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.~TAL " ANLA BEZIBETI. , 
akallede söngü söngüye yapilan kanli bir bogaz-

ta' 
la$ma neticesinde ltalyanlar maglub oldular 

~ ~ 

~·· ,ilkalleyi 48 saat zarf1i:ida ele 2e~ireceklerini ilin eden Italyanlar Habe§lilerin mukabil 
~ :l' taarruzu ile 2 saat zarfmda bir~oktelef at vererek ·20 kilometre geriye büskurtülmÜ§lerdir 
;~: l~'itanbul (Özel)- Dünkü telef onda Makallenin etrafinda teoelerden surette ka~m1~lar, ve bir hayli ag1r ve hafif silah ve n1ühin1mat 
si' ~· r~1 kar~1ya tov ate~leri ahn1p verildigini ve fakat MakalJe ~ehrinde b1rakn1aga mecbur kalm1~lard1r. 
·1Jf ~~ !<~~se kal.n1ad1g1n1 bildirmi~tin1. Bir arahk Habe~lerin ate~i kes- Bu kar~1la~n1ada Habe~ler Italyanlari niühin1 bir desise iJe ka~n1a-
J v~ ~ Uzerine ltalyanlar Habe~ toolann1n susturuldugunu sann11§lar dan avlan11~lard1r. Habe~ papaslar1ndan bir grub kad1n elbisesi giye

lO tt .ernen süvari ve piyade kollari toplann himayesinde ~ehre ak1n 
~ 'Ot§lerdir. Bu aktnI uzaktan tarassud eden H~ be~ kuma~danlari rek ltalyanlardan isdimdad eder bir durun1 aln11~lar ltalyan pi~darlan 

. ~~a] ettikleri tepenin arkasindan gizli niukabiJ bir akinla Italyan- yakla~1nca üze~lerine attlnu~ '1;ralannda ba~hyan k1hnv 1nuharebesi es-
1111; ti)ll~ kar~ilam1~lar, aralan~da bir süngü ve bilhassa k1hv ve yatagan nas1nda arkadaki Habe~lerde yeti~erek ltalyanlar1 maglup peri~an bir 
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, ••arebesi ba~lam1~br. ltalyanlar bozguna ugnyarak peri~an bir halde söküo atm1~lard1r. 
"' A.d· ~~- 1,4• 

1irat fi (A.A) - Ste- mafi Habe, kuvvetlerinin 
~Q 'jans1 bildiriyor: türlü hareketle~ini görmege 

.,,i· 
jl• 

o>'J 
11>' 

•' 

' ~ 21unanlarda Habetl•r muv.,,ffak olan lalyan u~man-
~~ttlerini gizlemek i~in lan mü~abedelerinin yazdi 

~1 •. 
ii'' ~ ~,1br 
1~~ ~~ ti 

1
;>•ath davranruakta ve bulundugu kü~ük k1rm1zl bay 

cti'' ~~~ ~ tadan ba§ka bir nok- raklar1 atarak italyan otori-
~1 b hnek i~in gece oJma· te~ine bi1dir01ektedirler. 

~pe "• eklemektedirler. Maa Italyan yüksek komutan-

~: l(~~-;J "At;,tü;k" 
dC' "---- 00 . 

~ ~lgar gazetesi Atatürkün ye-
~ ~iirkiy~d~ !a~b~1 mucizeleri 

1i. ~~lt sam1m1g b1r ddle ya~1yor 
pii' ~~~ Silyanof Sofyada ~1· bir surette yap1ld1. Bu bay-
rc~ ~hk 10

\'o gazetesinde bu ram Kamäl Atatürke Haz1r-
1i1~ ~~'~o altmda bir makale lanan Komplodan kurtulma· 
1~~ l _ ~ k Ebemmiyetine mebni sma cenab1 hakkm yardtm 
~ ~~~,'· aleyi 1,uJisaten La- etmesinden dogan sevgileri-
1e~ ~ 111 ti iktibas ediyor. Biz ni dökmege Türk milleti 
::: ~~~ ~ ~efimiz hakk1nda ya· i~in bir vesile te§kil etti. 

t ~ b "e gögsümüdi kabar- Dü§ünülmesi bile bir al~ak-
ye' \'~tt~ ~akdirkärane sözleri bk demek olan bu hainane 
~te "'~ 

.1. 1Ze nakletmekten hareket•'n Türkiye cumuriye-ol' h 111'-li • ,,, Q-~ t.1 alam1yoruz. tinin sagla§tJr1Jmas1 ugrun-
ell' ''- l SiJyanof diyor ki: da mucizeler gösteren Ata-

~~, iltkiyenin Cumuriyet türke kar§l beslenilen gönül 
,ef hti bu sene daha neji!eli - Sonu 4 üncüde ,p' ~ 

hg1 bu suretle Habe§ hare- önemli miktarda siläh ve ra telsiz telgraf istasyonla- digine göre . Hücum eden 
ketJerinden daima bu §ekil- cephane gelmesi beklenmek- : nnm ~ogarblmas1 i~in ismar· : Habe§ kuvvetJeri dün ak§am 
de haberdar olunmaktadtr. tedir. lanmt§ olan leva21mmda gel- italyan pi~tarlann1 Makalle· 

Adis-Ababa Habe§istan Hükümet daireleri hergün mesi beklenmektedir. . den kovmu§Jardir. 
lehine olarak ambargonun türlü siläh fabrikalarmdan Asmara 6 (A.A) - Havas Cenevre 6 (A.A)-Uluslar 
kaldir1lmas1 üz.erine buraya teklifler almaktadirlar. Sah-.... „„„ •• „ •••••• „ •• „ ••••••„••••••••••••••„„•• ajans1 bildiriyor; 

l l h k 
• Yerli askerlerden mürek-

ngl• l•Z u•• u~ metl keb birinci kolurdu Sion So-
lo vadisinde yaphg1 ön iler-
leme hareketinde 50 ki~iye 
balig olan papaslarla kar§I
lamt§tlr. Kadm elhiseleri giy· 
mi§l olan bu papasJar Haz.
reti Davuta aid dualar oku
yarak itaJyan batlarma dog
rn gitmekte idiler. 

==-----
Bahriyesini kuvvetlendiriyor 

. ~ t 

i. ~-
J-

.,Adis-Ababa 6 ( A.A ) -S 
Bugün §imaJ cebhesi •ordu-E 

... sundan gelerek t ögle üzeri · 
burada nepolunan bir telsiz.e 
gö;e;MakaUe--;;t;afmda §id
detli bir muharebe ba§lamJ§• 
hr. Dün ak§am italyan kat'
ah baskm §eklinde §ehre gir
mi§lerse de Habe~ kuvvet
leri lgeceleyin §ehre Kar§• 
§iddetli bir taarruzda bulun
mu§lar ve bir bu~u saathk 
gögüs gögüse bir mücade
leden sonra Makalleyi tekrar 
ele ge~irmi~lerdir. italyanlar 

_ ~ekilirken ölü ve yarahlanm 

„C:lmiNGiLfZ ANA FiLSUNDAN BiRi ~-;:::a ,muharebe meydanmda b1rak
~---- ':m1§lard1r. 

iNGiLiZ DONANMASI 
Londra - Amiralhk 935 senesi hesabma ingilterenin 

lmuhtelif tezgählarma baz1 gemilerle sekiz danede tor
pito mubribi sipari§ etmi§ti. Bu gere yine 935 senesi he
sab1na daha ü~ Denizalb ile bir Denizalh yedegi, üir tor· 
pito gemisi ve dokuz muavin gemi daha sipari§ etmi§tir. 

ldgiJizler Akdeniz üssübahrilerini ve kuvvetlerini gittik~e 
azaltmak §Öyle dursun ~agalbyorlar. Donanma, iskenderiye 
suJarmdan uzakla§arak manevralara ~1km1§tlr. 

tl' Diger taraftan cenub cep· 
hesinden bugün geien 1 ha-~ 

:b'erlerde--Sebeli - bölgesinde 
de §iddetli-müsademelerin 
ba§ladagi bildirilmektecHr. 
IHabe~ kuvvetleri ~etin birl 
mukavemet göstererek müs-

ltabkem mevzilerine dogru 
~ekilmektedirler. Habe§ kuv-
vetlerini ordu kumandaml 
Ugasnus idare etmektedir. 
Habe§lerin Per§embe günü 
geceleyin kuvvetli bir mu
kabil taarruzda bulunacaklan 
bildirilmektedir.italyan u~ak· 
lar1 yeniden Garabai böige- · 
sine bir ~ok bombalar at
mi§lardJr. 

Adis-Ababa 6 (A.A)-Röy
terin aytar1 bildiriyor : 

Resmi kaynektan bildiril-

__ R~SSEY.UMI 
Sosyetesinin ne§rettigi resmi 
bir tebligde bildirildigine gö
re 18 ler komitesi nihayet 
usu!_hak~1~_a bir teklif ka-1 
bul ederek Türkiye, Rusya,i 
ispanya, Polonya, Yugoslav:..
ya, Romanya Yunaoistan, is
veir ve isvi~re hükumetlerini 
zecri tedbirle rin tatbiki i~i 
ile me,gtJI olatak bir tali 
komite te§kil etmek üzere 
ekspres lerini tayin etmeye 
davet eylemi§tir. Bu tali ko-

(So u 4 üncüde) 
~.,.,_.,. ___ _, ' „ 

Telefon 

f·~ : ' 
~fe 

.~' 
~11 t A b.. ··k elbi·se fabri·kasi EsKI elT PAZAR• NuMARA 1 s-11 · me ve s1m uyu TELEFON 2042 

l\1
tl1k elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbrmiz. Yerli mah her·~e~id ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

diki1 12 liradan 18 hraya kadar 1smarlama elbise yapihr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ . 

No. 

3882 

. ~~---------------------~ 



S hife 2 - ( Halktn Sul ) 

Musolini kimdir? lnt ·kam sevdasi 
,,italy }'l ben kurtard1m, ben 

büyütecegim" 
0000------

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-6-
1\1 usso l in i para kazanmak il;in vaktile 

nerelere gitmi~ ? .. 
Mektebi ikmal ettikden 

sonra 11 Predapy .>r „ belediye
sinin münhal kätipligine ta
lep oldu. Maksad1 da valde
sinin yamnda oturmakd1 . 0 
siralarda Mussolini on sekiz 
ya§larmda idi, $ayam hayret 
derecede olan natkasmdan 
inkiläpt;l fikirlerinden dolay1 
herkes kendisine takdirle 
kar1§1k endi§eli bir nazarla 
bak1yordu. 31 te§rinevvel 922 
ak§am1 "Popolu italya„ ga
zetesinin müdürü Romaya 
reis hükümet s1fatile tantana 
ile girtni§di gazetenin mu
harrirleri, kendi dostlan ida
rehanede toplanmi§lar, bol 
hol laf abyorlard1. 

Mussolini, devlet i~i gibi 
agir ve r.aes'uliyetli bir vazi
f eyi kabul ettikten sonra 
gazetenin idaresini karde§ine 
b1rakm1§b. "Amaldo„ gaze
tenin mlidürlügnüe resmen 
tayin olunduguna dair ald1g1 
mektubu tekrar tekrar oku
du, fakat müdüriyet sandali
yesine oturmaga bir türlü 
cesaret cdemiyordu. Arnaldu 
büyük bir heyecan i~inde ~u 
sözleri söylemi§ti: 

Bugünleri babam görmeli 
idi. Karde§im belediye dai
resinin kätipligine talib oldu
gu zaman redcevab1 almi§b. 
0 vakit onlar1 ~iddetli bir 
lisanla tahkir etmi~ ve bir 
gün gelecek bu muameleniz
den dolay1 hepiniz nadim ve 
mahcub olacaks1mz, demi~ti. 

Nitekim bu adamlar1n ka
fesi derin bir hicab duyu
y<.rdu.„ 

MU OLiNINiN HUSUSI 
FlKIRLERt 

Musolini bo~ zamanlarm1 
daima i~timai, felsefi kitab
lar okumakla ge~irir en zi
yade okudugu kitablar 11Pro-
don„un, "Bufatotti 11 nin Sos· 
yalizme dair yazd1klan eser
lerdi. Siyasi ~ahsiyetlere, 
ihtiras, hararet ta~1yan in
sanlara derin mecliibiyeti 
vard1r. iktisadcdara hi~ me
telik vermezdi. 

Bilirdi ki onlarin söyledik
eri, §äirlerin hayaUerine ben-

-~ „ -· 

ziyen, ameli hayatta tatbiki 
gü~ bir tak1m nazariyelerden 
ba§ka bir 'ey degildir. 0, 
kani idi ki ancak ihtiläl es
nasmda vahgm1, kudretini 
ve bütün zevklerini anhya
bilirdi. 

Makalelerile oldugu gibi 
nutuklarile islähat\:t bir sos· 
yalizmin müthi~ aleybdari 
oldugunu ilän etmi~tir. 

Mussolini Nükteden, cinas
tan hi~ ho§lanmazd1. Cinash 
bir laf kar~lsmda derhal 
s1y1rbr, herf1rsatta: 

- Hayah daima faciaya 
inktläb ettirmelidir ki, Insan 
ya§ad1gm1 anlasm f Derdi. 

Maamafih Mussolini zama· 
ntnda, bol ve §en kahkaha
larla tipk1 bir ~ocuk gibi 
güler. 

Mussolini, muzibligi ve kar
~1smda bulunanlar1 kerkut
may1 ~ok sever. Bir gün Gal 
tiyeri'de Garibaldi'nin postu 
i~in bir a~1lma töreni yap1h
yordu. 

Merasimde notuk irad ede
cek adam, nas1Jsa gelmemi§. 
Merasim, derin bir süküt 
i~inde yap1hyormu~. Birden
bire kö~edeki kahvenin bi
rinden siyah belerinli , bir 
adam f1rlad1. 

Bu adam kendisi idi. "Mus
solini„ halk kitlesine hitaben: 
"Garibaldi i~in aramzda söz 
söy~yecek adam yokmu? Öy
le ise ben söyliyeyim." Diye
rek halkm ~o§kun alk1§lar1 
arasmda tam bir bu~uk saat 
süren ve bütün ruhlar1 bir 
hamle dalgaland1ran bir hi-
tabe irad etmi~tir. 

Mussolini Lisede tahsilde 
iken bir tatil esnasmda fakir 
ailesini mes'ud etmek ve pa
ra kazanmak i~in uzaklara, 
isvi~reye gitmi§tir. Azim ve 
iradesi sayasinde her§eye 
muvaffak olan bu cürretkär 
gens, ba§mdan ge~enleri §U 

suretle tasvir ediyor: 
Tatil yakla§ayordu. Anne-

cigime para göndermek onu 
seviudirmek istiyordum. Eve 
bir telgraf ~ekerek, isvi~reye 
hareket edecegimi bildirdim. 
Y oJ paras1 olarakda bende 

()J~ü üzerine s1hhi 
Kann, i\1ide, Hamile, 
F1tik, Barsak, Böbrek 
Dü~kün)iigüne Fenni 

Korsalar 
BA\' Al~ i S 

Lastik ~oraplar, Ka

s1k Baglari„. 
S. D. A~er 

fzmir 

23 Odunpazar Kantarc1lar 

------------------0000-----------------
Makal e Civar1nda Akan Kan-

lar Dereler Gibidir ! .. 
Londra - Röyter Ajan

s1ndan: Makalenin ltalyanlar 
tarafindan ahnd1g1 dogru 

eegildir. Burasmm italyan 
u~aklar1 tarafmdan yakdd1-
gmdan dolay1 bo~ kald1gm1 
birka~ gün evvel bildirm1~
tik. 

Bu kere Makalede ahali 
yoktur ki i~gal olsun. Bunun
la beraber burasmt i§gal 
etmek mümkün degildir. 

':,il 
~ 

<;ünkü buralarm1 müdafaa 
edenler arasmd'l Ras Kuk-
samn kabilesinden ve Ras 

Kuksadan intikam almak 
emelinde olan binlerce Ha
be~ dahi mevcuddur. 

Bunlar: bu intikam sevda
sile Makale etraflarmdaki 
dövü~malerde ~1plak ayakla
nm kan derelerinde y1kamak 
derecesinde ileri varmakta
dirlar. 

Onbin Gö~nien Bir gen~ 
Daha gelecek 1 Kendisine 

Romanyadan memleketi
mize muhacir getirilmesi te
ahbüra ugram1~hr . Bunun 
sebebi karadenizdeki f1rbna
d1r. Ge~en gün 150 e yakm 
ge~menle Köstenceden lima
mm1za geien Naim ve Bur
sa vapurlar1 da yeni kafi
leler almak i~in tekrar Kös
tenceye gidememi~lerdir.F1r
hna ge~ince sevkiyat ay so
nuna kadar devam edecek
tir. Bu müddet zarfmda on 
bine yakm gö~menin nakli
ne ba~lanacakbr, Ba gö'ir
menlerde getirilip yerle§tiril-
dikten sonra getirildikten 
sonra gö~men nakline niba
yet verilece ktir. Gelecek y1l 
gelecek yd yurdumuza ge
lecek gö~menlerin her sent
kinden fazla olacag1 göz ö
•ünde tutularak ~imdiden 
haz1rhklara ba~lanm1§br. An
karada bulunan Trakya Ge-

nei lspektörü General Ki
z1m Dirik bugünlerde §ehri
mize gelerek Trakyaya gi
decek ve by k1~ i~in Trak
yanm genel kaJkmma prog
ram1 da haz1rlanacakhr. Bu 
programda Trakyamn bil
hassa ekonemik durumuna 
~ok önem verilm~ktedir.Ge- · 
lecek seneden itibaren daha 
fazla istihsal edilecek mah
sulittan hakk1yle istifade 
edebilmesi i~n de tedbirler 
ahna~akbr. 

Bu meyanda muhacirler 
tarafmdan y-~ti~tiriJecek ürün
lerin nakli i~in !}ark Demir
yollari tarifeleri de ucuzlah
lacakhr. 

lurkalh Liret vard1. Trenle 
seyahat ettigim ak~am, elime 
ge~en "Sokolor„ gazetesinde 
babamm tevkifioi okudum ve 
beynimden vurulmu~a dön
düm. babamm habsi, Sosya
Jistlerle ruhani sm1f arasmda 
vukua geien vuru§madan do
lay1 imi§. Ne yapacag1m1 bi
le-niyordum? Dönmek i~ime 
gelmiyordu. Seyahata deva
ma karar verdim. 

( Arkas1 var) 

Varmayan 
HaJas1n1n k1z1n1 b1-

~akla vur<lu 
istanbul - Ayvansarayda 

• oturan Süleyman adh bir 
gen~ halasm:n k1z1 Asiyeyi 
seviyormu~. Asiyeye evlen
me teklifi yapm1~. K1Z bunu 
reddedince Süleyman k1z1 
adlm ad1m takip etmiye ve 
yakalad1g1 yerde de a~„um 
a~m1ya ba~Jam1~. Evvelisi gün 
k1z1 tekrar Ayvansarayda 
bulmu~ ve kendisinden ke
sin bir red cevab1 ahnca he-
men b1~agm1 ~ekmi-' ve k1-
zm arkasma Ü'ir defa sapla
d1kdan sonra ka~mt§hr. Kiz 
Balat Musevi hastahanesine 
kaldmlm1,tir. Hayab tehlike
dedir. Polis Sü1eymam b!~a · 
gile beraber yakalayarak 
müddeiumumilige vermi~tir. 
Süleyman su~unu itiraf et
mittir. 

Berut aki 
Ermeniler Biribirine 

girdiler 
lstanbl - Berut ve ~am 

gazetelerinde okundugunu 
göre. Berutta E§refiye ma· 
hallesinde iki Ermeni partisi 
mensuplar1 arasmda bir mü
naka~a ~1km1~, münaka~a 
mücarahaya vararak beiJi 
ag1r yarah olmak üzere on 
be§ ki~i yaralanmt§, yeti§en 
zab1ta kuvvetleri tarafmdan 
50 ki§i tevkif edilmi§tir. 

Yaralilardan Agab Kigork 
Komisciyan ölmü~tür. 

Diplomatlar 
Gene hart§ 
Yollar1nda 

istanbul (Öze1)- Cenevre
den bildirildigine göre itaJ
yanm Ba§ delegesi Ba v Alo
izi buraya gelmi§tir. Bu ge
li~ konseylerde bulunmak 
i'irin degil fakat Bay Laval 
ile ban§ i~in görii~mek iize
redir. 

ATE~ YAÖMURU 
Sb At A CEHENNl~A1i 

Bu senenin en büyük hava muharebesi Filmi 
• 
Insan Ka~ak~1lar1 

FOKS JURNAL VE KOMIK MiKi 
Hepsi de izmirde ilk defa olarak bugün 

LALE SiNEMASINDA 

- --'-· „oo++--------
Türke hiyanet ederek Yunao• 
ge~en h tem hakk1nda Yunall" 

l1lar da Neler Söyliyor? 
-5-

Re~id hirdenbirc yelkenleri suya indirn1i~, 
adeta yalvarn1aga ba!jlan11~tir 

Bütün bu nasihatlerin fay- 1 tavr1 kalmami§tl. Kar11s1•d•· 
das1z kald1g1 görü!ünce, Ata- ki, kararlarm1 vermi~ azi111• 

türkün temiz berrak sesi kär ve merd gözlcrle bak•• 
duyuldu. Atatürk Re~ide m1yor bile .. Mntemadiyen tr 
döndü ve ~öyle dedi ; minat veriyor, boyuna bul6t 

- " Bu dakikaya kadar ~akmak istiyor. Fakat i' it" 
sizinle es i bir arkada~an1z ten ge~mi~. . 
s1fatile ve sizin lehinizde bir Karde~leri yan1na gehP 
netice destres olmak hissi onlar1 dogru yola sevketi:Dek 
samimanesiyle görü§üyordum. arzusu da kabul edilerek 
Bu dakikadan itibaran arka- bazulanan bususi bir tre11le 
da§hk ve hususiyete ait va· Re§it gönderiliyor . 
ziyetim hitam bulmu§tur. Re~it gittikten sonra alt' 
~imdi kar~1mzda Türkiye bü- nan haberler, bu hain ka~· 
yük Millet Meclismin ve hü- de~lerin götü emel ve pl„ 

kumetinin reisi bulunmakta- yetlerinden vaz ge~medi\t ... 
dir. Devlet reisi s1fatile garp lerini, biläkis bu yoldo dah• 
cephesi kumandantna halin ile1 i gitmek, gaileler ~1ka~" 
icabm1 tatbike selähiyetini mak istediklerini anlaltli1 

kullanmas1m emrediyordum!„ i'irin, garp ~ephesi kuQJandall· 
Bu kati sözleri rengi sara- hg1 tcap eden tedbir1eri al· 

ra sarara dinliyen Re~idin makta gecikmiyor. 
dudaklanm k1pirdatmasma Etem Ankaraya kar§t „,. 
meydan kalmadan, ismet inö- k1t kazanmak istiyor ve ye--
nünün sesi i~itildi. Garp cep- niden Konya, Ankara '' 
hesi kumandam dedi ki ; Haymana hakalisinde efrad 

- " Maiyetimde bulunan ve siläh toplamaia koyulu" 
kumandanlardan her hangi yor. Ancak, her te~ebbiiJO 
biri bana itaatsiziik etmi~ önleniyor ve buna fena bal" 
olabilir. Ben onu terbiye ve de sinirlenerek kudurup du" 
tedibe muktedirim. Bu hu- ruyor. 
susta henüz kimseye kar§l Re§it karde~lerile görUfÜP 
aczimi itiraf etmi~ ve hi~ onlar1 teskin ettiktcn(l)sonr• 
kimsenin bana ait olan bu Ankaraya ieliyor. 
vazifenin ifasm1 teshile de- ~imdi bir taraftan Ete~ 
läletini rica etmi§ degilim. ile Levfik cephede ve ieri· 
Ben vaziyctin ic bm1 yapa- lerde kuvvetlerini artirmat• 
rim!„ ugra11rlarken, ötcde Reti* 

Re§it birdenbire yelkenleri de Büyük Millet MeclisiDd• 
suya indirmi§, adeta ya)var- taraftar kazanmak, ortabjl 
maga ba§lam1§hr. Aradaki kar1§hrmak i~in ugra11yot· 
(kü~ük) anla§amamazhg1 der- Propagandalari 1udur : „Ot" 
hal halle ~ah~acag1m, ~öyle dudan fayda yoktur. lbtilal 
edecegini, böyle yapacag101 etsin. Hepimiz kuvvayi Mil-
yana yak1la anlatan bu §8iJ- liye olahm!„ 
km ademda, biraz evveki ( Arkas1 Yaf ) 

~ S ::-: E C+l 00 C+l S 

Frans1z 
ingiliz donann1as1na 

zahir olacakbr 
Balgrad - Londradan tel

gafla bildiriliyor: "Deyli Tel
graf„ gazetesi, bu aym ü~ün 
de bay Lavahn Cenevrede 
lngiliz D1~ bakam Samael 
Hoari ziyeret ederek lngiliz 
donanmas1010 Akdenizde ha 
reketini kolayla§hrmak i~in 
Fransamn Akdeniz üssüsü 
Britanya amiralinin emrinde 
olacagm1 söylemi~tir. 

J)i~ Dok toru 

H. Tahsin Tan 

: italya - Habef 
·Harbinde Zengin 
Olacak Milletler 

Belgrad - "politika„ ,_„ 
zetesi bu ba~bk alhnda y•I' 
d1g1 bir makalede ltalyaJllll 

aleyhinde verilen zecri karat1 
kabul etmiyen devletlerf9 
mensub olduklari uluslar 1eO: 

gin olacaklard1r. <;ünkü otl'" 

Jar italya ile bol bol abf 
veri~ edeceklerdir. 

Nitekim bunlarm ba~1nd• 
Almanyad1r, diyor ve ill.
ediyor: 

- Almanya tamamen bi• 
tar•f kalacag1m bildirer•" 

2 inci Beyler S. Hamam iki yüzlü bir kama gibi b•OI 
kar§Ismda 37 numaraya ge~- 1 saga ve hem sola sald1r•" 
mi§tir. Telefon 3774 1 cakbr. 

~ ~1lt:lj1l1rl ,. rJ!ft1!lUil1j)i1l6 l1fäiih!• 1~11!1Ditmlatllli; llllb4'!1'1ia9~ 
@ 1 Aläka yarabc1 iki ~aheser 
~ Bugün 7 ikincite~rin Per~embeden itibaren 
~ 3 1( TA N) 
~ Perdesini süsliyor 

! 1- Roma ate§ler i~inde 

SiNEMASl'n1n 

1 2- Gönü~ler birle§ince 
@ Ayr1ca Habe~ son hädisatr 

~ 9'11 llf '"" '1 1ll'H1li'll~. · IJl:W · ·• 

Zenein ?lmak. i~t~rseniz oi Snadet ki"{:esin Jen al1n1z. CorakkaJ>l ~arakol k•' 
yan~o bdetler1n1z1 mutlaka y a~ §IS1Dda 354 H. ·Tahsin Ondel' 
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( Hallua Seal ) 

:z:l~~~"="~~:tc:t"*:tc:l::t~~~~~~='dcS ~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
am Q i. ~Iilli Kütüohane ~ 

1 SINEMASI ~ 
~ij._ ~~inciteirin Cuma aktam1 9, 15 den itibaren Bütün izmir Halkmm sa b1rs1zhkla lt 

tdig1 fabeserler 1aheseri, Bülbül sesJi [MARTA EGERT] in yarathg1 A: En son modeJlerJe mctot 
üzerine yapilan elbiselerin 
zerafeli sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma knryola 
tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yap1lmaktad1r. 

KASTA DiVA ~ 
._ Mevsimin en büyük [MUSIKILI FILMI . . )+ 
~6ARAMUNT JURNAL- Cenevrede zecri tedbirler konu1uluyor, Jtalyanlar » 
~) YI ifgal ettiler. Yunanistan kiralhk istiyor ve saire. Aynca ANKARA ~ 
bf et ba.yram1 merasimi, asker resmi ge~it [PAZARJ dan itibaren )+ 
~'<KAT ltalyanca kopyesi Cuma ak§am1 9,15. Cuma!tesi, <;ar~amba, Per§embe, )+ 

1 Almanca kopyesi. Pazar, Pazartesi, Sah günleri FIY A TLARDA katiyen zam )+ Adres ·. Karat a§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde . .,..~·-„, >+ 

'-..:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ro 1 - 10 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, · ten1iz, Jiiks 
ev e~yas1n1 bu1·ada bula hilirsiniz. 

'"'d f' . e a z1varet 
ediniz ~ 

~keciler 
o. 26 

**1c:*z~~i*****=*~***~~ 

DOKTOR ~ 
A. Kemal Tonay a 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n >+ 
hastahklar nnitehass1~1 >+. 

~haue istuyonu kart••mdaki Dibek sokak ba~m- ~ 
'•ayd1 ev ve muayenehancsinde sabah saat 8 den )+ 

' •aat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. )f. 
~•caat eden hastalara yap1lmas1 laz1mgelen sair )t 
\; t Ye mikro1kopik muayeneleri ile veremli basta· )+ 
~•pdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene· e 

lbunta%aman yap1hr. Telefon: 4115 

"q~a;:~~,~~~~:p/:>AC~~~ 

-----
MESERRET OTELi 

lzmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar§1s1nda 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1~ 
ve yeniden otelciliga ait Jevaz1mati tedarik ederek te~rif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatianm te· 
min ve tarn manasile bir aile t>cag1 olmu~tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan ge1ecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayhkJar gösterilmektedir. · 

Otelimizde bir gece lconuklamak her hakikati ögretet.:ek
tir. Ak,amlari temiz hava almak i~in tara~alanm1z mÜ§te
rilerimize a~1kbr. 
A~lama sulanm1z sulanm1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash temi•ät vard1r. 

~ ..., ..... 
= „. 
= ..... 
9 
0 .... 
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= ~ 
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7 lkinci T e1ria 

Senenin bas mahsulü 
HUSUSI 

C' 1• f a Bal1k Yait 
171 Geldi 

Lezzetli kuvvetlidir. 1~tihay1 artmr 

ECZACI BA~I 

SÜLEYMAN FERIT 

Adi, kan~1k, g1 ~a kudreti az yag almamak i~in 

ifa Ba kyag1 
isim ve ctiketlisini ~iFA eczanesinden ahmz. Hususi 

surette gctirihni§tir ba~ka bir ycrde sahlmaz 

r z: ~if' Eczanesi 
"""' t 

„ ... 

AFLAN 
Taflan gazinosu ~ok bü

yük fedakärl1kla ba~ta izmir 
y1ld1z1 Sahibinin sesi mugan· 
niyesi ~ükran, Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbiil 
Fahire ve istanbulun yülrnek 
muganuiyderini Taflana 
celbetmi~tir. Türk.yenin ye· 
gäne kcmanisti Bay Cemal 
ba~ta olmak üzere muhte
~cm saz heyeti her ak§am 

Tafla da 
izn1irin n1üncvvcr hal
k1111 sennest et1ncktc
dir. 

GAZiNOSU 

~~ ~~~~:~~~~~m 

l Izmir, cevresi kahvecilerine 
~ Oyunlarda veril"1ek i~in son zamanlarda ~ok aranan 
IJ jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan müessese· 
1w~ miz ba~ka ~e~idlcrle de sipari§ler ahr. ~ 
~ ~ • '1 ADRES: lzmir Sand1k~1lar <;er~i oglu han No. 21 ~ 

·Kurtulu§ kisesi ~ GuZEL 1ZM1R BISKÜVIT FABRIKASI 1 T 
E 

R 
z 

M 
E z 

H E 
K 

1 
M 
E 
T 

Bir ~ok yurdde~lar1m1z1 fa. E~~~~~~:~~ ~~~Cl 
kirlikten kurtarip zenginler 
arasma koymu1tur. 

Bu defa da en büyük ik
ramiyelerden birini kazan· 
m1~hr. 

Zengin olmak istiyenler 
Tayyare piyango biletlerini 
bu ki§eden alsinlar. 

ADRES: 
Hapishane kar11smda 
Tayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 
1

' Kemeralb T•• k ß • rs~s~~s~~u~~le2~~~ Hükumet ur uaz ar1 
4 YYARE Sinemas1 T3\eJ~" ~ -----•K•a•r•'1s•m•d•a• izinirin ycgäne lüks 

~ ALi RIZ eglence yeridir l BUGÜN ~ A 
„„ lkinci Te<11rin Cuma günü saat 15 ten itibaren f'.ö" Me§rubat ucuzdur muaz-
'"'11 -s ~ M •• })• h • zam varyete herak§am nu-

1u1n en yüksek ve en heyecanh bir filmi olan ~ UCe lt 8DeSI ~alar göstermektedir. Pek 

Y A V R U M ~ Zarif yald1zh ve her ~e,it yakmda istanbuldan kuvvetli 

J„1 
« KOc;OK JAK » '1m~.·: kitap ve sair cild ifleri ancak v . yeni bir varyete gelecek· 

"'t AL1 RIZA mücellithanesinde tir tedansan ve numarala-
'i' 1 Claretie'nin §aheser romanmdan ahnan bu film ~. yapilir. 

tt) "dd' d · k' · b „k ff k' ~ nm1z görülmege ~ayestedir. 
·"i e 1 18 e enz 1 senemn en üyu muva 8 

•- ~ Yeni kavaf1ar ~ar,1s1 No. Mutlaka Turkuaza bir defa 
~ kazanacakbr. ~ 
·~ ... IHTIRAS - FELAKET - MuSIBET ve ~ _34_. __________ g_el_in_i_z. ______ _ 

"~ :~~D!T: bu filmde canlandmlm1~hr. m Kabaday1, Yüksel ve Billur 
p 0 K S ( l)ünya hava<lislcri) ~ SIHHA··rrN l\1iH\TERi 

M • k • ( Karikatür . ) ~ S1hhat1n 111ihveri nes'edir inan 1 1 Komik E ~ 
~ .---.;,,_..( _S_E_A_N_S __ S_A_A_T_L_A_R_l_):_-----zi Ne~' esiz ha ya ta z1nda nc.h r ciha n 
~~IGn 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ Ne~'eyi bulur, hugün her insan 
~ 11,30 - 13 te iläve seanslar vard1r. f!l «Yüksel» den «Billur» dan «Kaba<.la''I» dan 
~Urteai i3 - 15 - 17 seanslarmda TALEBEYE t; I .1 

1 bilet erilir. . -B ,te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hhata ebemmi-
S~-BZ yet verenler ne1elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlu. 
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Japonya Ve Amerika 
~~~~~~~~~~~~~~„OO••~~~~~~~~~~~~~~ 

Eger ba§ka bir devlet ~in i§lerine kar11acak 
olursa Japonya derhal kar§1s1na dikilecektir 
japon ulusu ile Amerika Eger biz Man~uryada 

Birle§ik Devletleri halk1 ara- : haks1zhk etmek isteseydik, 
smda baz1 anla§amamazhk- Orada müstakil ve saglam 
lar var. Hatta denilebilir ki, bir devletin esaslarm1 kurar 
bunlardan bir k1sm1 kar§thkh m1 idik? 
§Üphelerin dugmasma da se- Orada karga~aliklarm de-
bep olmaktad1r. vamma göz yummak ve gü-

Birle§ik Devletlerde Japon• nün birinde bu karga§ahk-
yamn Asyada büyük i§tilä lari bahane ederek o geni§ 
emelleri güttügünden ve hat- k1t'ay1 Japonyaya baglamak 
tä Amerika Birle§ik Devlet- blr ba§kas1 i~in daha dogru 
leri hakkmda gizli ve esra- olmaz m1 idi. 
rengiz maksatlar1 oldugundan Biz, biläkis Man~ukonun 
§Üphe edilmektedir. ioki~af etmesini günden gü-
Japonyada ise, Birle§ik dev ne kuvvetlenmesini zevkle 

Jetlerin japon ekonumik ge- seyretmekteyiz. 
ni§lemesine engel olmak is- ~ ~ 
tedikl~ri, <;ini Japonya aley- K "'J 
bine k1ak1rtbklnr1, Asyanm ama 
dogusund~. ~~~"o~!amn na~1l A ta tÜr k 
menfaat guttugunu anla111aga 
yana§mad1klar1 tahmin olu-
nuyor. 

Halbuki Japunyanm Dogu 
Asyada bir tek hedefi var
d1r: 

Devamh bir sulh ve degi' 
miyen bir durum kurmak. 

Hiz hi~ kimseye sald1rmak, 
hi~ kimsenin menfeatine do
kunmak niyetinde degiliz:. 

Diyeceksiniz ki : 
-Böyledir de, neye Man

~uryayaya sald1rd101z. Man
~urvada yapbklarm1z1 nas1l 
unutabiliriz:? 

Cevab1m1z hazirdir: 

- Ba~taraf1 1 incide -

baglanblannm CO§malanm 

meydana koydu. Süfli Tür
kiye imparatorlugunun halini 

herkes bilirdi. 0 imparator
luk ki taksime mahkum ol
mu1tu. itiläf ordular1 tara-

ftndan sultamn askerlerinin 
peri,an oldugunu gören Ata
türk, Türk ulllsunu i~ ve 
d1~taki dü,manlarla dögiif

mege davet etti. Ordunun 

bir par~as1 yurdun kurtul
mas1 i~in bu davete icabet-

te bulundu. Türk ulusu da 
bu ordunun kuYvetini ve 
maneviyatm1 takviye etti. 

f1te Kamil Atatürkün can
land1rd1g1 bu yeni ordu dü~-

manm kuvvetlerini k1rd1 ve 
dü,man1 denize ath, Sevr 

Bugün Amerikahlarm bir 
~ogu memletlerinin sulhu ko: 
rumak isteyi§inden memnun 
olmakta ve Japonyanm da 
sulhtan ba§ka bir §ey dü
~ünmedigini anlamakdirlar. 

Fakat unutmamahdir ki, 
yakm bir mazlde yine bu 
Amerikahlarm ~inden ~1kan 
bazi gruplar Man~uri de
miryellarmm orta mah ol
sm1 istemi§lerdi, Böyle bir 
arzunun tekrarlanmas1 Ja
ponyada baz1 f endi§elere 
ve ~üpbelere yol a~abilir. 

( Sonu yarm) 

~ ~ ~ ~ 

Elc:mek i§i 
Beledivenin un f a bri-

"' 
krs1 i~lctilecek 

Belediyenin ziraat umum 
müdürlügü ile bir anla§ma 
yaparak ziraat bankasmdan 
ahnacak bugdaylarm beledi
ye un fabrikasmda ügütüle
rek piyasaya un halinde ~· 
kar1lmak üzere Belediye en
cümeni yarmki toplanbsmda 
bu hususta kararm1 -elacak 
ve ziraat bankas1ndan bug
day almmasma ba,Ianmas1 

i~in ziraat banka umum mü
dürlügüne müracaat edilecek
tir. Sehrimi1de mevcut f1-
rmc1lardan altm11 ü~ü bele
diyeden un sahn almag1 ka-

bul etmi§tir. Belediye un 
fabrikasma ehJiyetli blr mü
dür tayin edilerek fabrika
kanm muntazaman itlemesi 
hususu temin edilecektir. 

Belediyenin fabrikasmda 
~1karacag1 unu 'imdiki un 
fiyabndan daha a§ag1 bir fi
yata mal edecegi de kuvvet
le ümid edilmektedir. 

- Japonyamn Man~uride 
hayati meufaatlerimizi hedef 
tutan ana hatJarm1 elde et
mekten menedilemeyiz. Bi
zimle dost oldugu. menfuat
lerimize sayg1 gösterdigi, mu
ahedelere tesbif edilmit olan 

haklar1m1za el sürmedigi müd
det~e Man~uriden memuun 
bulunuyorduk ve hakikaten 
Man~uri ile giri§tigimiz siya
sal pazarhklarda hep yusal
hk göstermi§tik. 

muahedesini y1rth, yerine 

Lozanda galiblere yak1§an 
yeni bir muahede imzalat · 

hrd1. l§te bu muvaffakiye

tinin Atatürkün dünya ve 
Türk tarihinde ölmez ve Tütün piyasas1 

Lakin bu uysalhg1m1z Man
~uryada bizim kuvvetsiz ol
dugum uza bir i§arettir sa
nild1. <;inliJer daima böyle
dirler. Buna ragmen Japon
ya, Man~uride hüküm süren 
generalin daha bir ~ok fena
hklarma tahammül etmekte 
devam etti. Fakat haklar1-
m1za ve menfaatlerimize 
Man~uride zerre sayg1 gös
terilmedigini anlad1g1m1z za
man harekete ge~mege mec
bur olduk. Bizi oraya teca
vüzle itham edemezsiniz. · 

Man~urya mücadelesinde 
Japonyanm oynad1g1 rol bir 
müdafaadan ibaret kalm1~br. 
Japonyamn Man~uriye bir ta
k1m müfrit fikirli emperyalist 
dü§ünceli generaller tarafrn
dan sürükledigi de yanli§br. 
Japon subaylan harbten ve 
kandan zevk alan iusanlar 
deg1llerclir. J~pon sübaylar1 
yalmz vata m seven, vatammn 
menfaatleri tehlikeye girdigi 
zaman ccsur bir harb yap
mas1m biJen milliyet~i bir va
tanda§hr. T1pk1 ba§ka mem
leketlerdeki meslekda§lan 
gibi. 

Japon zabitinin sayg1 gös
terdigi §iarlar mukaddes im
paratorumuzun iradelerinden 
ibarettir. Japonlarm mukad:
des iml.>aratoru (ise cihanda 
sulhün devam1ndan ba~ka 
bir niy.et gütmemektedir. 

unutulmaz bir yer tuttugu
nun en büyük delilidir. Fa
kat Atatürk daha büyük bir 
mucize yaph. 0, ulusunun 
ahlik zencirlerini kopard1 
ve liyik bir hükümet yara
tarak Avrupa medeniyetine 
soktu ve Avrupanm gözün
de ulusuna bir sayg1 yeri 
ay1rd1. Bunun i~in mürteciler 
arhk maziyi tesise ~are bu
lamazlar. Türk liderinin ha
yatma kar,1 yap1lan komplo 
bütün dünya münevverlerinin 
nefretini ve bu komplonun 
muvaffakiyetsizlik ile neti
celenmesi Türk milletinin 
~ok yerinde olarak sevinci
ni mucib oldu. 

~ ~ 

Tütün piyasasmm a~1ld1g1 
günden bugüne kadar Ege 
mmtakasmda 5,5 m!lyon kilo 
tütün sat!ld1g1 anla§1lm1§br. 

Kumpanyalar ve inhisarlar 
idaresi mmtal amn hertara
fmda mübayeata devam et
mektedirler. 

Güzel bir 
Müsamere 

Kurultay Spor kulübünün 
~ok degerli temsil kolu ta- , 
rafmdan Karantina Parti oca- I 
gmda bu aym onunda (<;if- 1 
te keramet!) komedisinin oy- 1 

nanacag1m memnuniyetle 
haber ald1k. 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberleri 
Dün Habe§ imparatoru Siyah Kartal adm1 ta§1yan Albay 

Yulyan bir mektub vermi§, Albay mektubu okuyunca dü~üb 
bay1lm1§br. Sebebi henüz belli degildir. Yalmz benim bura
da i1im kalmad1 beni ~ok üzdünüz demi~tir. 

§ italyanlar Afrikada petrol s1kmbs1 ~ekmege ba§lam1~
lard1r. Mevcud gazlar1 ancak alh hafta idare edebilecektir. 

§ Habe~ kuvvetleri kü~ük gurublar halin4e tertib ettik
Jeri ~ete muharebelerinde ~ok muvaffak olmaktad1r. Ve 
geceleri italyanlan zorlay1p durmaktad1r. Y ollarda i§liyen 
ltalyan askerlerine aman verilmemektedir. 

§ Kendisini, yerini, plin101 pek gizli tutan Habe~ kuman
larmdan Deccaz Hayalo kuvvetleri Te$aneyi !stikametinde 
Setit nehrini a-e~mit ve Eritre toprai1nda ilerlemektcdir. 

italyanlar1n 
Hezimeti 

-Ba§taraf1 birincide

mite 18 ilkte§rinden sonra 
toplanacak ve bir müddet 
i~in daimi surette i~tima da
imi surette i~tima halinde 
bulunacakbr. 

Paris (Radyo) - Adis-A-
. babadan ahnan haberlere gö
re, aym sekizinde hareket 
edecek olan imparatorun se-
yahati hakkmda büyük bir 
ketümiyeti muhafaza etmek
tedir. 

imaratorum hususi hayvan
lari me~hul bir istikamete 
dogru hareket etmi§lerdir. 

Paris Suar gazetesinin 
Adis-Ababa ayta11 imparato
run Desie'ye hareket edece-
gi bildirildigi halde birden
bire Harrara gitmesinin pek 
muhtemel oldugunu gazete
sine bildirmektedir. 

Ayni gazete imparatorun 
bu seyahat esnasmda her 
türlü tehlükeden masun bu
lunmas1 i~in bir ~ok tedbir
lerin almd1g1 ezcümle impa
ratorun k1yafetine giren bir 
fedaisinin daima imparatoru 
takib edecegini bu suretle 
imparator ortadan kayoola
rak f talyanlari §B§Jrtacag1m 
bildirmekledir. 

Paris (Rad o) - Cenev
reden~ bildiriliyor: 

18 ler l<omitesi dün yap
hg1 bir toplanbda transit 
yolile ltalyaya mal sevket
mek ve ltlyadan mal almak 
istiyen bazi ka~ak~1la1 1 l bu 
hareketine mani olmak i~in 
zecri tedbirlere i§tirak ede-
cek milletlerin ~ok ihtiyath 
hareket etmcleri i~in umumi 
bir tamim ne§eredilmi§tir. 

Belgrad [Adis - Ababadan 
tesiz ) - Makalleyi italyan
lar alm1' ve Habe§lerin mu
kabil taarruziyle istirdad 
olunmu§tur. Habe§ler bu is
tirdadda pek cesurane dav
ranmi§lar v~ ltalyanlarla §e
hir kenarmda gögüs gögüse 
vuru§mu,Iard1r. 

At üs ünde k1h~ sallamak 
hususunda pek mahir olan 
Habe, süvarileJi bu mukabil 
taarruzu büyük muvaffa' 1-
yetle idare etmi§ler, ltalyan
lari ~il yavrusu gibi dag1t
m1§lard1r. 

Habe§ler. italyanlarm arka
smdan ko~maga lüzum gör
memi§ler. Zira ftalyan top~u 
ate§ine m~ruz kalmak iste
memi~lerdir. 

iki taraftan da telefat var
d1r; fakat ltalyan telefab 
~oktur. Bu muvaffak1yet Ha
be§lerin manevirahm arthr
m1~, cesaretlerini yükselt
mi§tir. 

·Kömürcüler 
cinayeti 

(:ifte Alileri kanh 
kavgas1 

Ba~durak kömürcüler i~in
de manavhk yapan Kayserili 
~ifte AliJer bir alacak yü
zünden kavga ederek kü~ük 
Ali büyük Aliyi ustura ile 
boynundan ag1r surette ya
ral lmJ§br. Pek ~ok kan ak
bgmdan yarah hastaneye 
nakledilmi§tir. Kü~ü\c Ali 
yakalanm11br. 

Yunan Kzrali 
--------------~oooo~--------------------

ikinci Jorji kar§1byacak beyet 
• ler Londraya hareket etti. 

Paris (Radyo )- Atinadan draya hareket etmektedi'· 
bildiriliyor: Bunlardan birisi Belediy:; 

K1ral ikinci Jorje reyiam heyetidir. Bu heyete A 
neticesini bildirecek ve Yu- ~arbay1 Bay Lociyas batk,... 

. t d.. - d t a hk etmektedir. -' 
ms ana onmege ave e e- K1ral Yunanistana gidec:P 
cek olan Balonos, Papagos 1 EI k Y I°' o an i ruvazörü u 

lavyanm Split Jiman1oa hl" ve Mavromihalis'ten mürek
keb bakanlar heyeti bugün 
Londraya hareket edecektir. 

Resmig heyetten ba§ka 
bir ~ok hususi he"yetler de 
kuah kar§ilamak i~in Lon-

~ ~ ~ ~ 

reket etmi§tir. K1ral bur" 
kadar ba,ka bir vasat~ 
gelecek ve buradan k„.„ 
zöre binerek Yunaoisttt' 
dönecektir. 

~ S ~ B 

Fransan1n : Ras Deste 
Denizalti kuvveti ha v-„ 

ret uya ndiracak dc-
receyi buln1u~tur. 
Askeri muharrirlere göre 

denizalh gemileri bak1mm
dan düoyanm en kuvvetli 
donanmas1 Frans1z donanma
s1d1r. Frans1z denizalb ge
mileri arasmda öyleleri var-

dir ki, bir ba~ka memleke
ket te benzerini yapmaga 
kalki§mak henüz büyük bir 
teknik cür' eti say1lroaktad1r. 
Faraza 1929 da denize indi
rilmiJ olan Sürkuf, dünyada 
bir ba~ka e§i olm1yan bir 
denizalh kruvazörüdür. Bu 
gemi se istünde 3,000 ve su 
altmda 4,300 ton ~ekmekte
dir. 

Denizalh gemisi bak1mm-

Bir italyan 
K1t'as1n1n n1ahvedildigi 

'f ccyyüd ediyor 
Belgrad - Adis-Ababa

dan bildirildigine göre Musa
ali dagmda bir italyan k1t'a
s1mn mahvedildigine dair 
iki gün evvel ~1kan ~haber 
teeyyüd etmi~tir. Burada bu 
yüzden §enlikler yap1lm1§hr. 
dan en kudretli ·donanma 
Frans1z donanmas1d1r. 

lngiltere italya ile tek ba
~ma yapacag1 bir ha bi ka
zanml!j olsa bile denizlerin 
hakimiyetini Fransaya terke 
mecbur olacakbr. 

Dünkü 
Telgraflar1m1z 

'feeyyüd cdiyor 
Belgrad (Radyo) - Lond

radan veriliyor: Habe§ asker
leri Makale müdafaasmda 
büyük muvaffakiyet elde et
mi§lcrdir. Bu muvaffakiyet 
hemen cebhelerin her tara
fmda olmu§tur. Habe§ impa
ratorunun ordu kumandanlar1 
Raslara bu müdafa i~in kat'i 
bir emir verdigi haberide te
eyyüd etmi§tir. Banun i~in 
yakmda mukabil taarruz em
ri verecegide zannediliyor. 

Kamutay 
Topland1 •• 
Ankara 6 (A.A) - Kamu

tay bugün Fikret Silavm 
ba~kanhgmda toplllnarak en 
cümenlere ayr1lacak üyeleri 
se~mittir. Kamutay Cuma 
günü oplanacakbr. 

Ne Oldu ? •• 
Londra - Adis-Ababadl 

Ras Deste'nin nerde oJdujO 
bilinmiyor. Cenub ord&d

0 

kumandani olan bu Habit 
generalinin ~ibeli vadisiodl ' 
oldugu kanaati de bBklll' 
sürüyur. 

Ras Deste 'nin ana ku•''t
leri henüz ltalyanlarla ~·'~ 
mam1~hr. Bunun i~in bu s , 
kumandan ilk ~arp1,mad• bi' 
hanka göstermek hevesinclt 
oldugu zannolunuyor. 

Alt1n para 
Ka~ak~1lar1 
Yakaland1 

Dün rk§am liman11D1I~ 
Pireye harcket eden Ege .a· 
purunda palamut silll~ 
Y uda kar1s1 ü~ k1z ve ~ 
erkek oglu iJe Pireye Jicli" 
yordu. 

Y olcular salona gelmifl" 
ve e'yaJariJe birlikte vapllf' 
gitmi§lerdi. Vaziyeti u1aktt' 
tarassud eden muhafaza tet; 
kiläh tabur kumaodan1 bl 
Hasan ve mmtaka bat ~~ 
muru Bay Tahsin ile dil. 

' 
.. 

memurlar motorla vapur• 
derek bu zahn e1yal~ 
tekrar taharri eylemitlerdif· 

Madam Yudamn maot~ 
sunun kolundaki kürkle~~ 
alhna altmlan dikildigil' 
bir diki, makinesinin i~io' 
altmlarm yerle§tirildigini giS~ 
mü§ler ve bütün e,yalar1 IJaf 
tanba§a yoklam1§lard1r. 

Neticede ikt yüze ya~'0 
Türk dlhm, iki ü~ bin )itf 
k1ymetinde dolar, Frank t• 
Türk evrak1 nakdiyesi b~'' 
rak bunlan müsadere et1111r 
ler, ka~akcalar etyalarile ~i~ 
likte su~lu olarak fbt•~, 
mahkemesine verileceklerd• ' 

Band1rmad• 
Bir polisimizin 
~1uvaff akiveti 

ol , 

Band1rmada Gülnehal fl• 

purunun yolcularmdan A~ 
vud Sahilihin üzerinden d J,K 
yüz lira ~ahnm1fb. Halka t1• 
bir zahmet vermeden yaP ,. 
g1 gayet mahirane bir t~''d• 
sud ve nezaret netices•0 f' 
h1rz1zlan yakalamaga inu~:li' 
fak olan 31 numarab ~ 
memuru bay lsmail ff• fit' 
Kutu gösterdigi bu muv• ~, 
kiyetinden dulay1 bizde t' 
dir ve tebrik ederiz. 


