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Antakya' da 
kardeşle.ri mi
zi n heyecanı 

' Suı·iye komiseri bu he
yecana yersiz diyor! 

HALBUKi BU HEYECAL 
EN YERiNDE Blı:t 
GALEYANDIR •. 

Aslan Mehmedçiklerin manevralarına ait intibalar 

Qhraman ordunun manevraları 
evkalade bir muvaf lakiyetle bitti 
•~lleral Çalışlar diyor hl:Ordumuz en yüksek ordular 
~ ~\rİyesinde olduğttnu bir kere daha ısbat etmiştir 
,tı.rında yapılan ler güstermiştir kib e~mişler. lenbaşı istikametinde ilerli-N •ralar son safha- Manevranın dünkü safha- Düu Kırmızı ve Mavi or· 1 yorlar. Biraz senra Demirci-

bcl'-ahanuyor. lzmir Jarını vali, şarbay ve meb- dular arasında büyük çarpıt· t köy sarılmış ve taarruz çen-
\ 'tiin halkın bü· uslarımız da mahallinden ta- lar olmuı, her iki taraf da - Sonu 4 üncüde -

t.Jci •e yüksek bir !!llt11111111111111111111111111111111111111ımnıu: hakiki bir harb hayecanı • 
'to~ , b e~tiği manev· ı § Bugün resmi § içinde kendilerine düşen va- B. RAUF 
~ tvkalade muvaf : : 1 zifeleri yapmışlardır. 
~ ·~ göğsümüzü E ıreçid var E' Dün sabah şafakla bera-

t tticeler vermiı- : : her kırmızı ordu bütün mev-
."t,~ § Manevrada bulunan kıt- § cudiyetile tayyarelerin bima-

~- E alarımızın bugün Torbalı § yesi altında taarruza geçmif, 
·1.11ız1 ve gerek - -

• t t• Tn k" E yolunda yapacakları büyük § mavi tarafta bütün kuvvetile 
t '-d • r un asker· 1: geçit resmini lzmirlilerin : 
~ "et L • • - • , - mukabelede bulunmuştur. q• a ıne i ö üğün ateşi altın-

Meb'usmu 
oluvor? 

~1ünhaller kinıler 
namzet konuyor? 
Ankara 15 - Münhal 

'

d,L ve KUVvetını 1 § takib edebilmesi için saat _: M k' ı b ı 
i~ ortaya atmış· § 12,30 da Alsancaktan Cu- E da biraz sonra kırmızılar 

L L Orduın = h - t h = meb'usluklara Cumuriyet 
"tQ:t? •• uzun ma- __ = maovasıoa ususı ren a· :_ Karacaag" aç köyünü ı"•gal H k Ol ııqYet k d ., aJ Partisince gösterilece.< 
~ d11h ının ne a ar : reket edecektir. E etmişler, mevzilerini tahkim namzetler arasında Cumuri-
l"'-'~· ~u bir kere da- E Devlet demiryoJları ida- E etmişler ve mıntakayı derhal M k k 
.:1\t. ~Itır. § resi, geçid resmini heke- E yet er ez ban ası müdür-

"'tilit· . = . k' d b'l . . . = telsiz şebekelerile irtibat h, rinden Veli Necdetin ismi 
L •ınız, havacılık E sın ta ıp e e 1 mesı ıçın, ; ettı'rmı'şlerdı'r. t d' A · d 
otı b 1 f 1 • • .. k - geçmea e ır. ynı zaman a 

~~'lik birer hadise ~ i et.. iat erını mum ü.n E Korgeneral Mustafa Muğ- eski meb'uslardan ve başve· 
~ 't..ı· llliihim netice· E old~g~ kad.a~ ucuz tesb~t E lalı tarafından idare edilen killerden Raufun da müobal 

tib l&l~r, topçuları- : e.tm~ştır. G;ıdıp ~e~m~ bı- : bu harekat bundan sonra meb'usluklardan birine nam-
'-'-· etten d : rıncı mevkı 80, ıkıncı 57, : . . f d' G .• 
~~e"· or unun ; .. .. .. 37 k t ; sonra ıokışa e ıyor, eneral zethğmi koyacağı rivayet 

'i 11 nıuvaffakiyet- fııı~~~~~~mıııııııı~~~ılıı~ı~İıııııımıuS Ali Rızanın kuvvetleri Be- olunuyor. 
l , ............ ~ ................................................................................ .. 

; )la Habeşistanı top ve tülenkle 
etil para kuvvetile istila etti 

--~--~~--~~~--- ••o .. --~--~~~~--~~-
:İtalyan kumandanı general Bono çok şaya
~! hayret şeyleri ortaya atıyor ve diyor ki : 
Uç sene para sarfederek 200 bin Habeşliyi 

satın aldık ve harbı kazandık 
Mussolini mektubunda diyor ki: Raporunuzu 
aldım şeklinde telgraf çeker çekmez taarruza 
geçersınız.. Siz benden üç fırka istediniz 

ben size on fırka gönderiyorum .. 
Beş yün danede tayyare ... 

açık bir şekilde anlatmakta- ruya Mussoliniden emirler 
dır. Bu kitaptan anlaşıldığına alınmakta idi. O tarihten 
göre, ltalya Habeş harbini itibaren bu teıkilit vasıtasile 
askeri bir zaferle değil vasi bir rüşvet dağıtılıyordu. Bu 
mikyasta rüşvet yoliyle ka- dökülen paralarla Habeşis-
zanmıştır. Kitapta diyor ki: tanda ltalyaya taraftar 200 

Habeşistanda hakiki faali· binden bafzla Habeş temin 
yet 1933 de başlamıştı. O edilmişti. 
tarihte vücuda getirilen Kitabda Mussolini,nin el 
teşkilat sistemli bir şekilde yazısile çıkan bir de mektub 
çalıtmakta ve dojrudan dot- - Sonu 4 üncüde - MUSSOLINI 

Herkes şaoka 
• • 

v:ıyıyor 
Istanbul 16 (Özel) - fs

kenderun ve Antakyada feci 
vaziyette inleyen kardeşJeri· 
mizin vaziyetinde henüz bü
yük bir değişiklik yoktur. 
Suriye komiseri Sandaktaki 

ırdaşlarımızın hakların mah
fuz olduğunu, Ancak göster· 
dikleri fevkalade heyecanın 
yersiz olduğunu söylemiştir. 

HALKIN SESİ: Ana va· 
tandan senelerdeoberi ayn 
düşen yüz binlerce Türkün 
tekrar yurda kavuşmaları 

-- Sonu 4 üncüde -

Diktatörlük 
Yunanistanda ademi 
memnunlar çoğalıyor 

METAKSAS 
Istanbul 15 - Yunaniı

tanda başvekil Metakıasa 
karşı memnuniyetsizlik bat 
göstermektedir. Hükumet 
gayrimemnunların büyümek 
istidadı göste. en hakaretle
rine karşı tedbirler alıyor. 
Neşredilen bir tebliğe, umu
mi efkarı yalan yanlış ka
rışdıranların derhal mahke
meye verilecekleri ve şiddet
le tecziye olunacakları Hin 
edilmiştir. 

Atina ve Pirede zabıta 
gece izibatı manevralar yap-

Bir Bulgar genci 

Kı~ı kirletmiş 
parasını da 

deve yapm11! 
Sofya ceza mahkemesinde 

garip bir davaya baılanmq
tır. Davacı Alman kızı, Bul
gar gencinin kendisini alda· 
tarak birçok parasını ve if • 
fetini çaldığını iddia etmek· 
tedir. 

Vasıl N. adında bir Bul
gar genci 1927 tahsil için 
Münib şehrine gitmiıtir. O
rada Anna ile tanıımııbr. 
Anna zengin bir ailenin kı
zıdır. Vasıl kendisini zenjin 
bir Macar kontunun oğlu 
diye tanıtmıştır. 

Vasıl ve Bnna ıevişmiıler 
- Arkası 4 üncüde -

-• 
Bayan Atıfet 

Zengin kişenin zeugin ve 
mes'nd ettiği müşterilerinden 
bayan Atıfet yirmi bin lira 
kazanmıştır. Satan ve alam 
tebrik ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------

Cürmü meshud kanunu 
~ eni neşredilen cürmü meşhud kanununun faydab 
UI neticelerini hergün görüyoruz. Bütün hukuk ilimleri 

bütün içtimaiyatçılar, cürümle ceza arasında bir mtınasebet 
ararlar.. Cezanın, cürmün ve mücrümün mahiyetine tevafık 
etmesini isterler.. Yine bütün bu ilimler cezanın içtimai 
faidesinin, terbiyetkir gayesinin ve ıslah edici ba11aıının 
cezanın mümkün olduğu kadar sür'atle tatbik edilmeıinde 
bulurlar ... . 

Çünkü cezanın bir ibreti miiessire teşkil edebilmesi için 
- Sonu 41bactıde -



~1au. 2 16 Birinci Te~ 

f=~ETmmiiie"'F=i:;--1 ispanya harbinde 900 mi/DUNYADA 
~~Jli:.:.ta~~a:..t;I~.. :a:;;+ss:t;;Ca:::t:Skı::sa::::.t:a~~ NELE~ 1 

Sabah gazeteleri ilk yap· ı telif koıtumlar yaptırmaktan Tı •• k l • h d OLUYI! 
raklarında «Genç bir kadın geri kalmıyordu. Tevfik ka- yon ur ırası arcan l 
ço~ feci surette öldürüldü!,, rısının sırtında gördüğü bir · j ~ 
Başhğı altında ıu yazı vardı: kaç yüz liralık ma·ntonun pa- 00 .. 00 Fransız akadef11

15 

Kordonun arka sokaktan- raaını nereden temin ettiğini Cdohede 80 hı· n kı· ~ı· can verdı· İspanya harbi··· , nın irisindeki yüksek bir· Süheyladaa sordu. Genç ka- -s . ,0y• • 
leıme evinde dün gece çok dındudaklarını bükerek de- İngilizce Sfer mecmuası ı da yüksek fiatlarla sahnahn- ı General Franko iyi bir r,-. e.lgl~ra~h' 1'f ııP;.t' 

k1 b. • ) d' k' J h b h kk d l.i.JI tı a ı Dl aye acı ı ır cınayet o muştur. ı ı: spanya ar ı a ın a dığını da hesaba katmak li· aseker olarak tanınmıştır. b b' ld 
24 yaşlarında güzel bir Senin bana layikiyle baka- diyo ki : zımdır. Bir aralık Sarakos ta askeri "' 

1 0 
u... b tıılı'' 

bayan, bilinmeyen bir adam mıyacağını bildiğim için ba- Dahili bir harbin, munta- Bu maddi zararlardan son· akademenin kumandanlığını f B; harbi, itn d d~i; d~ 
tarafından biçakla gözleri bamR aldırhyordum. Hem tazam bir harpten daha zi. ra cephede ölenlerin sayısıda da yapmıştı. Cesareti efsa-

1~ l ransız ha a :ol• t~ 
0)11lduktan sonra oldürü- sormaya ne hakkm var. Bu? yade masrafı iltizam ettiğini 80,000 kişi kadar tahmin edil nevi denecek bir şekilde goz e ve eyec . ftfıdt" 
lmüştnr. da mı kabahattır? Ben ara- söylemek kafidir. En hafif mektedir. dillere destan olmuştur. Ge· ediyor. Sebebi basıt: yr 

C
. b hl . b sıra ha. bamın _evine .. gid. ip bir tahmin ile dahili harbin nera Franko Beşinci Jorı'un din göbegv indeki 1'•'1 .JlS~ 
ınayet sa a eym za ıtaca 1 k 1 _ _ İ 1 lSO Madrid ihtilalcilerin eline »p .. 

haber alınmış ve derhal tah- gece erı a acagım. şıne spanyaya milyon lngiliz cenaze merasiminde de Is- Jaskes binası Frao•• .. ,. 
kikata başlanmıştır. Yapılan gel~e~se bırak ! " demekten lirası (900,000,000 Türk lirası) düşünce muvakkat hukumetin panyol delegeleri arasında sanat:ar akadeıniıioıoil'~·· 

çekımıyordu. mal olduğunu kaydetmek Burgostan Madride naklede- bulunmuştu. bll • 
tahkikata göre, ölü tanımış Bir gün Tevfik babasından ka"fı'dı"r. cegvi tahmiu edebilir.' Zllten G 1919 da yapılan · J ~ ~ · · b' ·ı b ener al Franko iJe ğene · d · t't.. artı• e ~ 
ve ıyı ır aı eye mensu kalan evi satmiı ve eline Bundan maada endüstri bana verilen malümat ta bu ral Mola birbirlerini tamam· emıye ens ı u ı&I 
olup kocası ve iki çocuğu çokça bir para geçmişti. hayatının durduğunu, aylıklar hususu teyit etmektedir. Bu )ayan iki şahsiyettirle ·. Ge- bul edilirdi. Fr.a~•~e bio•' 
vatdır. Böyle bir umumi bir- Evlendikten sonra uğradığı muntazam verilmediği için takdirde general Cabanellas naral Mola krallığın son gün- sanatler akadeoıısı 0ede' 
leşme evine nasıl düşürül- inkisarı hayali biraz unutmak satınalma kabiliyetinin azaldı- Cumur reisi olarak iş başmda lerinde Madritte kolis mü- nın yapılma ücretini ~e iti~ 
düğü henüz anlaşılmamıştır. için o gece barda düzine- ğını da hesaba katmak li- kalacak, general Franko da dürlüğü vazifesi görüyordu. seneye muayyen ta 

5

01 1 
Bu kısa gaz.ete havadisinin lerle bira ve rakı içtı. Gece zımdır. Bu arada mücadele bilfiil hükumet reisliğinı Madridi pek yakından ve ödnyor. Taksit ıao>• fP ... 

içyüzünde içtimai yaraları- yarısından sonra yanma düz· için icap eden mühimmatm yapacaktır. içinden bilir. teşrinievvel. .. Eğer 0 ı• ~ 
ouıa temas eden ibret verici ğün kıyafetli birisi yanına 00000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 kadar Kaza VeJaskeık de~ 
elim bir macera gizlidir. sokuldu. Adam akıllı sarhoş Bosta Kelebek 1 e· d ı· . . . hp yakılırsa tabii •• 

Tevfik 25 yaşında genç olan Tevfik bu yeni aşmaya 1 lr e 1010 iŞi taksiti ödemiyecek··· ~ 
çahıkan bir banka memuru içki ikram etti. Ve ahbab 1\lodası geçince.. ç•ftl•" • Kanadada Maud Krik is- Anladmız mı harbi be:_~ 

Jd J 
1 ıgı. •• minde hir deli, komşuların- bebi". 

idi. Oturdukları evin karşı- 0 u ar. Geçenlerde Londrada, bü- canla takip etmenin ıe 
sanda SilbeyJa ı'smı'nde 

00 
Misafir dedi ki: t" d" b t h 1 Evet, Kelebek çifliği! Lon- dan birisinin kızanı sevmiş, 

l:ln unyaya os an azır a- dradan 13 mil ötede, bir ke· kızın dasti izdivacını istemiş· *** 
ıekiz laılarında güzel diber - Görüyorum ki yalnızlığı nan büyük bir müessese ka- tir. Fakat nedense bu kız Ko"o~l< kovalı"~'' 
b. 1u t d tercı'h edı'yorsunuz? ı k d H t ı le bek çift ligw i va• dır Burada '"' J ır z o uruyor u. pı armı apa ı. arp an eve Kriki zevceliğe kabul etme-

Tevfik Süheylayı çıldırasiye Ne yapayım arkadaşım bu müessese daima bin ame- ince ve renkli camlardan ya- miştir. adam! .,-
ıeYmeğe başladı her hangi yok. le çalıştırıyordu. Zamanımız- pılmış odalar içinde kelebek Bu red muamelesi, Krikin Oi!'t üyük bir k.ilis:d~ı 'I 
bir genci çileden çıkaracak Kadanlara da iltifat da motörizm ve sair sporlar yetiştirilmektedir! Ne için mi? çok gücüne gitmiş ve civar- 11.:.1 11 taçla. eh •. P 'f.6; 
derecetle güzel ve sevimli etmiyorsunuz. bostana ihtiyacı yok etti. A- Kolleksiyon meraklıları, mek- da bulunan bir ormana kaç- rahip varelı. Bu rab•Pdot· .~ 
olan Süheyla, aşıkının dile- - Pek mübtezel şeyler. melesi ne oldu diye sormayız. tep çocukları ve muallimleri, mıştır. Krik bu ormanda hovalamağa meınur ır 
melerine hüanü kabul gös· Meçhul adam gizli bir sır Zamanın modası olan tay- böçek öldürmek için mayi h- beş bin ağacı takrib etmiı bu memuriyet bUlld~~. t 
termekten geri kalmıyorsada, tevdi eder gibi Tevfiğin yarecilikte tahta kısmının iş- azırlayan kimva müesseseleri ve her de\'irdiği ağacın üze· sene evvel ihdas e 

1 .~ 
bu ala-kası hakı'kı' bı'r sevda- kulağına eğilerek mırıldandı: · · ld 1 Ek . 'k b f l b k rinde sevgilisinin fotoğrafı eıll ..ıı çıaı o u ar. onominın istı - n çi t iğin en üyü müşte- k lb' d . .1 b I lisede dini iyin d'Ye "" 
dan gelme olmayıp sırf gö· Elimin altında enfes ve ra kanunu her zaman dogv ru· 1 rilerindendir. Ve tı'carel tak- a ın en çıvı enmiş u un· 1 bd 

' 
k b k d 

muştur köpek bulunmaıın ,.. ~ 
nül egv lendirmek maksadına yü ese ir a m var, ister· d 1 • •" , matuftu. misin? ur. Jit değil, zeka işidir, Bu savdazede deli timar· memur kapıya )loııur k6Pe 

Bir sıün iki genç, parkın Tevfiğin dumanlı beyninde açılmış, salona çıplak tuva· bağırmasına imkan bırakım· haneye atılmış fakat son za- memur kiliseye gireP r4•· 

b
. k şöhvet ve ihtıras şim111ekleri l ti · Jd t k d k tt k d B' manlarda gene kaçmış ve olursa kovalayıp ko••..., e~· 

11111 ır öşesinde ilk öpüş· ır e e ınsan çı ır aca ere- yaca sure e sı yor u. ır ormanda tahribata başlamış· (lef,..., ~ı( 
meyi teati ettiler. Bu buluş- çaktı, bu zevkle geçıreceği cede güzel ve genç bir ka- iki dakika zarfında Süheyla- Bu memuriyet d ııt ~ 
mayı daha gizli, daha ateşli bir gece Sühey)aye karşı son dın tıirmişti. Orada bekle- nın gözleri yuvalarandan fır- tır. yor· Gene o kilise. e ,o~• 

buluşmalar takip etti ve nihayet günlerde kalbinde peyda mekte olan her hanği bir lam ştı. Te vfik ise aklıoı K t J ter,, kilisesinde el; ~6f 
bütün a~ıklarm tabii bir ne- olan intikam arzularını da zengin müşteriye çıkmak üze- tamamen kaybetmiş, adeta ur u uş bir rahip var. Fak• 1'ili•'~ 
ticeıi olan "emrivaki,, husule tatmin edecekti. Kibar mu- re gelen bu kadın, Tevfiğin kudurmuştu. k• • kovalamıyor, çiiokiid• bot~ l.~Ql0 Onu halının üzerine uza· ı~es ~ ... , "1 l 
ıeldi. habbet dellalana: biz.zat kendi karısı Silheyla "$ 

6 

köpek girmiyor, •• ,,,~ ı 1 

T · d b G'd ı· ! d d' D lls:.l tarak bir dizini gırtlagv ma T k 'd 1 d• " emız vic anlı ir genç - ı e ım e ı. e .. , idil!.. ayyare pango eşı e e- dini iyin esnaııo ı.ı"0rl"' 
ı T f k d.d l b' · K k b' · · dayadıktan sonra, cebinden · · h d f d b' k d / o an ev i işledikleri günahı na ı a ma satan ır tacır arı ve oca ır an ıçın rının er e asın a ırço k.. - . da or 

tamir etmek üzere Süheylayı ciddiyetile cevap verdi. şaşalıyarak birbirlerinin yü· çıkardığı çakı ile kadının müşterilerini sevindirmiş olan opegı yanrn 
gözlerini oymağa ve vücudu· K I k "'"'"' f 11~ baba1ından istedi. Fakat - Gideceğimiz yer cok züne baka kaldılar. Fakat urtu uş işesi bu defaki • 1 .. ttıf1 ''lıİ! 
na rast gele ve vahşi zevkle · d k d d R l e~ r 

Süheyla evlenmek fikrinde yüksektir. Bir gece için yüz Tevfiğin çok sürmiyen şaş- tertıpte e üçüncü eşi e e uzve tın Ol 'J 
saplayıp çıkarmıya başladı b 1 k 1 ı"'o ~ değildi. O çok yükseklerde lirayı gözden çıkarobilirmisin. kınlığı biraz sonra müthiş, her biçak darbesi bir kan yirmi in iralı ikramiye ve m avsala a :rJnoU' 

uçuyordu. Gözünün önünde Tevfik-, lakayd ve mest bir bir hiddete çevrildi. Karısı· fıskıyesi vücuda getiriyor, son altıncı keşidede elli bin rakam .g d•dır· ~ 
muhteşem apartımanlar, yük- sesle : nın boğazına sarılarak söy- kadıncağız boğazlalaıı bir liralık mükafat ve birçok biliniz ki Amerık• d·ıdi~t'f 
ıek dekorlar ve mükellef - Hay hay : Dedi. Mu- lenmeğe başladı : tavuk gibi kocasının ayakları muhtelif ikramiyeleri müşte- Ruzvelt intihap e .. ;de ~,~ 
tuvaletler istiyor, arr.ııkı gibi habbet taciri on dakika son- Orospu mu oldun? Benim altmda kıvranıp duruyordu'. rilerine dağıtmak suretiyle ·ık Jer g-ü .ı: ır sonra, ı sene bl"·.;;1 
orta halli bir memurla yaşa· ra Alsnnceğın arka sokak- yüzeme bakmadığının sebebi Genç güzel kadın al kan- sevindirmiştir. mektup ahyorınu.Ş yı"',,_ 
mayı pek ağır buluyordu. larmda bir evin zilini çalı· varmış her gün sekiz kişi- lar içinde son nefesini ve- Taliinizi denemek ıçın bıP· ,. 
Ne çare karnında oynamağa yor sessizce açılan kapıdan den arta kaldıktan sona rirken, Tevfik bayılıp kalmış Kurtuluş kişesiııden bir bilet musunuz? Oıı ,,.ıalııt~Ot 

başlıyan Tevfiğio çocuğu, bütün mütecessis bir baş uzandı tabii bana s1ra gelmez. ve ancak sabaha karşı uyan· almanızı tavsiye ederiz. yavaş bu sayı · e d ~! 
bu hülyaları altüst ederek o parulayı alır almaz Demek bütün yüksek tu- mıştı. Fakat talihsiz adam uirbuçuk liralık amorti günde dört beş bıll aJıl•f ~· 
onu Tevfikle birleşmesine gece misafirlerini içeriye aldı valet masraflarını lağımlar· deli olmuştu. Serserigibi so- alacak altıncı keşide hiletile Şimdi intihabat :fer o' 
mecbur etmiş ve karı koca tacir Tvfiğe veda ederken dan çıkarıyor ve çirkefJerden kağa çıktı. müddet Bir son- kişemizden yeti tertib bir Mektupların bu 

1 ~el 
arasmda geçimsizlik başla- sırıtarak dedi ki: topbyordun! Dur, bu şık tu- ra zavallı deli zabıtada cür- bilet ve yarım lira iade edilir. ni de geçmiş... . bOtO',t'~ 
mıştı Süheyla kocasının bü- - Şimdi gelecek. Amma valetini bari tamamlıyayım... münü itiraf etti. En nihayet Hapishane karşısında Elli memurlu bır ;f ,4 
yük masrafJan t~minden ne karı... Tevfik hem söyleniyor, tımarhanede bayata gözlerini No. (50) berber gün mektupları ta~,,ıf''' 
acız olmasına rağmen, muh- O beş dakika sonıa kapı hem de karısmın boğazını, yumdu. L. T. Bekir Sıtkı cevap vermeğe u ~ 

k•bj), ~~ 

Enver paşa-
nın casusu 
-2- YAZAN:** 

Almanlar umumi bir harb için hazırlanıyordu 
Almanya imparatoru, Os- almak suretiyle Krup topları 

mıolı vatanına dost görün- verdi; Tophaneye de iki top 
meği gizli heyetin emriyle krezeşi hediye etti ! Fakat 
faydalı bulub herifin elinden beri taraftan da Avusturya-
gelse, lstanbula gelirken nm Rumelide, ltalyanın Trah-
baıına sarık saracaktı. lusgabdaki faaliyetlerine zer· 

Abdt;Jhamide bol, bol yar- re kadar mani olamadı ve 
dım vaidlerinde bulundu; müttefikleri sıfatile bunlara 
parası bol ve pe~in almak hareketlerinde serbesti verdi! 

Meşrutiyet ilan edildiği 

vakit, Alman dostluğu da 
Abdulhamid ile birlikte göl
gede kaldı. Fakat Almanlar 
yeni rejimde kendilerine 
dost peyda etmekte geç kal
madılar ve en iyi dost ola· 
rak Enver peşayı, saray da
madını, rejimin en nafiz kah
ramanmı elde ettiler. 

Enver paşa, Alman askeri 
dehasının meclubu idi; ken
disi sanki askerlikten anlar· 
mış gibi, cihan kahramanlığı 
nı Alman ordusunda bulu· 
yordu. 

Enver paşanın askeri kabi
liyetin vasattan dun oldu
ğunu söyliyenler, bir takım 
askeri hatalarını ileri sürer· 
ler, buna karıımak . için bizim 
selihiyetimiz kafi değildir. 

Yalnız Enver paşanın kendi 
askeri dehasına ve yirminci 
asrın Napolyonu olduğuna 
dair kendisinde büyük bir 
itimad vardı. Ve cihanın en 
selahiyettar e kabiliyetli 
askerl~ri olan Almanlarda da 
Enver paşanın hu ittiadmı 
ka bu) etmekte idiler. 

imparator Vilhelimin En-
ver paşaya, bir gün gelib bü

tün Rusyayı, Mısır, Hindi iş
ğal edecsk derecede askeri 
deha sahibi olduğunu temin 
etmiştir. 

Almanlar umumi bir harb 
için hazırlanıyorlardı. Umumi 
harbi belki ilin cesaretini 
kendilerde bulmıyorlar fakat 
umumi bir harbten azami is· 
tif ade temini için çalışıyor

lardı. 

Almanlar, çtkaca k bir ci
han harbinde galib gelecek
lerine inanmışlardı. Ve eğer 
harb, riyazi bir müsademe 
yahud bir makine gibi bir 
şey olsaydı ve nihayet ilk 
altı ay içinde bitseydi Al
manların hesabı ve tahmini 
çok doğru idi. 

A imanlar bu hesab dahi-
linde Parisi alarak harbin 
netice ine hakim olunca, yarı 
Fransayı, yarı Rusyayı, kim
bilir nekadar Fransız mütem
le\tsini Avusturya Seliniğe ka-

dar Rumeliyi, Sırbistan ve Ar
navutluğu, ltalyada Trablus, 
Tunus ve kimbilir neleri 
alacaklardı. 

ltalyanın Umumi barbten 
evve bu gizli belanın tatbi
kine geçerek Trablusgarbı 

almasına oıu ,er · 
k .. .. k N polyon Eo . O " uçu a bes• f'. r. 
Almanyanıo galel(aflt'~~tltl 
Mısıra sultand, ill'r; t 
Hakan, Hio e ..,,Jı!ı.i ,.. 

• ao..- l'_rr ~ 
olacağına biiliEllver )t-'; 

Almanya, 0

1 
.,,., 

1
,,-

vasıtaya şiddet e ,orU1ı ~ 
Türkiyeyi h•rbe. ·o eli ıf". 

lioı ıçJ "'"f " .. b 
de Alman P 8 oıll'~ 

Almanya buD ·Uefl" 
oldu. En~4:r P8tor" ,ıı•j. ,. 
hükfımetıoı "e .. iilııed 1ıoı· 

b 1ur P'r ı.1 
umumi bar e ill' ~ır:1 

Enver p~Ş~• adı ;Je ıı•'"' 
olan büyük ıtıJJ.1 uıııi ~İfe~ 
girdıği halde r. .ed,ıı"'' l' 
ilk zamanların cı·sill1 .. ı ~)i 

k keO 1 'flP' , 
düıme ten ,,dı ~ 
mıştı: b• ı.e '\~ 

Almanlar ac• idi? ,ı) 
aldatıyorlar o>I 1'Jdl 'f 

(At 
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SURA YLARA MO JDE f j Evet milyonlar sözii 
1 h 

• •• 
ge en meş ur terzı artık yaloız roman-

....._ idaresinde Milli Kütüphane sineması Tarda ve masallar· _ t d Reımi elbiseler da geçiyor. Fakat 
a..~ BUGÜN ~ (C 8 .&De dikmektedir. 1 bu peri bikiyele-

iı:"Uka hayatınııd -ı eli"· · k d ül k · . ~ (~ Her kes gibi siz de elbise ve kapotunuzu en zevkli . . . . d .d 1 ~ an gu me gınıı a ar g ece ıınız. 

1 
.. 1 OSKDA d d'k rınıu ıç n e. o aşan 

,.~nıek kasırgası, kahkaha tufanı gibi keJimelerin "ı e sag- Kumaşları t.u. u!1an 
8 1 

- •~ milyonların bu za· 
ıı. ııı•tcl"" kif' 1 d'... b ~ am ırınız. J .. , -.,,e ı geme ıgı müstesna ir şaheser olan ıa -- -..,.; Biil:ımliE:liiEl!EalSBm!E'.ıE---~ manda da bir ha· 
1 _-: 1• komik filmleri arasında birinciligi kazanan )t l kikat~olması müm · 

~.edle ve .. H_ ard. i Hin<li.standa 1t: ı:çE:N:LER Bl_L~IR ·kan °ıabiliyor.ı1te 
-.a rr Geçecilerde ki (Mıl · 
~ '. bUt~~ cıkan sınema ıeverlerının pek haklı )t .Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın yonlar gişesi) daha 
\ İl .~kd~rlerını kazanan bu iki meşhur komik tatlı J+ 1 • .. • k 
~ıı ••••eile Türkçe konuşaı ak harikalar yua· ~ daımı surette korunmasını temın edecek anca dün bir vatandaş. · 

~·'· Mı l Yüksel, Kabadavı rakılarıdır. :~::n~~~~~~ ~~ı: 
~eh:· 3. ~· 1: akıamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı ,. bir rüyayı ltatlı ~bir 

ınatınesı ve Pazar günll umuma 1 de başlar )f. ~~**:t.*lt~~~~*~~*~>f.~:A ~ '.it hakikate kalbetmiştir. 
f)· h ~m~if! l fC U Hariçten sipariı vukuunda biletler sür'atle g6ndeımr. 

~ ış ekimi .~ D O K T O R ~ Yeni tertib 22 inci tayyare biletinizi ( 14741 ) numaralı 
~--8.İ( Hakkı Birinci Sınıf Mutahassıı ~ '(. büyük ikramiyeyi kazandıran uğurlu Milyonl~r kitelİ~ · 
~·._ iG "" A. Kemal T onay alınız. Keçeciler cadddeıi 134 No. bay HAYRI AKDÔLEJC 

~n 11 •aat9-1 e kadar D D • AJ• 4( ~ k r. emır ı i k b 1 k ı ~ \ fi&mmmmmm•••mm~Fl""WFl""W 
~ •e t!::~i edheasr.talarını Ba teriyolog ve u aşı , sa ğın >+ P1 HU•• SEYJ• N KAYIN 
~ 8 KAMÇI o..:;Lu hastalıklar mütehassısı i 

eyler sokak No 1 P1 
-----İlıiiıiiiiiiiiiiiliiiiİİİİİİİIİİiii.iiiiiii Cilt ve Tenasül hasta- -tC Basmahane istasyonu kartııındaki Dibek sokak başın- i Zarif' temiz, ucuz mobilye evi 

lıkları ve elektrik 4C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den P1 Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmıı 
tC akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul tder. U kerestelerden yapJlır 

tedavisi Müracaat eden hastalara yapılm ısı lazımgelea sair ~ J1 Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 
izmir - Birinci beyler so- tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- J1 i Şekercilerde numara 26 
kağı Elhamra Sineması (ara yapılmama cevaz g&rülen Pnom'ltor.ıks muayene- i ~•a:t:sa:tskt:a~kta ••a::t:a~~~~w 
arkasında No. : 5S ainde muotazaman yapılır. Telefon: 4115 • k 

Telefon: 3479 ::w:"~+m~~~~ :J":f: mıkros op gösterir ki 

,,,_,,,__,. .. _,._,,.~ TERZi mehmet ZP ki 1 

~ Güzin ~ .. .. l 
P!Elb'se bo t . n Kemeraltında Hukumet karş .. sında numara 24: .. OılTO~" AV~ I~... ' 
ij ı va ve emız-Ji . . . Noır.r•s• 1 le~e evi 1 Hıç bır yerde şubesı yoktur 
ft Her nevi kostumlar, par-

1 ~-~ - '1 disüler, paJtoltolar, şapka-
f ~i"~ llıerine Kız mar· n lar ipekli yiinln ruplşr son ~ 
~. " kvmaı boyası 15 1 dere.c itina ile buliarla te- i 
~ . _ i mizlenir, boyanır, öUUenir. ! 

I ~tierı: 9 EYLUL PI İzmir ikinci 'qeyler sokak n 
\. -;ı~at deposu ij numeru 61. Tl 

j ~fon 3882 ~~~ .. ~&::bl~ 

f BEŞ DAKİKA.DA 

~~)!~?ı!~! is~~!oız~!!~!!!da hükümet 

; ~ii:kumf :t~ğrafhanesine 
ti. ' k!ı ediniz, işten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 
~ \. "'4llacaksınız ... 

~I Foto Süleyman ve Kadri "'e -·--------b matineleri 1 Doktor 
~ • llns ve Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 

~ tlryete Öğlen ıaat 12-14 ve ak-
~ ~ "-ft ıam on yediden sonra her 
~';Pazardan itibaren zaman hastalarını kabul eder. 

. ~'-ı.a,j engi bir varyete ikinci Beyler so~ ak fırın 
,, h, c.az ve her türlü ittisal_i?_~~ _No. 6~._. ..... u._. _ 

~·' it·~ .ve neş'e yara- vazaa bir kere ziyaret ediniz, 
~ lllırımizin yegane bir daha oradan ayrılmaz-l :u olan Turko- ımız. 

lW:uhterem müşterileri 
mizin dikkat nazarına 

"lı kişe'si i} IFERIT TUVALET YAÖSIZ KREMi - l 

Çil, leke, huruıuk, kırııığı giderir. Cildin~hakiki taravetini artınr. 

M. DIPO S, FERiT ŞiFA ECZANESi Htıkümet sarası 

GÖZLERİN~~1UHAFAZASI ANCAK 
<< PERFA PUNKTUELL » 

Gözlilk camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir k.emeralb 
Meserret ote1i altında Nafız Gözgördiiren saat ve g&ılGk 
evinde bulursunuz. 

AAAAAAAaı66A•:6'61ııi_..AAWA~ 
1 D O~K T O ~R ~ ,'I 
~M. Şevki Uğurl 
f.J BiRiNCi SltilF • 
! Dahili hastalıklar mütehassısı t 
411 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Huta· • 
• lannı ber sabah aaat d kuza kadar ve aj'ledea aoDra • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve teda'ii eder. 9 
• Muayenehanesi : Beyler sokağı bay MemduhUD labo· • 
• ratuvarı karıısında 36 numaralı muayenehanesinda. it 
ti [ Akciier, karaciğer, kan bastalıklan kansızlık, za
ti yiflik, kalb bastalıklan, mide, barsak böbrek baıtalıklan 

4••••••••••••ı••····~----· 
Çıkmaz kokuları, tuhafiye evi 

M. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 
BALCILAR NUMARA - 145 

Yllztintlzde çil •ar diye merak etmeyin çil luremlerimia 
sizi yakında sevindirecektir. Her türlü zevkinizi okpyacak 
kolonyalar da vardır. 

~ 1 TAYYARE sineması TE\~~N 
1 Bu hafta seneninLen büyük müzikli filmi 
IS 1 AşkRuyası 
B Franz Liat'in bayab, aıkı ve musikisini musavver bil· 
E ytık film oyıuyanlar: Olga Tschekova - Franz Hertericb 
B AYRICA: 

1 Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
dünya havadisleri 

SEANS SAATLARI 
Seans saatleri: He,glln 15 - 17 - 19 - 21,15. 

teıi ve pazar güaleri 13 te illve aeanı -
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Elli izcimiz 
Ankara ya 

gidiyor 
Cumuriyet bayramında 

Ankarada yapılacak büyük 
törene tehrimizden elli izci 
iştirak edecektiı. 

izciler 24 Birinci Teşrin 
Pazartesi güoll Afyon trenile 
Ankaray gideceklerdir. 

Emnivet 
müdürümüz 
Namzed polis m-murları

nı Alsancaktaki halk saha
ıında devam etmekte olan 
talim ve terbiye hareketleri
ni dün Emniyet müdürümüz 
Selihettin Aslan Korkut ta· 
rafından teftiş edilmiştir. 

• 
iz mirde 

Ne Kadar dokt-or var? 
Elde ettiğimiz malumata 

göre, ıehrimizde 2 hükumet 
tabibi, 1 adliye doktoru, 7 
merkez ve belediye tabibi 
ile Karşıyakada 2, Bueada 1, 
Burnovada 1, hastanelerde 
29 doktor, 9 kabile, 7 eczacı 
vardar, bunlar resmen mu· 
aııaf olanlardır. 

Serbest bulunanlar 154 
dotkor, 34 eczacı, 45 kabile 
vardır. Mülbakatta doktor
larin mevcudu 35 dir. 

Zavallı kava
sın naraları 
Turanda Gifreye aid met· 

tük tersanede kavaz Hüse in 
oğlu Hakkı, barakasında 
bulunduğu bir sırada belli 
olmıyan hıuızlar tarafından 

aandığınd ı bulunan 1300 
lirası çalınmıştır. 
Oıman, Mahmud, Reşid 

isminde üç kişiden şbphelen
miş ve bunlardan Mahmudun 
evinde yapılan araşhrmada 
elli lira para bulunmuştur. 

Zabıta tahkikatına devam 
etmektedir. 

Meşhud cürüm 
120 dava karara 

bağlandı 
Meşhud cürümden 14 giln 

zarfında müddeiumumiJiğe 
gelen cürüm evrakı 120 dir. 
Bu evrak içinde 251 suçlu 
vardır. Bu davalardan ·22 
Asliye cezaya, 42 Sulh ce
.zaya ve 56 sı da hıfzedilmiş
tir. MüddeiumumiHkten malı· 
kemelere sevkedilen dosyalar 
ayni gün karara bağlanmıştır. 

Dar bir kadro ile çahşan 
dejerli hikimlerimizi takdir 
ederiz. 

Dünkü borsa 
haberleri 

Çuval Cin!li Fiati 
3022 Üzilm 6-18,625 
4681 incir 5,25-16 
922 Buğday 4,75-6 
50 Bakla 4,8125-4,8125 

163 Pamuk 45,25·46 
150 Susam 13,50-13,50 
1~ Kumdan 3,50-3,50 

(flalkıa Sal t ' 

are-Çok, tehlikeli. günler 
fesinde bulunuyoruz 

Belçika tepeden tırnaea kadar 
Cenevreden ve Fransadan 

silahlanıyor 
ayrılmıyor 

Bürüksel 15 - Belçika 
krala bugün bir nutuk söyli· 
yerek demiştir ki: 

- Belçika büyük tedbir· 
ler almak mecburiyetindedır. 
ltalyanın ve Sovyet Rusyanın 
ve Almanyaoın kat'i şekilde 
silahlanmaları hatta en sulh
cu devletlerin bile askeri 
tedbirler almaları bizi de 
tedbirler almağa sevkediyor. 

Renin tekrar işgali muhte· 
mel Alman istilasmın hareket 
noktalarının hududlarımıza 

nakledilmiş olması endişele

rirnizi artırmıştır. 

Nihavet bazı devlerlerin 
dahili ihtilatları diğer bazı 

memleketlerde de ihtilaller 
çıkarmak tehlikesini göster
miştir. Bilhassa Renin işğali 1 

bizi tekrar kuvvetli bulun· 
mağa sevkelmiştir. 

Paris 15 - Belçikanın 
son kararı ve Fransad;rn ay-

rılması Pariste dehşetli he
yecan uyandırmıştır. Belçika-
nın Benevreden ayrılması 

Fransa ile ittifakını bozması 

bütün dünyada bir bomba 
tesiri yapacaktır. 

~----~-----------------------------------------oo .. oo------------~----~~----~----~---------

Meşhut cürüm kararları 
Temyizde 

Ankara 15 (Özel) - Meşhut cürüm kanununun tatbika
lmdan olarak verilen kararlar temyiz mahkemesine gitmek
te ve derhal karara bağlanarak mahallin4! iade edilmeye 
başlanmıştır.! 

Ford ve reisicumur intihabatı 
lstanbul 15 (Özel) - Hanri Ford reisicumur intihabatın· 

da şimdiki reisicumur Ruzveltin rakibi Londonun tarafını 
tutacağını söylemiştir. 

lrlanda-Türk ticaret anlaşması 
lstanbul 15 (Özel) - Türkiye ile lrlanda arasında yapı· 

lan ticaret anlaşması bugünden itibaren meriyete girecek 
1938 seneıi Nisanına karar devam edecektir. 

ı Afgan Heyeti 
Geliyor 

lstanbul 16 - Afgan Har
biye Nazırı Mahmud Han ile 
Afgan ordusu genel kurmay 
başbanan ve Bertin elçisinin 
(bugün) şehrimize gelmeleri 
beleniyor. 

Afgan heyeti Cumhuriyet 
baytamına kadar memleketi· 
mizde kalmas ve büyük şen· 
liklerde hazır bulunması 
muhtemeldir. 

5000 muhacir 
Kızı kirletti P;'.ayı deve yaptı lz~i~e 
-Baş tarafı 1 inci sayfada- Son zamanlarda mektupların yer)e5t1r1Jecek 
ve nişanlanmışlardır. da arkası kesildiğinden An-

Üasil bir gün nişanlısına na trene atlayarak Sofyaya 
Macar olmadığını tahsiline gitmiıtir. Uasil genç kızı 
devam etmek için parası da istasyonda karşılamıı, fakat 
kafi gelmediğini söylemiştir. düğünü daima geriye bırak· 
Anna, Vasile demiştir ki: mıştır. 

- ister Macar, ister Bul- Anna fazla israr edince 
gar ol, ben seni seviyorum. Vasil nihayet evlenmeğe ra-
Kont oğlu olmamaklığın va· zı olmu~t.u~. Bu~un için genç 
ziyeti değiştiremez. Ben se· kız ~eyızını getırmek. ~zere 
. . p . Münıhe hareket etmıştır. 

nınım. ara meselesıne ge- A 'k. .1 b. l'k 
lince benim param senin nna ı ı ay eıyası e ır ı .• 

Paran d kt. T h ·1· te Sofyaya hareket etmiştır. eme ır, a sı ıne . . 
d Vam et d. ı 1 .. Fakat buraya gehnce hıç b-e , ıp omanı a maga . . . . 
bak eklemedığı_bır vazıyet karşı· 

· sanda kalmıştır: Vasil bu iki 1 
Tahsilini bitirinceye kadar ay içinde bir Bulgar kızıle 

genç talebe için sarfettiği 
2500 1 

evlenmişti ... 
para irayı geçmiştir. Bu bal Annayı kızdırmış 

Vasil diplomasını almış mahkemeye baş vurarak da-
ve Bulgaristana hareket et· va açmıştır. 
miştir. Delikanlı, Bulgaristan· Muhakeme Bulgaristanda bü-
da yerleşip bir iş tuttuktan yük bir alik.ı uyandırmıştır. 
sonra gelip kendisiyle evle- İik celse isticvap ile geçmiş 
neceğini söylemiştir. şahitlerin dinlenmesi için baş-

Anna aylarca beklemiş, ka güne bırakalmıştır. 
OOOOOCIOOOOOOOO~ 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

mutlak 7surette suçu işliyenin umumun vicdanında yarattığı 
azabın azabın şiddet ve heyecanı geçmeden verilmesi İcab 
eder. Suç işlendiği anda hasıl olan aksülamel geçtikten, 
herkes hadiseyi unuttuktan sonra verilen bir. ceza ne bir 
ibret, teşkil eder, ne de suşluyu islih eder. 

Cürüm me hud kanununun tatbik mevkiine girmesi, ad· 
iye makinesine son sürah vermesi her bakımdan yurda bü· 
yük faydalar getirmiştir ve bu "kanunun asıl faydası gün 
geçtikçe daha ziyada artacaktır. 

Halk işlerinin bu kadar sür'atla görülmesi yüzünden bü-
yük bir memnuniyet içindedir. Bu münasibetl~ diğer ·resmi 
dairelerde de makinenin ayni şür'atta işlemesi halkın sevın· 
cini bir kat daha artmlacaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Ankara - Bu sene Ro
manya ve Bulgaristandan 
memleketimize gelecek olan 
14 bin muhacırden 9 bini 
gelmiş bulunmaktadır. Geri 

kalan beş bin muhacir de 
teşrinisaniye kadar gelmiş 
bulunacak ve lzroir \liliyetin
de yerleştirilecektir. ___ _,,,_......_ 

Antakvadaki 
Kardeşlerimiz 

- Baştarafı 1 incide -
için güsterdikleri büyük he· 
yecan kadar asU heyecan 
varmıdır? Bu heyecan kadar 
yerinda galeyan var mıdır? 
Suriye komiserinin bu beya
natında bir yanlışlık olsa 
gerek .. 

Fransanın noktai nezarını 
değiştirdiği:hakkımızın teslim 
edildiği günleri sa bırsızlakla 
bekliyoruz. 

HERKES ŞAPKA 
GİYİYOR 

Halk her bakımda ana 
yurdun inkilip prensiplerine 
uygunluk göstermektedir. F
esler çıkarılmakta ana yurt
taki kardeşlerimiz kibi her· 
kes tarafından şapka giyil
mektedir, Esasen bir kısım 
halk çok seneler evvel şapka 
giymeğe başlamışlardı. Üç 
gün zarfında Antakyada 
2500 şapka satıdı Şapkayı 
önce şöferler geymey başladı
lar. Halepten gelen bir kam· 
yon 4000 şaka daha getirdi 
,bunlar da hemen satırdı. 

Italya Habeşis
tanı nara ile 

istila etti 
-Baştarafı 1 incide

neşredilmektedir. Bu mke· 
tubta deniliyor ki : 

"Şayed Negüs bize taar· 
ruz etmek niyetinde değilse 
bizim harekete geçmemiz 
İcab etmektedir. Kanaatim 
o merkezdedir ki teşriniev
vel hatte eylul sonlarında 
taarruza geçmemiz İcab et
tiğinden emrinize 300 bin 
kişilik bir kuvvet 300 ili 
500 tayyare ve 300 seri mo
törlü traktör verilmesi İcab 
ediyor. 

Siz teşrinievvelin nihayeti· 
ne ka~ar üç fırka istiyorsu· 
nuz. Ben ise bunun yerine 
size on fırka yollıyorum. 
On dediğim zaman bunun 
beşi muntazam ordu fırkası 

beşi de en iyilerinden seçi
len siyah gömlekliler fırka· 
sıdır diye tasrih etmeliyim. 
Siyabgkmlekli fırkaları te
şebbüsümüze halkin muvaf· 
fakiyetile girişmekte olduğu· 
muzu ispat edecektir. 

Beynelmilel ihtilaflar· gö· 
zönünde tutmak şartile (Mil· 
Jetler cemiyeti ve saireye 
işaret etmek isterim) ışı 
tesri etmek daha muvafıktır. 
Bir ikibin kişinin eksikliği 
yüzünden Aduayı kaybettik. 
Ben bu hatayı tekrarlamıya· 
cağım. 

Bundan sonra Mareşal 21 
ağustosta Sinyor Mussolini
den aldığı şayanı hayret bir 
telgrafı da neşretmektedir. 
Bu telgraf ltalyanın tedafüi 
harb emrini verdiği tarihten 
iki ay sonra yazılmıştır. 

Telgraf Parıste cereyan 
etmekte olan Frıtnsız - lngiliz 
fokliflerinin müzakeresi es
nasında gönderilmiştir. Metni 
şudur: 

"Konferans hiç bir şeyi 

neticelendirmadi. Siz netice
lendiniz.,, 

Sinyor Mussoliniden alınan 
hususi bir mektabda ise : 

" On Eylfılden ve ( 1apo
runuzu aldım ) şeklinde im
zamı taşıyan bir telgrafımı 
aldıktan sonra bunu takib 
eden yirmi dört saat zarfın
da taarruza başlamış olmalı· 
sınız. Maskal ( yağmur mev· 
siminin sonu ) bayramını fet· 
holunan topraklarda kutlu
lamahsınız. ,, 

Mareşal kaabının sonlarına 
sonlarına doğru Makalenin 
sukutundan sonra kararğôha 
döndüğü zaman Mossolideo 
şu teleğrafı aldığını yazmak-
tadır. . 

"MakaUenin fethinded son
ra Şarki Afrikadaki vazife· 
niz erdiği tefşir ederim.,, 

Buna cevak olarak geri 
çığrıldığımdan dolayı memnu
iyet izhar ettim. Fakaat bu, 
büyül< bir yalandı.,, 

Almanya ya 
Yun1urta ihracına 

başladık 
Almanya memleketimizden 

yumurta almağa başlamıştır. 
Harice sevkedilecek yumur
taların taze ve temiz olması
ne çok dikkat edilecektir. 

16 Birinci T ..-# 

Manevralar • 
Bu gün bitti 

'd ,, - Baştarafı 1 incı e 
ber daralhmııtır. .rJ' 

Saat onda Kırmızı ~ 
hücumu dehşetli bir dl b" 
gösteriyor. Sayısız bolll ~ 
d.man, avcı · ve keşf ta"1" 
releri karşı tarafa ıaldı 
ve bombardıman ,.bathYoj,.-

Tayyare hücumunUll ~ 
ati ve dehşeti s•Y~ 
kırmızı tarın topçu, 111 ki" 
ateşinin himayesi altıod• ~ 
mızı tarafın kuvvetleri • _,t. 
ya başlıyor. Tayyareler ,., 

ttOf~ 
tarafın topçularını ara, "' 
ve ibombaliyorlar. M• k't 
eskisi kadar serbest bk:,r 
edemiyorlar. Mavilerin ttt'• 
ğahı adeta kırmızılar .il" 
fından abloka edıldi. M• Y't 
rin topçularıda bomba i~ 
muru altında.. Kırmı~ı P idi" 
deler ağırmakinelilerın b dıf 
yt si albnda ilerliyorlar 0'' 
şiddetli bir harb başlıY0';, 

Bir aralık Demircik3Y lıJf 
ler!ne kadar yaklaı•0 d-' 
mızılar, artık köy budu f..' 
çevirmiş bulunuyorlardı '
tuluş imkanları cok •'f.kı" 
anda mavilerin göster 1~ 
kahramanlığı takdir e ,-,. 

mek elde değildir. ~ 
aşağı mahallelerine ~ 
yaklaşan kırmızı ÖD tf. 
büyük bir süratle ve tı lrf. 
reler himayesi altand•~ 
dan yetşen kahir ka 1 jtiı 
rin de ilt:hakıyle kiSJD.J' 
rine geçirerek bir 11111 

kiyet geçirmişlerdir. J 

d 

işgalleri altındaki •:~ 
adım adım müdafaa ~ 
veren mavilerle kırd~ 
arasında köy bud0;-_...r 
süngü muharebesi b•flP"- tt,\ 
tır. ·ı bir ı" 

Allah, Allah ıesferı eff~ 
1
t 

birine katııan kardeş kU f'' ~i 
ler, heyacanb dakikal~t ,t t \ ~. 
şattılar. Fakat bu yat.'YJ' \ı. 
zun müdedt devam etıılt .ı" ~ 
Kırmızılar ruuvaffakiye h)ı 
ettiler. lı VJ ,~ 

Çelik ordunun bOyt'~ ~ ~ 
askeri disiplin ve 

1 ~ ~'
fedakirlııdanyle bat' ,ıJ! s:~ 
askeri manevralard•0 ~ iL" 

• · eler Jıt ıı' 
edilen as.ieri n~tı~ deli""~ 'L. 
den ktyaıetli ve ı!ftıfa 1'"' ~ 
Manevralardan ıoor• il~ ' ' 
kırmızı ve Türk ıo•'~· ~~ 
en büyük :kumand•~~ ~ 
dan en rütbesiz JJ o'~ 
kadar sarmaşan Türk ~~ 

• 0 etJ _..t 
ları, elde edıle .J IJY"' ... 
derece derece ifti~~r: 0~~ 
tırlar. Maviler maglu 111,~ değildir, kırmılard• ,ı•~ 
olmuş değildir. Mao~ft',d• 
elde edilen galebe ~Jit• .ti 
ordu da iftihar . e~~~;., .~ 

Manevralar bıttı """,JI' 
orgeneral izzettin ~;;f 
beyanatta buluoaralı 
tir ki: fi 

- Bugünkü soo · -' 'k. t•~ 
hareketlerde berı ı id,ı' 
yüksek bir sevk f'el 
ayet hevesli •ve ~·0 ~-,d "'I 
ler göıtermişlerdırd ,o r..ı1 
lzmir manevralarıo ':~d• . .,, .... 
sek orduların ıef'•Y d,-,. 
lunduğunu b r def~ ,de' 
pat etmiştir. Aıker ;.,ı 
baylardan, kuıo•0 t 
ve bütün muharebe ,ı~ 
tından .subaytarıo~•;,o1 
rin bir iftiharla u 
tamamladım. 

' ' 
Her av birçok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (saa. Jet~ kişesındeiı yeni tertip piyanko bilet!0~~!9;p' ~ a ~ ) .., t Basmahane Corak kapı kara 34 

8 magı UDU mayınız. Bay Hasan t'ahıin Tclefoo: 


