lan ha- lefon: Pek yakmda ltalya 
GE<;Ti, VAZIYETl ordusunun geri ~ekildikleri halyanlara bu zorluga dü- birle§mesi ve ihtimal dogu- kim tepelerle bogaz ge~itle- benzin yerine odun kömürü 

Q, KURTARDI esn~da olmu§'·ur. <";ünki u~~k- §Üren Habe§ler ftaJyanJar1n dan, §imaJden ve Dolo isti- ri Habe§le~i~ elindedir. Fran: k.~Jl~nacagtm resm~ m~hafil 
~bt l1rad (Radyo) _ Adis- lar ltalyan ordusun~n. ric a- sag kolundan yaptaklan akm- kametinden ayni zamanda s1z So?1~lts1 hlldudun~ak1 soyhyor."Bun~n tecrubes1 Re· 
Ht badan telgrafland1g1na hm. kolayla§tlrmak l~Jn rnu- dir. itafyan pi§tarJar1 bu alun yap1lacak ileri harcketlerle Musaa!min cenupunda iler- ma otobuslermde yap1lm1f el-
,~ Negüs cephelerdeki kabil t~ruza ge~en .~ab~~ ile temas etmi§ ve dönerek Makallenin iki günden az leyen ltalyan kollari baskina dugundan askeri ka~yonla-

1Yttin f ) w •• w • _ askerlerile Harrar ahahsi go- . w • • • f d J ugw rayarak rüc'ata mecbur rile tanklarada tetmih sure-
't ~ ena •g10i ogremn "II" l · · d b 1 t h vaz1yctm zorlugunu bild1rm1~- zaman zar m a a mmas1 l . 
-..._. aslara mukabil t iarruz d~d u ~rmk ~ t u .s~:et e e - dir mümkün olacakhr kalm1~lard1r. ti!e 1 talyamn benz1n s1k1nta-
t:1 Ver1nittir Ras Hasiboya 

1
1 e me 15 emi§ ir. . i · BE<=-LE . · Belgrad - Romadan te- s1n1 birtaraf edecektir. 

~fonl ·.V. . TALYANLARDA GERI 1 TALYANLARHA ·>i RIN MAKALLE ETRAFINDA ~ ~ ~ ~ ~ ~ E E 
~lir lt~· v~'rHdigi emirdekdbe:1 <;EKiLDlKLERiNi SfLÄH GETIREN YOLLA- Londra - Royter ajans1- Ki tilo'I l d b e 
~ · eme~ mu a 1 SÖYLiYORLAR RlNI BOMBALIYORLAR mn ald1g1 haberlere göre t . 
~~, ~e~, ll It~lyatilarin ~lgrad (Özel) - Roma- itanbul ( Özel) - ltalyan dün bütün gün Tigredc hü- e mera in a rr 
,.._ Y 1 itga erine mey-

~•rme.,, • ld 
~ Kassaya da verdiii cznayet 0 U ~de Gorabanin müdafaa· 
,. ~1kacak faydalan 

11 ve bu suretle ltalya
"-~ S•IDaJisine kadar ilerle
~ Yoluau a~•it o)a,ai••• 
~ lllittir. 

'------······--------
Muzaffer amcas1n1n oglu Sü
leyman1 tabanca ile öldürdü 

Dün ak,am saat 19,30 su· : his mevzuu olmuttur. Vaai
lannda Kemeraltmda feci bir : yetin nezaket kubetti;i•i rl· 
cinayct olmu~, aralannda ren katil Muzafferi• banal 
~1kan ehemmiyet.siz bir me- oglunu kahvedea d11eraya 
seleden dolay1 Salep~i oilu ~1karm1t ise de bu s1ra4a 
kahvesini i§letcn Muzaffer Kemahh kabvecisi Süleyma· 
Kemahh kabvesini i§leten nm elinde kama ile ilerle4i-

~ltALEYt HABESLElt 
a NAStL KURT ARDI 

~•l1rad (Radyo) - Adi1· 
~ btdan telirafraDlao111a
~· ltalyanlar makaleyi 
~ llra ettikleri Ye maka
\ ••rtlari stalyanlar1D elin · 
~' baz1 sirtlar1 da habe$
~ •linde ve kar11 kar§iya 
\ •derken Makale tehri 

Bay Mussolini Doiu Afrikasana gitmekte olan itaJyan gönüllülerinden 
bir knfileye iltifat ederken 

Süleymam öldürmü§tür. gi görülmüttür .• BunuD üze· 
Vak'a mahallinde yaphg1- rine Muzaffer kendisini tu-

m1z tahkikata göre §Öyle ol· tan babasmdan kurtularak 

~ b 1 d dan ahnan telfon haberleri tayyareleri Habecistana scv-Ofa m1,d1. Bu s1ra a " 
\ •tler Setita boiazindan biitün cephelerde taarruz kedilen siläh ve mühimmatm 

~.„. h k durmut eldgunu söylemekte· en ziyade lngiliz Somali' •1• ~ I Ylrme are eti yapa- „ 
\ talyanlari ka~ma;a mec- dir. yolile yapbga müteaddid ke-
' tl111iilerdir. l akale bu ltalyan ba~kumandam Ge- ~i§lerile meydana ~1karm1§-
~· kurtulmuitur ltalyan- neral dö Bonu bu durmaya lard1r. Bu tayyareler bu si-
~ b1rakhklar1 e1ya ara- sebep olarak a~hk ve yol- lah ve mühimmat sevkiyatm1 
\ •jarbä"a dair mühim suzlugu göstarmi~tir. mü~kilata ugrat mak i~in 
~ •~1 yoktur. ITAL Y ANLAR TIGR CEP- mütemadi bir faaliyet gös-
~l \' ANLAR TELEFON- HESiNDE FENALA$TI termi§lerdir. 

"lARI KESTILER Belgrad - Londradan te- · MAKALLE ÜZERiNE 
' 1arad (Radyo) - Adis- lefon: Tigr'edeki ltalyan or- GlDERKEN 
\ ~n telefonlamyor: Har- dusunun vaziyeti o kadar Roma 5 (A.A) - Majero 
\f •le paytaht arasmdaki fenala§mJ~br ki General dö gazetesine göre Makalle 
>'- on ve tclgraf telleri ltal- Bono vaziyeti düzeltmek i~in 1 üzerine yap1lmakta olan 
~p '-~klarmm bombalarile ~ok mü§külät ~ekti. Nitekim umumig harekät Pazartesi 
\ '~rdnn§b. ltalyanlar yi· General dö Bono karat·g.ä- ak~am1 kirksekiz saat i~in 
~„ 0 rnba ile Harran ve hmx da buradan kald1rarak durdurulmu~tur. Bu müddet 

ll' telgrafbanesini yak- hudud yakinlarma dönmÜ§- zarfmda ihtiyat kuvvetletin ..... „„„ .... „„„ •••••• „ •••••••••• „ •••• „ •••••••••••••• „„ •••••••• 

• 

küm süren f1rtma ile karJ§Ik 
~ok §iddetli yagmurlar f tal- mu1tur : tabancasm1 ~ekmi§ ve alb el 
yan ileri hareke ini durdur- Katil ve maktul Kcmahh silah atm11br. Kur1ualartlaa 
mak surctile Makalleye az kahvesinde arkada§larile be- ikisi Süleymanin göiaüne iaa· 
bir zaman ii;in nefes alma raber otururken maktul Sü- bet ederck derhal yertl 4lit-
f1rnatm1 vermi~tir. Fakat Dö- leyman Muzaffere bir plak müt ve inlemege batl•••thr. 
Bononun kuvvetleri 1ehrin ~almasm1 söylemi~, Muzaffcr Katil vak'a maballiae yeti· 
§imali §arkisinde ve §imali de : ti§eD zab1taya tabaacaa1•1 •e 
garbisinde s1k1 surette bir- -i§te plaklar burada sen kendisini teslim etmittir. 
le§mi~ bulunmaktad1rlar. kendin istedigini ~al demit· Sülevman derhal hastaae• 

MÜHIM GE<;fTLER HABE~- tir. ye kaldmlm11 ise de az 1••· 
LERIN ELiNDE Bu söz Süleymana kunmut ra aldigt yaralarin tesirile 

Londra (Radyo) -ltalyan- olacak ki Muzaffer kabvesi- ölmü§tür. 
lar Antiso yaylasmda i§gal ne gidip geldikten yani bi- Katil Muzaffer 22-23 r•t-
i~in yaphklan tecavüzde mu- raz sonra mesele yeniden ba- lannda, Süleyman iae 25 •••• „ •••••••••••••••••• „ •• „ •• „„ •••••••••••• „„„ 

General Göring'in Sofya seyehatmdan bir hahra 

-<atmda ve iki kardet otuJ· 
lar1 idi. 

Cinayette gündüz arala
rmda ge~mit batka bir •e
selenin de dahli oldugu zaa
nedilmektedir. Adliye tahki· 
kata vaz'1yet etmittir . 

• 
DÜ§en Ita~yan 

U~ag1nda 
l{ac; Ki~i \T ard1 ? 

Belgrad - iki gün evvel 
dü~ürülen italyan tayyaresiD· 
de dört kiti vard1. Bunlardu 
ü~ü öldü, biri de rhastaaeye 
nakledildi; fakat bayataadaa 
ümid yoktur. 

~,„ . _________ _:;__:--~x.....;,.:~w.ml::!:-..;;;J 
Tuluz (Radyo) - Görng'in "Yeterki icabet ettigi zaman 

läz1m oldugu kadar top, tüfek ve u~ag1m1z olsun, ekmek, 
ve etimiz olmasa da beis yoktur." Mealindeki sözlerini tef
sir eden (Depes) ve Petit Marsay gazeteleri bu günkü Al
man siyasas1m tefsir eden bundan mükemmel bir veslka ola 
maz diyorlar. 

fFJSW $ Mll aa 

'611 biraz daha tekamül eden ve lngilizler kadar Franstzlarm da ~enelerini yormaga 
ba~layan Alman Uc;ak filolarmdan bir ka~ model ! 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
TELEFON 2042 ~hmet ve As1m büyük elbise f abrikas1 

•tlik elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahm~d ve As1ma yapbrmaz. Y uli mah her ~e~id ~ulakiden ~ifte provah, temiz masraf, 

dikit 12 liradan 18 hraya kadar 1smarlama elbise yapdir. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
mükemmel 

Telefon „ 
{_ 

No. 
j 

3882 
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Vlusolini kimdir? Habe$ ordusu 
----------------0000----------~----------------------------------------------oo-----------------------------------------

••OC>+*~~--------~~~-

Türke hiyanet ederek Yunana 
1,700,000 ki§iden ibarettir. i ta ya311 ben kurtard1m, ben 

büyütecegim" Ordunun ceohelerdeki durumu 
ge~en h tem hakk1nda Yunan

l1lar da Neler Söyliyor? 
~-------- 00001~------------------------~ 

)·yen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-5-
Bu adam, hakikatta nedir? 
nlamenter ve me~ruti hü
imetinin bir reisimi ? Bir 
·du kumandamm1? Bir dik-
1törmü? §eklinde suvaller 
ad ediyorlar. • 

BununJa beraber ~ok ge~
iyor bütünsbu istifhamlarm, 
J tereddütlerin ccvab1 bir
!n, hatifi bir ses gibi ~1k1-
>r ve anla§1hyorki Musso-
1i her §eyden evvel bir 
)u~e„ yani milli bir rehber, 
Ür§id dir. ~u hakikab bil
ek läz1mdirki Mussolini ai-
ocagmde fakirane bir ha-

1t ya§amt§hr. Köyde eski, 
l§ab bir evleri vard1. Süt 
'lUn i~in lüks ve nadir gö· 
ilen bir g1da idi. Eti, aneak 
ayracn gönlerinde yird1. Sa-

günler et yemegi evlerine 
irmezdi. Kendisi diyorki: 

" - Hakiketen bir~ok ip
dai ya§ard1k. Belli ba§h 
:dam1z sebze, ~orba, ekmek 
li. Aras1ra büyük annem 
~pelere brmamr hindiya ve 
ir otlar toplar, otlan kay

abr, biz de yerdik. Fakat 
u hayat bana zevkli gelirdi. 

" Size garip bir§ey anla-
1y1m m1? Ailemizin toplu 
ir teek rsmi bile yoktur. 
;te biz böyle insanlard1k. „ 

Mussolin papas mektebin
e iken annesine yazd1g1 bir 
aekupta muallimlerinin ken
isi i~in söyledikleri takdir
ärane sözleri yazm1~ ve is
kbalde büyük bir adam 
lmaga ~ah§acagm1 kaydet-
1i§ti.~ 

Metepte o sirada zaruret 
üzünden umumi bir tasfiye 
ap1hyor ve bu meyanda 
~ussolini de ~1kartlmak iste
iliyordu. 
Fakat hocalar1, zekäsma, 

e säyine meftun oldukla
mdan kü~ük Mussoliniyi 
1rakmak istemiyorlard1. Gü
un birinde o da digerleri 
ibi evine iade edilmi§ti. 
.1ussolini yuvasma aga~la

ma, köpeklerine, arkada§
nma kavu~mu§tU. Sevincin
len ne yapacagm1 bilmiyor, 
radan ornya s1~r1yor, türlü 
ürlü yaramazhklar ediyordu. 
leruen her gün yaralanayor, 

'Ji 
0 --' 

r," 
0 -• VJ 
~ -(ti 
""': 

1 -· 

kanlar i~inde eve dönüyor
du. Bir gün, köyün memuru 
kendisini bitgin bir halde 
görünce §iddetli bir ifade 
ile: 

Mussolini, sen kapkara bir 
kalb ta~1yorsun. Y arm kili
seye gidib günah ~1karma
hs10 demi~ti. Bu söz ruhun
da bir ihtiläl uyandum1~b. 
Kiliseye gitmemek i~in o ge
ce eve ugramam1~1 tarlamn 
bir kö§esinde saklanm1~ ve 
geceyi orada köpekle in hav
lamas1 arasmda ge~irmi§ti. 
Bir müddet sonra tekrar 
mektebe devama ba§lad1g1 
zaman iki kara haber alm1§
ti. <;ok sevdigi Tay1 ile Ka
naryas1 ölmü~ler ... 

Eve geldiginde ölümün se
bebini ögrenecegi yerde bu 
ac1y1 unutmak i~in budefa 
kitablarma sar1lm1~b. Musso· 
Jini kitablarm sahifelerine, 
aga~ gövdelerine mütemadi· 
yen "Moma„ ismini ~iziyor, 

kaz1yordu. 
Papas mektebinde almi!J 

oldugu terbiyenin onda dine 
kar§I bir temayül uyandir
d1gm1 kimse iddia edemez. 
<;ünki kü~ükten beri dine 
alehtard1r. Bu gün bile dini 
fikirlerden uzak kalmaktadu. 

Mussolininin taassubu dini 
tlegil vatani dir. ltalyan mil· 
letinin vahdeti, bir gaye et
rahnda toplanmas1 onun en 
büyük emeli oldu. 
Gen~ Mussolini "Salesiyao„ 

papas mektebini terkettikten 
sonra "ForJimyopoli„ muallim 
mektebine girdi. Harukulade 
zekisile az zamanda bütün 
arkada§lar1 arasmda temayüz 
etmi~ti. Takdirlere läy1k ~a
h§mas1na ragm~n ögretmen
lerine amirl„rine kar§I son 
derece itaats1z idi. ögretmen
lerden biri kendisi i~in ay
nen §U sözleri söylemi~tir. 

"F evkaläde ~ah§kan tek 
arkada§I yok. Hudutsuz bir 
grur ve ihtiras var.„ 

Mussolini, iktidar mevkii
ne ge~tikten som a bulundu
gu muallim mektebinin ka
p1sma bir habra levhas1 a
aHuk ettirmi§tir. 

( Arkas1 var ) 

()I~ü üzerine s1hhi 
l{ann, l\lide, Ha n1ile, 
F1tik, 13arsak, 13öbrek 
f)ü~künliigüne Fcnni 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik (.oraplar, Ka

s1k Baglari. .. 
S. D. A~er 

lzmir 

23 Odunpazar Kantarc1lar 

Belgrad ( Özell) - Ad!s
Abadan telgraf: Matbuat 
idaresi Habe, ordusunun 
durumuna dair bir teblii 
ne,retmi,tir ve ordunun du
rumunu ~öyle tasvir etmi~tir: 
1 - ~imal cephes1 : Sudan 

·sm1rmdan ba~lar Makaleye 
kadar uzamr. Bu cephenin 
kumandas1 Sü bakan Ras 
Muleg·etaya varilmi§tir. Er
käm harbiyesi Desyededir. 
Habe§ lmparatoru da yakm
da buraya gelecektir. Ras 
Mulegeta kumandasmdaki 
askerin say1s1 543,000 ki§i · 
dir. Bu cepheye aid askerin 
say1s1 180 bindir. Fakat ba, 
kumandan s1fatile Ras Kasa
nm 150 bin askeri ile Ras 
Simonun 150 bin ki§isi ve 
\. 0 bin günüllü ile bu yekun 
tamamlamr. Bunlarm hepsi 
fedaidir. 

2 ~ark cephesinde Ha-
be§ veliahd1 Asfao Y osen 

Askerlik 
Yapmam11 

Yüksekokullar memur-

kumandasmda 150 bin ki,i 
vard1r. Onun askerlerinin 
l~gal ettikleri cephe Makal
Jeden baglar Danakil ~olün
den ge~er Musaali tlagma 
dar var1r. Erkäm harbiyesi 
Dredauda bulunur. 

3 - Cenub cephesinde 
310 bin asker toplanm1§hr. 
Bunlar Ras Nasibu kuman
dasmdad1r. Ras Destenin 
ordusu da bunun kumanda
smdad1r. Bunlar §ark sektö
rünü, Vehib pa§a askerleri 
garp sektörünü tutarlar ki 
bunlar da Ras Nasibu ku
mandasmdad1rlar. Bundan 
ba§ka bu cephede de f>O bin 
gönüllü vardir. 

Bundan ba§ka Harrar ile 
Ciciga arasmda toplanmi§ 
bir ihtiyat ordusu vard1r. Bu 
ordunun mevcudu 250 bin 
dir. Bu ihtiyat ordusu ica
bmda ~imal ve icabmda ce
nub cebhelerine nakledilirler. 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

1 200 italyan 
~ Tayyarecisi 

Juk edebilecekler 1 

Ölümle Konturato 
Aktedior ! .. 

istanbul - Yüksek okul 
diplomahlarmdan orta ve 

yüksek askerlik ehliyetna
mesi alm1§ olanlarla hi~ as
kerlik ehliyetnamesi bulun-

m1yanlann veya s1hhi sebep
leri dolayisile askerlik hiz
metlerini bir y1l geriye b1-
rakm1§ bulunanlarm bu y1l 
istedikleri zaman askere ahn
m1yacaklar1 hakkmda bir ka
rar verilmi§ti. Finans bakan
hg1 bu karan göz önünde 

tutarak bu gibi §artlar i~in 
de bulunan yüksek okul 
diplomahlarmm a~1k bulunan 
ücretli inarhklara veya nam
zed olarak maa§h i~yarhk
lara almmalan hakkmda Ba
kaolar kuruluna bir teklif 
göndcrilmi~ ve Bakanlar ku
rulu da bu teklifi onaylam1~-
tar. 

Buna göre bu y1l bu gibi 
vaziyetlerde bulunan yüksek 
okul diplomahlar1 devlet dai
relerinde a~1k bulunan üc-

Roma - Bir gen~ tayyare 
zabiti arkada§lanna : " Bana 
müsaade edilse edilse idi. 
tayyaremle fedai s1aftile gi
der en büyiik f ngiJiz z1rhh
s1n1 batmrd1m ! „ Demesi 
üzerine orada haz1r bul11an 
200 ltalyan tayyarecisi bir 
ai1zdan: . 

- Hep beraber, lngiliz 
fllosunu hahvetmege gidiy•· 
ruzl 

Demi~Jer ve bunun üzerine 
fedai olmak ve bu ugurda 
ölmek i~in ölmek andla§1k-
larm1 birbirine temin etmi~
lerdir. 

Bagdatta 
Bir kaza 

istanbul (Özel) - Birka~ 
g~n evvel Zohg kazasmda 

1 bir kahve ~ökmü§, 36 ki§i 
ölmü§, 32 mü§hri de yara
lanmt§br. 

~}j''-i§y;;(i~~ ve namzed 
olarak da ayhkh i~yanklara 
atanacaklard1r . 

-4-
Ertesi günü sabahleyin er

kenden Atatürk henüz uy
kuda iken tiren eski~ehire 
vanyor. Oraca, ismet inönü
nün Bilecikte balundugu an
la§1ld1gmdan o taraf a hare
ket kararla§br1liyor. istasyo
nun kanpsmdaki lokantada 
bulunanlarlar trene ' geliyor
lar, fakat Etem meydanda 
yok. 

Atatürk diyor ki: "Derhal 
Etem beyin firar ettigine 
kükmettim, fakat bu hükmü 
kimseye soylemedim .. „ 

Bu vaziyet kar§ismda Ata
türk, Eski!jehirde kahyor ve 
lsmet lnönünü de oraya da
vet ediyorlar. 

Atatürk gene bu yolda 
nutkunda §Öyle diyor: 

"Daha evvel yalntz ve hu
susi görü§memiz lüzumln ol
dugundan ben de bir iki is
tasyo~ ileri giderek - ismet 
lnönü ile-bulu§tuk, Beraber 
4 Känunevvelde Eski!jehire 
geldik. Orada bekliyen arka
da~larla hep beraber lokan
tada yemek yedik. Etem bey 
haz1r degildi. Nerede oldu
gudu biraderinden sordum: -
rahats1zd1r, yabyor, dedi.„ 

Biraz evvel Etem i~in, 

Atatürke : Rahats1zdir, yab-
yor deyen Re§it. o gece is
met inönü karargäh1nda ya
ptlacak toplanbya karde~inin 
de i§tirak edebilecegini söy
lüyor. 

Y emekten sonra karargäha 
gidiltyor. fakat Etem mey
danda yok. Esasen bütün 
gün Eski~ehirde Etem1 gö-

tiode sanm1,Iar ve Türkiye 
Millet Meclisi hükümetioi 
lehdid edebilecek bir kud
rete sahip olduklari vehmin· 
de bulunmu~lard1r. 

Re§idin bu ceyab1aa rag· 
men Atatürk gene sakin bu
lunmag1 ve görü~megi tercih 
ediyor. 

Re~it yalmz kendi oam1na 
degil, karde~lerinin vekäle
ni de haiz imi~ g1bi konu,u
yordu. 

Re§idin sesi derde, perde 
yükseliyor, karde~lerinin bi
rer kahraman oldukl ·r101 
hayk1r1yor, bu kahramanlara 
hürmet edilmesini istiyor "~ 
onlarm hi~ kimsenin emr• 
altma girmiyeceklerini, bunu 
böylece kerkesin kabul et
mege mesbur oldugunu per-
vas1z. küstah. dürüst. müte
caviz bir tavirla bagir1yer
du. 

Misli az gfüülür, bir sab1r 
ve tahammülle kendisini dio
liyenler, ve ona vatandao 
dü~mandan. ordudan, züptü
rap, kamanda, hükumet mef-
humlarmdan bahsediyorlar ve 
onu i~inde biraz da vatan· 
severlik duygusu varsa, bu 
tarafma hitap ederek, ma
kul yola sevketmege ~ab~1· 
yorlard1. 

Fakat istili tehdidi alhn-
da ktvranan aziz yurdun bir 
kö~esinde derebeylik hayal~ 
sürmekten ba!Jka dü§ünce!1 
olm1yan bu gözlerini meofa-
at ve h1rs bürümÜ!J insan bu 
sözlere kulak bile asm1yer· 
du ... 

( Arkas1 var ) 
--+--C> ··-~..,._-

ren kimse olmad1g1 i~in bu R d b• 
hainin arbk yüzünden mas- usya a 1r 
kesini atarak cib:lliyc:fni 4i:ehir k1smen 
meydana vurdugunda §Üpbe ~ 

etmemek 1az1m. Harap oldu. 
Atatürk, Etemin i~timaa ne 

vak1t gelebilecegini soruyor, .Ahali Ka~tt 
ald1g1 cevap aynen §U olu- Moskova-Saratovadan bil"' 
yor: dirigine göre, burada bir 

-"Etem bu dakikada kuv- toprak kaymas1 vakas1 olmU~ 
vetlerinin ba§mdad1r!. 

Görülüyor ki Etem ve kar
de§leri o anda kendilerini 
Anadoludun häkimi vaziye-

Di~ })ok to1·u 

H. T hsin -Tan 

ve §ehir civarmda büyü~ z~
rurlara sebebiyet verm1~tir· 
Ukay drgmdan kopup yuvaf"' 
lanmaga ba§layan ta§lar, ~: 
bek durag1 ile ayni isimde 1 

§ehrin bir k1smm1 harap e;o 
mi§tir. Demiryol mu.n . 15 _ 
metre uzunlugundakJ b1r k19 

m1 da harap olmu§tur. Ab~~ 
:} inci Beyler S. Hamarn li, ka~maya ve sakmmag 

kar~1smda 37 numaraya ge~- vaktt bulmu~ ve bu yüidell 
mi~tir. Telefon 3774 insan zaran olmam1~hr. ~ 

~ vln: ~·~ ~ ani~1 €Jn ilOit ima1 ® 1i 1 ~ ~ ~ rl!Lli ii·~ili II i ie 
Rus tarihinde ve harb umumide büyük rol uymyan 

Raspot·n ve Carican1n 
Saray entirikalarim en hakiki bir surette canlandiran 

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

Bütün izmir ona. ko~uyor ... Herkesin dilinde o var.. Her : Bu sirn bize ögretecek olan 
tarafta ondan bahsolunuyor. ~ (iiZLi SE\'DA 

Türkf'e SÖz)Ü !Filimlerin, dünya havadislerimizdeki son ltalya ve 
~ @ harb1 haz1rhklarile bir arada bugün 

A K K A R T A L ~ 31 Birinci Te§rin Per!jembeden itibaren 

Her' gün daha Sinema aplmadan balk kap1larm önüne i ( T A N ) S j N E M A S 1 
toplaniyor. ~imdiye kadar hi\:bir filmde görülmemi§ bir ragbetle ~ k 

LALE SI• NEMASJNDA ~ görecek ve bu sevimli sinemaya kar§l her gün artm9 

~ ta olan ragbetinizi bir kat daha artbracaktn. olf 
Bu filmi bugün mutJaka görünüz '11 !f ~1111~111111t'lll11Ql11J'11vmi11111! 111'111ll11il:'11'11"1'fll11,~llflll' ~ 

. z~--210 ;,1mak isterseniz ui Saadet 
ao biletlerinizi mutlaka k • • J al1n1z. Corakkap1 karakol kat 

l$eSlnaen 11smda 354 u. Tahsin Ondet 
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r l i*=A:~**~~:t'~:lc:lc*~*** *****8 11amra 1. J\lilli Kütüohane a ~1k Gey 

k~. . SIN" EM~S ~ 
~ •. 111cite1rin Cuma ak1am1 9,15 den itibaren Bütün izmir HaUunm sab1rsizhkla >+ 

Kad1n terzihanesi 

NE SET 
li t•heserler ~abeseri, BüJbUI sesJi [MART A E.GERT] ia yaratbi1 ~ 

~,~ K M~im~ en~üy~(MUSl~I J Fl!I A ! 
En son modcllerle metot 

üzerine yap1Jan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyoJa 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yap1lmaktad1r. 

lJA,A.MlJ_NT JURNAL- Cenevrede zecri tedbirler konu§uluyor, italyanlar tt 
~ri J Y1 1~gal ettiler. Yunanistan k1ralhk istiyor ve saire. Ayrica ANKARA ~ 

bl~~et bayrami merasimi, asker resmi ge~it [PAZAR] dan itibaren * 
A~T ltalyanca kopyesi Cuma ak§am1 9,15. Cumartesi, Car§amba, Per§embe, )+ 

ur.„ lllanca kopyesi. Pazar, Pazartesi, Sah günleri FIY A TLARDA katiyen zam )t Adres ~ Karata§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'AC~~~~= 1 - 10 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, Jüks 

ev e~)·as1n1 hu)·ada bu]abilirsiniz. 

d t' e a ziyaret 
ediniz 

~keciler 
0, 26 

1 ~'-ilR <? 

=t**-.~~~~-***~~~ 

DOKTOR ~ 
A. Kemal Tonay a 

hakteriyolog ve bula~1k, salg1n >+ 
~- hastahldar n1iltehass1~1 
l ~e islasyoau kar11s1ndaki Dibek sokak l:aa11•· 

lll "YJh •• Ye muayeneltaaesinde sabah saat 8 den 
' aaat 6 ya kadar laastalar1a1 kabuJ eder. 
· •taat 

1

ed.en hastalara yap1lmas1 lazimgelen sair lt 
t •e mikroskepik . muayeneleri ile veremli basta- a 

1'P•l11aas1na ~••az görülen Pnomotoraks muayene-
llluntazaman ' yapahr. Telefon: 4115 

~~~:~~~~~~~~~~~~ 

-~~ Kars Sütlerimiz Geldi 

MESERRET .OTELi 
lzmir Kemeralt1· Hühiimet 
Caddasi karakol kar§1s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandan beri temizlik ve istikame

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1§ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mah tedarik ederek te!lrif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlarm1 te
min ve t~m manasile bir aile ocag1 olmu§tur. 

C1var il~e ve ilbaylardan geJecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab ögretecek-
tir. Ak~amlar1 temiz bava almak i~in tara~alanm1z mü„te
rilerimize a~1kbr. 

A,Jama sularim1z sular1m1z mevccanendir. 
Y atak fiatlarmda esash tenz.ilat vardir. 

~ .... 
~ „. 
Cl ..... 
e 
c r 
< e-

, 

6 lkinci Te1ria 

Senenin bas mahsulü 
HUSUSI 

<:' 1 fa Bal1k Yaii 
171 Geldi 

Lezzetli kuvvetlitlir. 1~tibay1 arbr1r 

ECZACI BA!?l 

SÜLEYMAN FERIT 

Adi, kar1§1k, g1 da kudreti az yag almamak i~in 

~if a Bal1kyag1 
lsim ve etiketlisini ~iF A eczanesinden alm1z. Hususi 

surette getirilmi§tir ba§ka bir yerde sahlmaz 

erkez : ~ifa Eczanesi 

TAFLAN GAZiNOSU 
~ . 

Taflan gazinosu ~ok bü
yük fedakärhkla ba§ta lzmir 
y1ld1zi Sahibinin sesi mugan
niyesi ~ükran, Sabibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
Fahire ve lstanbulun yüksek 
muganniyelerini Taflar;;-
celbetmi§tir. Türk.yenin Y,C

gäne kemanisti Bay Cemal 
ba,ta o!mak üzere muhte· 

• §em saz lheyeti her ak§am 

Tafla11da 
" izn1irin n1ünevver(hal

l lnn1 sennest ctinekte-

' dir. 

~~~~~~:~~~~~· 1 lzmir, cevresi kahvecilerine 
~ Oyunlarda veril'llek i~in son zamanlarda ~ok aranan 
2J jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan müessesc-

t ;rt111 mii§terilerimizin Kars sütlerine iÖ~terdikleri 
~t~ine bu defa Kars Süt fabrikas1nm filitreden 

t hs ve r•y~t nefis tereyajlar1 1etirilmi1tir. 
t-~~trn •ö~terilerimizin sütlerdea memnun olduklan 
t a r11n1zdan da memnun kala~aklar1 ~üphesizdir. 

T 
E 

R 

~ miz ba§ka ~e§idlerle de sipari§ler ahr. E 
• f '1j ADRES: lzmir Sand1k~tlar <;er~i oglu han No. 21 ~ 
•Kurtulu§ kisesi ~ GuzEL 1zM1R alsKüvlT FAaR1KAs1 1 

Bir ~ok yurdde~lar1m1z1lfa- ~~~~~~~=~~~~~-

~~an ve ncrakende sat1~ yerleri hüln1n1et 
kirlikten kurtarip zenginler ' ----...0----- __ _ z 

)flda I M 
E z 

arasma koymu§tur., 
Bu defa da en büyük5ik

ramiyelerden birini kazan
m1~br. 

evim pastanesi H E 
K 

1 

Zengin olmak istiyenler 
Tayyare piyango biletlerini 1 
bu ki~eden alsmlar. ' 

ADRES: ~~rcilerde 12-14 No. larda 
~~rci ALi GALiP müessesderidir 

M 
E 
T 

Hapishane kar~1s1nda 
Tayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 

111 
• KemeraJt1 T•• k ß ~ - :t ---~~W~~tcl~l~~0~~~~i~:O~.~~„~U~.~!'.~~~~ ur uaz ar1 r „~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hükumet 

~ YY ARE Sinemas1 T3\e;ln ~ Kar~asanda iz1nirin ycganc lüks 

l . B u G o N ~ ALI RIZA . eglencc yeridir 
\„„ 1k1nci Te•rin Cuma günü saat 15 ten itibaren ~ • Me~rubat ucuzdur muaz-

'°'411 "' ~ M• 11• h • zam varyete herak~am nu-
Un en yüksek ve en heyecanh bir filmi olan ~ uce 1t anes1 malar göstermektedir. Pek 

Y A V R U M ~ Zarif yaldazh ve her ~e~it yakmda istanbuldan kuvvetli 
J (( KO~OK JAK » ~ kitap ve sair cild i~leri ancak v ~ yeni bir varyete gelecek-
~ ~lta Cl . , . . ~~„ AL1 RIZA mücellithanesinde tir tedansan ve numarala-
l 1}' aretie nm ~aheser romanmdan ahnan hu film '"• l l d 

llii.
1
·ttle iddia ederiz ki senenin en büyük muvaffaki- ~ yapyl •r-. k fJ N nmiz görü mege ~ayeste ir. 

„'4 ka k ~ em ava ar ~ar~isi o. Mutlaka Turkuaza bir defa 
"'~ zanaca br. ~ 34 
~')t~ „ IHTIRAS - FELAKET - MuSIBET ve S -·------------g_e_li_ni_z. _______ _ 

~ ~ :~~D!T: bu filmde canland1r1lm1~br. ~ Kabaday1, Yüksel ve Billur 
1„ 0 1{ S ( l)ünya havadisleri ) ~ SIHHl'\l.IN ~1iH\7El~i 
M • k • ( Karikatür . ) ~ 

1 l Komik m 
~tt ~ -( SEANS SAA TLARI )- ~ 
\t 2un 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 

1,~r 11,30 - 13 te iläve seanslar vard1r. ~ 
~•itlt'i'lesi 13 - 15 - 17 seanslarmda TALEBEYE ?i 

1 biJet verilir. E 
„ ·ri~-E 

S1hhat1n 1nihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz havata z1ndand1r cihan 

.; 

Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «BillurH dan «Kahadav1)) dan 

• J 

l~te bunun i~indir ki hayahn esasi oJan sihhata ehemmi-
yet verenler nc~elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

~~~~~~:~~~~~-1 BU GÜN 

~ - A S R 1 sinemasIDID 
1 lki Büyük Film 

1 1- K1bar h1rs1z 1 
~ 2- Gizli polis 1 
' ;{_ ~liki (kon1ik) ~ 1 4-- iki avn filmdcn pan;alar l!li 

i Umum~!!!~~~~'Ha~r:,~~~i:i giln i~n 1 
1 ilive edilmi§tir. ~ 

Büyüklerc 2.>. kü9üklerc 1 :) kuru~ 
~~~~= ~~:~~~~ 
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Bayraklrlarrn 
~---------------0000,--------~----....... -

ilci derdine derman bulundu 
Bayrakhdan lzmire 1iden : 

lise talebeleri her gün ögle
den sonra 15,15 de mekteb
den ~1khklar1 halde o saat· 
ta tren olmamas1 yüzünden 

saat 17 ye kadar sokaklar
da §Urada, burada beklemek 
mecburiyetinde kahyorlarda. 
Bunun pek ~ok mahzurlar1 
görüldügünden bu talebenin 
ebcveyninin müracaab ile 
i§i üzerine alan C. H. par
tisinin Bayrakh ocag1 Dev-

let Demiryullar1 nezdinde 
läz1mge1en te~ebbüste bu

lunmas1 üzerine Basmahane
den saat on albda kalk1p 
Menemenli Orta okul tale
beler Menemene götürcn 
otokarlarm Bayrakh ve Tu
ran talebesini de birJikte 
almalari temin bdilmi§tir. 
~ '::t ~ II~ ...... 11 ~ lrhdsl lti::id 

Kral1n oglu 
Babas1n1n 
Y an1na gitti 
istanbul Floransaclan bil-

diriliyor: Yunanistanm sab1k 
ve müstakbel veliahdi Prens 
Pol buradaki hem§!resinin 
vamndan Kral babas101n ya
nma gitmi§tir. Oradan bera
berce Atinaya gidecekti. 

Krahn diger aile efrad1 
floransada toplarnacak, bila
hare Atinaye hideceklerdir. - · 

Devlet demiryolar1 idare
sinin gösterdigi bu hayir ve 
kültür severlikten cesaret 
alan Parh ocag1 trenlere 
binen velilerinin bir mü§kü
lünü daha bildirmi~tir. Bu 
mü§kül de talebelerin ald1k
lar1 ayhk paso ücretlerinin 
her aym birinde abnmayrp 
ü~ünde tahsil edilmesi i§idir. 
Buna da sebep ebeveyninin 
ancak aym ü~üne kadar pa
ray1 demiryolu idaresine ya· 
brabildikleri i~in talebelerin 
birka~ gün ayr1ca bilet al
maga mecbur kalmahd1r. 

ldare bu ricay1 da hüsnü 
kabuJ ederek isaf i~in mer-
keze yazacagm1 bildirmi~tir. 

Develtl demiryollarmm okul-
lar1m1z i~in gösterdigi bu 
kolayhklari biz de can ve 
gönülde takdir ederiz. 
~ 11'!!'11 11""11 Jll!'ll 
~ b~d ~~ ~rl 

Filistinde 
Kar2a§al1k 
Arablar grevin are
f esinde hnlunuyor 
Belgrad (Özel) - Kahire

den telgraf: Hükumet ve po-
lis Yafa siläh ka~akctlar101 
arayor. Katan Elhabib adh 
olan bu ka~ak~1 henüz elde 
edilememi§tir. Bu ad1 ta~1yan 
~ok kimseler tevkif edilmit· 
Jerdir. F akat sonradan ser
best buak1lm1~br. Arab ga
zeteleri bu silählarm Filistin 
Y ahudileri i~in getirildikle· Yeni geien 

Gö~menler 
fstanbuJ-Köstenceden son 

hafta i~inde geien gö~men
ler 2214 den fazladir. Bun
lar kendi e§yalarmdan ba~
ka 600 at, 525 araba sretir
mi§lerdir. 

rini ve Arablar aleyhinde bey
kot tasavvurlar1da meveud 
oldugunu ya21yorlar. 

Filistin fevkalade komiseri, 

Yunan Kral1 
Gelirken kral Kostan
tinin ve krali~elerin 

Kemiklerini getirecek 
Belgrad - Atinadan tele

fon: Hükumet devlet hazine
si masrafile kral Kostantinin 
ve krali~e Sofi ve krali~e 
OJgan1nda kemiklerinin Ati
naya celbine karar vermi§tir. 
Bu kemiklerin getirileceg1 ta
rih henüz tay1n edilmemi§tir. 
Fakat kral Yorginin Atina-· 
ya gelmesini müteakib bu 
kararda yap1lacakhr. Bu ke
miklere, pirenslerden Nikola, 
Y orgi ve Andre ve krahn 
k1z karde~i ve veliahd refa
kahnda geceleklerdir. 

italya 
Almanyadan 

Üc; mi1yon ton 
Kömür almi~ttr 

Roma Havas ajansmm ög
rendigine göre ltalya senenin 
ilk alb aymda Almanyadan 
ü~ milyon ton, Polonyadan 
200 bin ton, Türkiyeden de 
120 ton maden kömürü al
m1,hr. 

Acaba Ni~in? 
ilerliven Italva nla r 

~ J 

önlerinde Habe~ 
günniyorlar 

Belgrad (Özel) - 1talyan 
erkin1 harbiyesinin verdij'i 
rapora göre ltalyanlar ü~ 
koldan ilerliyorlar. Fakat 
önlerinde mukavemet eclen 
Habe§ görmiyorlar. Binaen
aleyh Habe1Ierin bu görün
memesi bir pläna göre oldu
gunu italyanlar da anl1yorlar. 

Anhyorlar ki ileride büyük 
ve kanh ~arp1~malar olacak-

~ Milli emlik, Memurlar, Toprak 
Kanunlar1 Müzakerede 

Ankara 5 (A.A) - Cumuriyet Halk Partlsi Kamutay 
irubu Milli idareler, hk tedrisat, Milli emläk, Memurlar 
kanunu komisyonlari gibi partinin özef komisyonlar1 üyeleri 
ile Kamutay encümeni mütehass1s1 üyelerini se~mek etra· 
fmda görüterek tesbit etmi§tir. 

~ ~ t!l ~ E ~ 

Hollanda da Habe§ 
~1es'elesindeki anla
~a1nan1azhk ncre

den <;1kn11~ 
Roma Havas ajansmdan: 

Habe~ mes'elesini tathhk ile 
düzeltmek olamad1 ~ünki or
taya iki zorluk ~1kb. Biri in
gilterenin, Habe~in denize 
~1kmasm1 istemesidir. 

lkinciside Habe~i ikiye 
ay1rmak meselesidir. ltalyan· 
lar Habe~in denize ~1kmas1-
na raz1 olmadilar, lngilizlerde 
Habe§in muhtelif §ekilJe 
idare olunmasma ve bir k1s
m1nm italyaya verilmesine 
muvafakat gösterwediler. 

japonyan1n 
Simali <.:ine 

Y eni teca vüzü 
Sofya ( Özel ) - Bolgar 

ajans1 Tokyadan ögreniyor: 
.$imali §indeki Japon kuman
danlar1 ~imali <;inin Dahili 
Mogolis anm bon;evik tcca-

vüzünden himayesi i~in be· 
raber ~ah§maga Habeq me
murlarma teklife karar ver· 
mitlerdir. General <;anig <;en 
Japon kumandanlarmm tekli-

fini kabul etti. Japonlar ayni 
zamanda mara§al <;anig Kay 
<;ekide askeri bir ittifak ak-

Harp 
Korkular1 
Avrupa gazeteleri Hollan· 

dada halk1n harbm geni~le· 
mesinden korkuluyor. Bu se
bepten herkes evine ihtiyat 
olarak un. sabun, yag ve 
bunun gibi ~eyleri depo et
me~. tedirler. 

f Italya 
' Ro1r1a ile .Asn1ara ara-
1 s1nda yeni bir uc;ak 
J yolu tesis etn1i~tir 

1 

Belgrad ( Özel ) - Adis 
Ababadan telgraf: ikincite~
rinin birinden itibaren ltalya 
tayyarecileri Roma ile As-
mara arasmda yeni bir yol 
intihab etmi§lerdir. Bu yol
da 18 tayyare ~ah~acaktir. 
Bu yolu u~aklar iki günde 
gidecekler. U~aklar bu yolu 
kat i~in Yunanistao, M1s1r 

1 ve Sudan üstünden a~acak
I lard1r. 

l Görünmiyen 
Adam 
Viyanada bir velvele .,, 

kooaran yeni bir ihtira „ 
Bu günlerde Viyanada 

Doto 
Habe§istanda 
Nas1l kald1 

Arab partisi lideri bay Ce· 
mal Hüsnüyü kabul ederek 
Y ahudiler tarafmdan yap1lan 
bu ka~ak~1hg10 genit mik
yasta oldugunu temin etmi1-
tir. <;ünki Yafadaki Yahudi 
firkas1 toplanarak Arablar 
aleyhinde boykot fikri olma
d1g101n ilänma karar vermit· 
tir. 

tine davet etmi~lerdir. Bun· 
danda murad bor§evikligin 
girmesine mani olmakmJ~. 

t1r. • 

ingiliz - Frans1z Iki Romanya 

Mühendis Stefan adh biri 
yeni bir ihtirada bulunmu~
Bu ihtira bir makinedir. Bu 
makine nercye teveccüh 
ederse o §ey yahud • adam 
görünmez olur. Bunun tec
rübesi Viyanada büyük bir 
salonda yap1lm1~hr. Bir san
dalyanm üstüne balmumdan 
yap1lm1~ bir polis heykeli 
konmu§, mühendis makine· 
sini heykele ~evirmi§, yava~ 
yava~ heykel gözden R"Örün
mez olmu§, Bundan sonra 
bir kolunu uzatarak makine
yi koluua ~evirmi~, az müd
det sonra mühendis bir 
kollu olarak görünmege 
ba§lami§br. 

Japonyan1n 
Cindeki 
Siyasas1 •• 

Mütehass1slar1 Saylav1na 
Belgrad (Özel) - BaZI 

Bel~ika gazeteleri Habe~is
tandaki heyetin reisi Binba§1 
Dotonun Habe§istanda kal
mas1m tenkid etmesine 
mebni Doto ~u c~vab1 veri
yor: Ben yalmz kendi arzum 
ile kalmad1m. Bcl~ika, Fran
siz ve fngiliz hükiimetlerinin 
tensibi ve f talyan hükume
tinin de Habc§"polisini kon
trol i~in bir Avrupahnm bu
lunmas1 lüzumuna mebni 
muvafakati ile kaldrm. 

Sofya ( Özel ) - Bulgar 
ajans1 Pekinden ögreniyor: 

Yar1m resmig kaynaktan 
ögrenildigine göre, Japunlar 
$imali <;indeki istikläl cere-
yanma kar~1 tath bir bita
rafhk muhafaza edecekler
dir. Fakat bu cereyanm kö
kü saglam olursa Japonlar 
bu cereyanm büyümemisine 
yard1m dah edeceklerdir. 

[•] [•] [•l 

En mühim 
. a yo ve telgraf haberleri 
ltalya "llar diyorlar ki: "Biz Atatürk'ü yegäne dahi olarak 

tan.1y~ruz. Türk topraklarmda gözümüz yoktur.„ 
§ Italyan radyosu suikasd i§inde, ftalyanm parmag1 oldu

gunu yalnnlad1. Bir polis beyetimiz Aman'a gidiyor. 

Harb olursa ne suretle 
beraber hareket ede
ceklerini konu~acak 

Eondra - 11Deyli T elgraf „ 
gazetesinin yazd1g10a göre, 
Fransa erkinl harbiyesinin 
mütehass1slar1 Londraya gcl
mi~lerdir. 

Bay Laval harb vukuunda 
Frans1z ve lngiliz filolarmm 
Akdenizde birlikte hateket 
edeceklerinden hu harekelin 
pläom1 tanzim i~in Londraya 
mütehass1slar gönderildigini 
ingiliz hükgmetine bildirmi~
tir. 

Frans1zlar iki hükumet ara 
smda daha kuvvetli bir ha
reket olmak i~in bu müte
hass1slarm havai cenklcre 
dair konu~malarun isteyor
lar. 

Mezkur Gazete, mütehas
s1slarm yahz deniz kuvvetleri 
hakkmda degil bütün harL 
kuvvetlerinin beraber hare
ketlerini de konu§acaklarma 
ilave ediyor. 

§ Suriye gazeteleri, fstanbuldan ~ald1klar1 haberlere atf;;;
sab1k meb'us Hikmetle eski zabitlerden Ahmed Cevadan ve 
daha dört hi~inin t~vkif edildigini yaz1yorlar. 

HALKIN SESf - Bir haftadan beri bagmyorduk: Her-; A k k 
§eyden bahseden ltalyan radyolar1,~Atatürke yap1lmak iste-l ~l ODU§mB 
nen suikasd i§inde italyaya atfedilen ithamlari da ~ürütecek B. Vecihi NeJin1 Aka<l'a 
ne§riyat yapmahd1r. Nihayet dün gece italyan radyolar1 ~ 1 Matbaamaza kadar te~ri-
istedigimiz gibi izahatta bulunmu1lard1r. Biraz ge~ olmakla; finizi rica ederi7. 
beraber buna da te1ekktir... l Direktörlük 

Suikasd 
Sofya (Özel)- Bükre~ten 

bildiriliyor: Turnseverinde 
iaci Romanya saylavma sui
kasd yap1ld1. Bunlardan Mar
yos adli olan Bülcre~ hasta
nesinde öldü. Luca adhsmm 
da hayah tchli!cededir. Sui
kasdc1lar tutulmu~tu. 

Rusya 
Aleyhinde 
Okranyada tc~ekaül 

e<len sosvete aza-„ 
lan111n akibeti 

Tan gazetesinin Moskova 
muhabirinin yazd1gma göre 
orta 0 kranya komiserlerinin 
organlari bir ihtiläl cemiyeti 
ke§fetmi§lerdir. Bu cemiyetin 
maksad1 Harkoftaki ~i1Den
diferlere el koymak idi. Bu 
cemiyetin reisi Ak Ruslar fi
losunda bizmet ederken na
s1lsa k1z1l parti äzalar1 ara
sma gimi~ti. 

Uzun müddet ~imendüfer 
müdürü olarak kullamld1. 
En yakm arkada~1 Tro~kinin 
arkada§lar1ndan biri idi. Ay
ni zamanda 1917 senesi ih
tilallerincie de bulunmu1tur. 

Mühcndis bu tecrübeleri 
yaphktan sonra Bodapc1te
deki atelycsinde bundan da
ha büyük ma1cineler mevcud 
oldugunn ve bu makinelerin 
yard1mile bir insanm tama
men göze görünmemsi kabil 
oldugunu söylemi~Hr. 

Bir Alman firmas1 bu ma
kinelerden 20 tane sipari~ ' 
etmi~tir. Bu firma bunlar1 
camhldar1 arasma koyarak 
magazasma reklan yakacak
br. 

Lokomotif 
Bir k1z1n iki a yak ve 

iki elini kesdi 
Belgrad-islovanyanrn mer

kezi olan Lübnan §ehrinde 
Lokomotif bir k1zm elleri ve 
ayaklarm1 kesmi~dir. Dok
torlarm ifadesine göre k1z1n 
hayab kurtulacakbr. 

i~bay teftif~ 
Ödemi~. Baymd1r ve ·tblf 

il~elerini tefti~ eden '-•·1' 
Fazh Güle~ dün TorbJP 
gelmi~tir. 

Busrün Ku§adaamda da t 
ti~ini yapbktan sonr• Y 
~ehrimize gönecektir. 

Define mi? 
Alsancak ~imendüfer -" 

mur Hasan Basri milli etf 

läk idaresine müracaat ed:. 
rek, Bucada bir evin bab~ 

s 
In 
~i 

sinde bir define mevcut !'' 
dugunu ye bu günlerde 
d1g1 bir adamm defioeyi k 
mak i~in hafriyata batl' 
cag1m bildirerek hafriy• t 
ba§layacagm1 bildirerek 1. ~ 
brma müsaadesi isteallf ta 
Bunun üzerine kendisile ~~ ~t~l 
kavele yap1lm1~ ve diln r ~ ki 
~iJen bir heyet önünde ar• esj 
brmaya ba~lanm1§br. d 'ft hc 
Mahmud Esa ~rni~I 
B k ~taJ oz urt ~ ~ ... k 

$ehrimizde bulunan 1~-.J ~\lh 
saylav1 Bay Mahmud ~ a 
Bozkurt yarmki (lzmir) ; l ~il' 
puru ile lstanbula ve ora ~ja 
Ankaraya gidecektir. ~ 

Tütün 
Piyasas1 , 

Gavurköyü tütünleri &0-11„ 
kuru§ arasmda sahld1. .A:,. 
rikan kumpanyalari b ifl' 
kaparcasma ald1. Akb tl' 
mmtakasmda ikinci cio• 
tünlere ragbet yoktur. ai' 

Piyasa 85 kuru1tao ''8'1 
mi§br. Tire. civar1nda. 8!,; 
ye a~1ld1. Ödemi§ p1y 
dün ak§am a~1lm1§br. 

Raki ve ~arab 
Ka~ak~dar~ 

Y orulmak ve y1lmak bil jll 
yen bir gayret ve faaliY'!P 
~ah~an inhisar memurla! •• ~ 
dan bay ~tlkrü, R1fk1, IP"'~ 
mmud, T evfik, Ne1'at , 

Eyübün himmet ve ~aJtttll~ 
lan sayesinde BunarbaftO ~ 
ka~ak rak1 yapan Ne' 

1 
alät ve edevatile ve g~~ 
ayn1 mevkide ka~ak t• ( 
imal eden ~aban yakaoJll 
lardar. ~ 

t\et 

Bu ~ah~kan memurJarJdo' 
son muvaffak1yetlerindeO ri" 
lay1 takdir ve tebrik ed;...- la 

l'· 
Yerli ~ 
Mamulät1111•~; l'-~ 

·s01• ~ 
Y erli ve milli sanaY1 cd '1 St 

korumag1 bir yurd b0~1- ~tk 
sayanlar yurdda§lart01~8~ \ )or, 
ya va§ ya va§ lüks ve ba ~e· ~. "'
ve sandalyalardan vaz gede' \t'ti 
rek gittik~e tekemmül .e I>'' ~111 
bir sanatkärhkla renk~1 ,„. \ -
sirlardan ~ok nefis b•~f' ~ 
rette imal edilen sand Jit' 
lere ragbet gösterildl~ ~ & ~ 
ve bunlardan ucuza OJ8 .-'' ') 

mak §artile koltuk ve ~t•-' ' 
peler de yap1lmas1 1

• b,t 
mektedir. Her madde~• tof 
iptidai maddesi kend• ~ 
raklar1m1zda yeti~en b~ 'li'' 
ve ucuz mamul6hn gJ~1~· 
ragbel kazanacag1 11111 

kakbr. 


