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!iHabe1 imparataru ba1kumandan 
f aou~~uoo--------------

• Musolini hedefe varacagzz diyor 
~Negüs " evlitlanm1z10 kan101 topraklar1m1z10 müdafaas1 i~in 
~döküyoruz ve bu touraklardan bir kauf yerl b1rakm1yacag1z" 
diyor. Italyan tayyareleri Habe§ 1ehirlerini yak1b y1kmakta 
devam ediyo. Frans1z - Ingiliz - Alman anla1ma konu1ma
lar1 ltalyada dikkat ve asabiyetle takib olunmaktad1r 

Bay Celal Bayar: 
---------------0000---------------

-----------------~ 
ltalyanlar bu ordu ile temastan ka~1yorlar. 
Bu gün tiddetli bir harb olacait zannediliyor 

-------------- ..aa.. 
RAS SEYUM - RAS KASSA ANL~TILAR 

Belgrad (Özel) - Cibuti- Deuie bombard1man1 Ras ~ bi1birine muarn: olan ~u. iki 
den geien ve Romadan te- Kassa ile Ras Seyum ordu- Habet ku~andan•~·~ dtifa-

.d 1 d h b 1 • lann1n birlettiii bir gllne te· k1n1na telDID et111111tir. Diln 
YI o uHnanb ral yo d~ er e~nel sadif ettiäiaden bu hldi" (So u 4 ünciide) 
göre a et er un 11ma •- .m ~!II „~ r.+~ ~ 
cephesinden bllyllk taarruza S IJ M G ~ '-'.t '1~ lllilill 

bailadtlar. Bu taarruza Am- S, • Jl ß i • • 
ba - Ala~1yada batlam1ftir. znvor lYlUSSOilnl 
Habetler RaslKassa kuman- '.T . 
da11nda at1r atu· ilerliyorlar ---·-· ...... __ 
ltalyantayda kendilerinden 8 tl haz1rlan1rken 
kuvvetli oldugu tayyarelerin an1 1 1ar ar1 
ke,fi ne an1.,i1an dn,man•n Afrikadaki bugünkü durumu-
annnde dllzgün bir surette 

~ekiliyorlar. mu~ gözönü~e al1ns1n diyor 
Bu taarruzun mahiyeti he-

nllz belli deiildir. <;ünk1l iki Belgrad (Özel)- Londra- \ mittir. Mussolini ayni za~a~-
ordu arasanda henür bir dan telefon: da Lavale tunlan da bildi-
mllsademe olmam11br. Fakat Deyl Meyl gazetesinin Pa- riyor: 
bagfin bllyllk bir müsademe ris aytann1n bildirildiiine „ltalya timdi Habef ban11 
olacaii bekleniyor. Zira l,al- Bay Mussoli Bay Lavale ne hakkmda mlzakereye h ~1r-
yanlar dßtman1 top agzina gibi prtlar1a ulualar kuru· dU'. Fakat ba bant namua· 
getirdiklerilkanaabndad1rlar. mile ve mll1takillen Habq klrane yapal11a ve lt.iyan1n 
Ba taarruzun Deuie bom- imparatorile mtlzakereye ti· terefini ktrm•t olmuan. llk 
bardaman1nm neticesi olarak riterek Afrikada e1&1h bir prtlarda ltalyaya bit miktar 
tellkld edalmekteclir. 1ulh t esil edeeejiai bihlir- - Soau 4 beide -

Ecnebi gazetele 

__ _.„ • .,_ __ 

Ticaret ve 
Sanat odas1 

~ehrimiz Tecim ve Endüs
tri odas1n1n bllt~esi kabul 
edilmi1tir. B&t~e yekunu 
k1rk bin lirad1r. 

Dara 
Ag.rl1klar1 

Pamuk balyalannda kana· 
vip ve saire dara11 dart 
ldlo olarak Ticuet odulDca 
kabal eclUmiftir. 

ALMANYAN1N· Dl$1NoÄ YA$1YAN Blrt 
GEN~ ALMANLAR AKIN AKIN YENI ALMAN 
VI ZIY~RETE GELMEKTE VE TÖRENLE SE 
LERINI HITLERE SUNMAKTAD1RLAR. 
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- Acaba bizim j Bulgaristanda AHRET CENNET CEHENNEM VA.RMI 
lpl/_ l .. k. d. ? «' , '~ 
i•JUSO rnz zm lr. I~in ne~er kl :e.m'!r Bunun i~in din kitablar1 ve fen 
·"1 1• • 00F • Y~!!~J:~i 1t~!~,- !y~~~••' l - Kü~ük adamlar1 ne . divorlsr? 

USSO IDI ve 8§1Zm vekil ve parti lideri doktor memurlarm ev sahibi olabil- _ 2 -

neden muvaff ak olmuctu? Danef Polonyanm Levof §eh- meleri i~in bir banka a~··- Yeyip ic;n1ek var nu? bizim dünyam1zdan az degil-
• • • •• ~„ _ rindeki Üniversiteye bir ka~ .m1!}tar. Bu bankamn serma- dir. Hatta bu dünyada ha· 
1hcaba fa11zm bu kadar : zu ve bu d1ktatorliigun tc- konferans vermek üzere da- yesi Belediye bankalarmdan Öbür dünyada yeyip i~me kiki e§ini bulmiyanlarm ah-
j a et göster?2~d.~n muvaf· ki~~lü hali tabiinin icab vet edilmi§tir. Danef dün ayrdml§hr. Ev yap 'iracak meselesine gelince Sir Oliver rette hayat arkada§ma tesa-
i p ol~~az m1 id~:? . ~ttag•„ d?rum~ milncer olaca· hareket edcrken gazetecile- memur buradan para istikraz Lodge'un bize teminlettigine düf etmeleri de nadir vak'a-
11 §kah me§ruhyc~m ~~k gin1 u~1~ ed1yo~lar. re beyanatta bulunarak de- edecek, evi bu bankanm göre yedi dünyadan birinin lardan degildir. Ancak §Ura-
~ . ~aleldar c~1lmes1nm Fa§IZ~•. ~enk1~ A ~denler mi~tir ki: Davet edildim, gi- nezaretinde yapilacak, her orta katlanna dü§er ve arzu Mm unutmamahdar ki bunlar 

1 y&y~cmden end1fe. cden yok degdd1r. B1lak1s, baz1 diyorum. Orada on kadar ay ayhgmdan yüzde. 10-15 ederseniz size yiyecck ve en üyksek revah älemine 
~ Italyanlar bu suah soru- cesur gazeteler ltalyanm konferans verecegim on bef miktari tediyata tabi tutu- i~ecek verirler. Fakat daha mahsus haller digildir. tzdi-

1 ar. ycni idare adamlartm bazan güne kadar dönecegim. Ora- lacakbr. yükseklere ~1kmca et ve ka- va~ ve a§k gibi daha maddi 
u me§ele ancak tarihi hirpaJ1yor!ar. . da verecegim konferanslarlD r· d na ait bütün arzular1m1z ämiller yüksek ervah älemin-
mahiyeti haizdir ve ha- Fak~t bir hayl~ zaman var- mevzular1, Balkanlarm cog- ~ID e yava§ yava§ zeval bulacak; de yerlerini daha derin bir 
lt kar§1smde ehemmiye- dir k1, bu tenk1tler azalm1f- rafik ve ekonomik durumu, 

1
. ) hatta uyukuya bile ihtiya~ anlafma ve ruhi rabitaya 

kaybetmi§tir. ti~. .~~nkü harptan sonra Karadeniz ve bogazlar, Tu- ta YBY.8 kal rniyaeaktir. terketmektedirler. 
a§istler daha az ~iddet bu§butun .su~mu§t~r. . na ve balkanlar §imendifer- M I • Öbür düyadan alman ses ' Shau Desuiond bütün bu 
tererek, daha mefrU Ve ~UF&SI mkar ed1lemez, kt feri, büyük devletler Ve bal- a verm1yor lere bak1Jacak o}ursa ahret- müta}ealarm harfl harfma 

iuni bir §ekilde hükiime- bütün lt~lya. ~n. fayam hay- kan yarim adasi, balkan Belgrad (Özel) __ ~angay- te de mükemmel evler; gül- dogru oldugunu iddia etmi-
1 f>a§ma ge~ebilirlerdi. Eger ret tedb1rler1 1hrazs1z kabul devletleri ve milletleri ara- dan telgraf: lük, gülüstanhk bah~elik yor. Ancak §imdiye kadar 
i! siyasi partilerin ba1kan- etmi~tir. MeselA, Fa1ist hü- smdaki kültürel ekonomsal Uluslar kurumu kararma kä§aneler varmI§. Hele ~icek toplanan bütün malümahn 

I b görmÜ§ olsalar idi. kümeti polis heyetini kimi- ve siyasal ilgile;, Bulgaristan uygun olarak <;in hükumeti son derece mebzulmu§. Se- bunlan teyit eder mahiyette 
, ~unu Fa§istler dahi itiraf l~n kald~rmJ§. ~c ~u~~n ye- ve Yugaslavya ilgileri, Bul- de bugünden itibaren ltal- mada hpk1 biiim dünyam1z- oldugunu söyliyor. Bununla 
forlar. Fakat kuvvet ile, r1oe Fa11st m1hsler101 1kame garistamn özel durumu ve yaya ve ltalyan kolonilerine da oldugu gibi gümü, bulut- beraber günden güne ilerli-
5it ile hükumetin zabh etmi~ oldugu halde halk saire olacakbr. Bundan son- mal göndermey1 menetmi§tir. lar dola§makta ve 1hk bir yen bilgi sayesin bu iddialar 1 
'\Dlekette bir intiba husule hi~ aesini ~1karmam11br. ra Danef Belgrada gidecek ltalyadan mal getirtmeyi da- ruh güne§ ort<'hg1 1s1tmak- kuvvetten dli§ecek yerde bi-
irdigini, egcr e§kile ria- Diger taraftan hükumet orada da üniversitede bir hi b1rakm1§hr. taym•§· läki§ gitgide teeyyüt etmek 
' edilseydi bu intibah111 harikuläde bir faaliyet ile konferans verecektir. 1. .1• Orta dünyadaki evlerin tedir. 
izli neticelerinden memle- ~ah§Jyor, bir dakikasm1 bile d ng1 IZ bpk1 bizimkilerine mukabil Villiam Gerhardi gibi bir 

. rn mahrum kalacagm1 söy• bo§ ge~irmiyor. Bir memle- Bul~aristan a Donanmas1 yüksek ervah dünyalarmda romancmm ölüm dö§eginde 
•rlar. Kanuna mümküo ket birka~ ayda yeni esas- Okunnly~ Gazeteler her §eyin tefakkür kudreti can verirken yatagmdan dog-
rtebe riayet ettiklerin, za- üzerinde tecdid edilemez; · Manevrad.a ile yarahld1g1~temin edilmak- rularak: "Ben öbür dünyay1 

Ir.in Bir Kanun o d d k d ~erini kemali itidal ile is- hir evi y1kmak yeniden iota ..,.. tedir. ra a ütünce u - kördüm. ~imdi oradan geli-
1 !al ettiklerini, yalmz me- ctmeklen ~ok kolaydir. Fa- Sofya (Özel) - Bulgaris- Londra - Havas ajansm- reti her §eye häkimdir. Me- yorum. Bilseniz ne muhte§em 
~i cesaret vc seciyeden fizm ~imdi y1kilan kühne tanda ~ikan okunmu§ gaze- dan: selä bir yere 1itmi~ olmak yer orasi! Ahret dünyaya 

1 
lirum olan, bütün kuvvet binamn enkazmm kaldirarak leiere ambalaj i~in kullantl- Hod ve Renon kravezör- i~in sadece oray1 düfünmek kiyas kabul etmiyecek kadar 

, lselähiyeti kendilerine b1- meydam temizle-:ni§tir. masma dair ycrli mallar ka- leri di1 denizlerinde manev- maksadm husulüne k1fayet parlak bir yer!„ diye hayk1-
F · · b b ff nununun 4 üncü maddesinde raya baqlami§lardar. Bu talim k d' ~arak bir gölge gibi ya§a- a1iz1mm es a muva a- " etme te ir. rarak gözlerini kapathg101 

lgv a muvafakat edcn par- kiyetini izah cderken Mus- bir §art iläve edilmi1tir. uzun müddet sürecektir. Söy- Bu mütaleenm bir hakikat kulagv 1 ile io::iten, gözü ile 
B dd ·· B J lendigine göre bu talimlerde, „ 1

' t b' hirpalad1k soliniden bahsetmemek müm- u ma eye gorc u ga- oldug"'una inanmamak 1~m go„ren Dennis Bradley bize ;ien oyu iraz - . d k t l t 8eniz efradm1 a~1k deniz 1 1Ln1 iddia ediyorlar. kün degildir. <;ünkü Musso- ristan 8 ~· an gaze e er a 1 hi~ bir sebep mevcot degil- her halde bir efsane uydur-
1 k d b 1 · · · manevralarma ah~hrmaktan :::ebir ve kuvvete müste- lini Fafizimin ruhu, kilbi ve aca yer e am a &J ·~in dir. <;ünkü bu dünyada b1le müq deg"' ildir. Hem uzaga 

1 k II 1 kt y J • Lafka bir maksad yoktur. „ bir zaferin tehlikelerini dimag1dir. 0 am aca ir. 8 mz yiye- "' bir §eyin olabimasi i~in ev- gitmege ne hacet? Hepimiz 
:·hal anlam11 olan baz1 „_ij@IJcl!.hit,!l~~Jm.~~J!>J~Jc,!-}> ~~k -... &:•dalara ~~!t~c~-!~!!1 . J.I~ 1'oslo• ;~!c~tl::ri. anu etmek sarh 0ö_,.-,_u,:~ lcapachg1m1z za-

,imeti bak1m1ndan Fa1ist lir. <;ünkü halk müdahaneci- hr. Ecnebi memlekette ~1kan ltalvan SiJählar1n1 man bundan ba~ka dünyay1 
,tatörlügünün kesin ve lerden ziyadc cesurlar1 sever. gazetelerm sarg1 diye kulla- KuJJanivorlar Orada da sevi~1nek var tahayyül etmekte gü~lök 
Tamh muvaffakiyetini ar- ( Arkas1 var) 01lmas1 yasakbr. „ Ayni zamanda medyumla- ~ekmiyor muyuz? 
• ~ ~ ~ ~ J:. J:. J:. ~ Adis - Ababadan "Aavas„ rm bize haber verdiklerine ~u halde ahret vardir de-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A vusturya ejans1 veriyor: öbür dünyada da kadmlar mek bir hakikah ifadeden 

ulgaristanda Bul2ar Baiv-_k
1
•
11
• Habe~ler 1taiyanlardan a1- ~ocuklar dogurmaktad1r1ar. ba§ka bir ~ey degildir. 

l - d1klar1 silah ve saireyi kul- A k 1 ( A k ) 
1 unan tebealar1m1- 1·ht1·1aAlc1·1er1· i § mmacera~art, sergüze1tleri M•r as·~·var Bay Suc:ing AlnlaO)'a- lanmaga ba~lad1lar. Bir svi~ ~ ~ ~ ~ 1n sov ad1 meselesi - , Y reli o zaman ltafyanlardan ~ ~ ~ ~ 
~ofya (özel)- Mir gaze- Davas1n1 2a Avukat ya gidiyor ahnan 6 mitraliyozu tamir c;:.imalde italyan1n son 
\ Bulgaristandaki Türk ~iüdafaa edecek Belgarad (Özel) - Avus· etmi§tir. Y 
ealarmm el~iligimize da- ·· turya baqbakani bn iki hü- Habe..:ler.a bunlar1 ltalyan- 1·ta)yan· so••zu•• ye Sofya - ( Ozel) - Bulga- "' "' 1 
edilmesini yazar Bulga- kumetin dargm olduklan lara kar§t kulJanmaga ba§la-

an Türklerinin soy ad1 ristanda hasulanml§ ve kiya- gündenberi ilk defa olarak m1§lard1r. Buradaki italyan Pi~tarlarilc n1iisadcn1e K1sa cevab1. 
\ak üzere sefarethaneye mcti koparacag1 saatte ya- Almanyaya gidiyor. Bu gi- siläblarmdan 4 aded tank Belgrad (Özel) - Asmara Belgrad (Özel)- Londra-
ret edildikleri §eklinde kay1 cle vermic olan miralay d' · I h f'J b k d b. t · d k k ·· radyosundan bu gece ltalyan 11Daktad1r. Mir dostümuzun y l§e s1yasa ma a • üyü a • am1r en ~· ma uze- dan telefon: 

D · V 1 f k d b · t · H Jb k' d' B I J-' h pi~tarlar1 ile ilerlcmekte olan idavetin ceklini kavriya- am1yan o ~e ve ar a a§- e .emm1ye venyor. a u 1 re tr. un ar 1arrar cep e- Deyli ekspres gazetesinin 
" $ · b h · h J d ·1 k Ras Kasssa kollan arasmda rl1g"'1 anlac1Jmaktadir. Elri'· lar101n davasma 23 Avukat U§ingm u seya atmin u- s ne gön en ec tir. Roma aytan: 

~ " "" uf ak bir müsademe oldu. 
kendi tebeasmm soy ad1- tutulmuctur. Bu Avukatlar susi ve äilevi oJdugu söyle- 1• ngi•)l•Z · Bay Lavalm bay Mussoli-

y ltalyan genel kargähmdan ~es~il eder. Bununla bera- Bulgaristamn en se~ilmi§ hu- mvor. bildirildigine göre kuvvetli niye barl§l ~abuk temin i~in 
Bulgaristan Türklerinin kuk~ularmir. Su~lularm i~in- Yunanistan da )(1z1lha~. Hcyeti ))c dü~man kollari ile ltalyan son sözü ve son §arh ne ol-

en bir soy ad1 vard1r ve ( •cJ<.li' pictarlarmm yaphklari bir dugunu Frans1z sefiri vas1-
d kl B 1 d. f de bir~ok kumandanlar, ge- ~ "' .

1 
d - M 

,a 1 an e e 1ye nü US Affolanla a (Ö gece ~arp1§mas1 neticesinde tas1 e sor ugunu ve usso-
.terlerinde yaz1hd1r. El~i- neraller, askeri amirler, ve r Belgrad zel) - Londra- Ha§ ileri hareketi durmu§tur. linin dt: pek k1sa olarak ~u 
n bununla i§tigale Iüzü- her s1mftan ve her derece- Zarar ziyan vcriJccek dan telefonland1gma göre, Bu müsademeyi yapan kol- cevab1 verdigini ögrendigini 
bile yoktur. den bir ~ok zabitler vardir. Belgrad :_ Atinadan bil- Royterin Berberedeki ayteri lar Ras Kassa ve zannedil- yazmaktad1r . 

.._..,..,..._.iiiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.. d d Sudan vapurile ingiliz K1z1I- d b R S 1 - italya Habe• e hemen Ölrü üzerine son sistem 1ril igine göre affolanlann · igi gi i as eyum as er- „ 
"" 11 · d I ha~ heyeti lgniliz Somalisine ler:i degildir. Ancak Ras ban§a haz1rd1r. Läkin uluslar sihhi kann, mide, hamile, apan- ma ar1 1a e o unacag1 gibi 

mallannm müsadercsinden gelmi~tir. Kassa ve Ras Mulugete pi~- sosyetesile Habe~ tarafmdan disit, böbrek dückünlüg-üne B J O d d b" h i 
" dolay1 zarar görenleri zarar- un ar ga en e tr sa ra tarlandar. Bunlarm italyan T eemhar ~cvrenlerinin talya-f E N N j Jan da hükumet tarafmdan hastanesi kuracaklard1r. Bu Somaiisine dogrulduguna gö- ya vcrilmcsine raz1 olursa 

Korsalar 
\'ARiS 

Ve Flebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
23 Odun pazar 

Kanta rc1lar 

ödenecektir. heyet beraberinde 15 kam- · re burada bir önemli harb . ltalya ba§ka bir §ey istemez 
yon ve bol hol ilä~ ve saire olacagr anla~1hyor. ve harb masarifide idda et-
getirmi§tir. fi'~~ ••~~.l\l mez. 

~ Cumhuriyeti ~ Fransiz Unu · n11yal1n1 ki Norve~ 
Zekät vc fitreleriruizi 

Tayyare kurumuna vere- ~ K1z1lha~1 
cegiz. Bu kuruma vermek- Habe~ Ordusun<la 

t Je onunla ortak olan K1- Belgrad (Özel) _ OslodaJl 
z1lay ve Yetimler kurum- . 

veriliyor: Norve~ K1z1lha~1 
lar1na da hizmet ctmi~ ba~kam miralay Maynih bir 
olacagiz. testib K1z1lha~ heyeti Habe~ 

~ Gönülleri yakan hir ~ 1\kdcniz filosundan da 
n . a~k yapn1ak . . . n 
~ Bugünün hadise ve ihti- ~ 
~ ya~larma cevab veren bu ~ 

~ 
siyasal roma01 birka~ gü- ~ 
ne kadar { HALKIN SE- ~ 

: SI ) inde okuyacaksm1z. : 

hir ktsnu ~cgiJiyo 
Paris - Royter ajansm

dan Akdenizdeki Frans1z 
filoso Tolondan hareket et-
mi§tir. Korsika ~evrenlerin

~~~ J;;;;;;t;;;&„Jli::.tilJ;;;;;;t;;;& deki sularda tali me gitmif tir. 
.----~---------------------------------~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-

ordudusuna göndermi§tir . 

~ngin olmak isterseniz oi S J t 
ID~o·biletlerinizi mutlaka QQae ki~esinden aJ1mz. f;orakkap1 ka~akol kar 

Y. 11s1nda 354 H. Tabs1n Onder 



( Haßma Se.t ) 
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A. Kemal Tonay 
nakteriyolog ve bula~1k, salg1n 

r~~~ 

sinemas1 

hastahklar mütehass1s1 1 
ane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba§m· 1 

"Ytli ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 1 

4C NORMA SHEARER - FREDERIC MARCH 
KOLONYA ·~ CHARLES L-AUGTON gibi 3 büyük y1ld1z1 

Esa~dar1 ~ Sevmek &aat 6 ya kadar hastalanm ka bul eder. 
taat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair >f. J 

\'e mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- i„ 1 

dtnasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene· , 
"l!ntazaman yap1hr. Telefon: 4115 1 

Üzerine koku voktur. ~ V k ? 
' Simdiyekad~r da - ~ 1. QSQ ffl l. 

ya p1lan1am1~t1 r J ~ 
Bahar, Altm damlas1, ~ Emsalsiz bir güzellikte olan Fransrzca sözlü filminde 

Y · M h bb t · y • göreceksiniz asemm, u a e ~1~eg1, A « yr1ca: 

~~~'$'Ft~~~'F~~?$~'Fll=>+ 1 

Unutma beni, Senin it;in, «p t J Jd • En son dünya 
Ful, Dalya, Mamulya isim- -t( aramUD UrDB a. havadisleri 
lerile yap1hr. -t( 
ßenzer isin1li taklit- ~ SEANS SAATLARI 

lerini ahp bo~ para ~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

vern1 ~yunz. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

'~ Pazar: 13 te l:>a§lar. a 
1 +: Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa ot büs 

• • • 1 +( ve tramvay vard1r. 
M. Depo: S. Fer1t ~1f a eczanes1 [•]~~~~~~:>.C~~,,:~~!Rt'A=~:.J::v;~~~c·1 
HASAN BASRI FABRiKASI) Taze Kars Sütlerimiz Geldi 

Muhterem mil.~terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
gecmi§ haiis ve gay"'!t nefis tereyaglar1 getirilmi~tir. 

Bar1 
ll yegäne lüks 
flce yeridir 
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Kemeralh 
Hükumet 

Kar,1s1nda 

Ali 0~1~a caddcsi Sarraflar kar§JSI No. 1 :J 

Fabrikam1zda faaliyet ba1Iad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
ma§ile diki~ birlikte 1 provab 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
Feshane ';uma1larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provab 
24 liradir. 
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~on, ~ükem~el caz 
tia' lstanbuldan celb 

bluazzam ve muh-
•aryete heyeti saat 
Onikiye kadar nu-

?batik eksantriktir. 
•i;kiler son derece 

t t 

~ az barma matlaka 
' <;ok memnun ka-
t Miidüriyet 

(t( dan yemek y1n1ek ,., 
r+, . . ? l• 
~·l 1sttyorsan1z r+, 

1+~ Hi~ tereddüd etmeden t+~ 
~·~ Kemeraltmda Barut ham 1+ 
~· k y k" . d • t so ag1 o~esm e t 

: ALASEHIR ~:: 
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~ YY ARE Sinemas1 T3~eJi'" ~ 
.. ~ 

li B u G U ~ ~~ 
Maca~ ~1ld1z1 FRANZISK~ GAAL 'in t;ok ~ 

begcm1en ~ok alki§lanan f1lmi ~ 

~ 

Kücük anne 1 ' ~ 

> =
er ..... ... 
~ ... ..... 
a ..... 
= .... a 

, 

~; Yildiz1n _dör~ ~ar~m: bir ninn'.si il~ sfislenen ' ~1+]~~~· ~:~~~~~~ 1 
>'oka mohfler1 il~ 1h J§am~ temm ed1len büyük ~ A S R ( S f N E M A e;.~ 

bir fantaz1 ~ ~ . . . A • • • • ~ . ~ ;:*:l 5 b1rmc1kanun 935 tanhmden 1hbaren bütün dünyaca ~ 
· Dahi bestekär Bizefin hayata ve '1aheseri oJan m I tanmm1~ iki büyük film takdim ediyor IJ 

K A R M E N ~ ~ Büyük Frans1z romanlart r 1 k. ~ 
r . . . E , ~ muharriri' JUL KEARETI ~e US ID 1 

t, •sind~~ se~dm1§ olan nad1de par~alar (musiki ~ ~J nin büyük dünyaca 60 GÜN ~ 
1't ser1smden) FOKS dünya havadisJeri "Türk~e ~ 1 t B 1 d 1 i.:i E anmm•~ uz ar aras1n a 

"'ll\f b" „ . •w LEPETl Jacques Türk~e Sözlü Büyük 
utun tamnm1'1 sinema y1ld1zlar1nm canh 1 · · }' F'I 1 . „ • • 1s1m 1 romam 1 m 

karikatorler1 • Profesör SfMlTiN KU-

Bu filme mabsus seans saatlar1 • ~ y 8 VrUm TUB SEY AHA Ti [t] 
tot .14,30 ~ 16,15 - 18,40 - 21,5 fi ~ 12 KISIM Bu:I~.r aras1nda ~-·~ 

ts1 günlen: 12,30-14,30 talebe seanslar1d1r. ~ [tl A•J f • buyuk n1acera 
tlinü 12,30 da iläve seans1 vard11. ,., fi 1 e 8Cl8Sl 9 KISIM •] • • • „ 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklan 
gibi yaglarim1zdan da memnun kalacakJan §Üphesizdir. 

rf ootan VC DCrakendc satt~ yerleri hiikumet 
kar~1s1nda 

• • sevim pastanesi 
~ekercilerde 12-14 No. larda 

• • 
~ekerci ALi GALIP n1~esseseleridir 

Kabadav1, Yük~el ve Billur 
SIHHA'fIN l\1IHVERI 

S1hhattn 1nihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugiin her insan 
((Yüksel» den (<Billur» dan «Kabadayv> dan 

l~te bunun i~indir ki bayatm esas1 olan s1bhata ehemmi· 
yet verenler ne~elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

izmirde en az 10,000 ki~inin bekledigi, dünyan1n 
en güzel filmi 

KARYOK A 
BUGÜN 

L A L E sinemas1nda 
Sinema bu filmde hergün saat 1 de baflar 

Program: 
1- Karyoka 
2- Cinayet yolu 
3- Türk~e Karagöz 
4- Türk~e jurnal 
~- Komik Miki 

12 k1s1m 
10 " 
3 " 

• 
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Sanatoryama 
Gönderilen i§~i ordusu 

f§~i ive esnaf birlikleri ---------~--------
genel bürosu vereme tutulan italyan~ann gözünde 
gen~ bir it~ kad1n1 Leybe- M • 

~büyü-
li.ad~ san.a~.ory•m•n• gönde- megv e ba~Iadtgv 1 anla1:1J1yor 
ralm11, butun levaz1m1n1 ve ~ ':r 
yol paras1n1 temin etmittir. • 00 

Vali muavini . ITALYANLARDA HEYECAN 
Vali muavini Sedad Erimin 

Kütahya vaJiligine atanmak 
emri yüksek tastike iktiran 
etmi1lir. Emrin buglinlerde 
viliyete gemesi beklenmek
tedir. 

Kültürpark 
Dün ge<; v~kte kadar 
Plänlar tetkik edildi 

ilbay Fazh Güle~ ve parti 
ba1kam Y ozgad saylav1 Avni 
Dogan dün ögleden sonra 
belediyeye giderek 1ehrin 
muhtebf itleri hakkmda far
bay ile görü1mü1Jer ve Mos
kova' dan getirilmit olan Kül
türpark plinlan üzerinde 
mühendislerle birlikte tetkik
ler yapm11lard1r. Bu tetkik
ler dOn gece saat yirmiye 
kadar sürmiiftür. 

K1z Enstitüsü 
Atölyesi 

Cumuriyet k1z enstitüsü
nün siparit atölyesi dßn saat 
dörtte a~ilm11ttr. Atölyeye 
bemen ü~ mütteri gelmittir. 
Enstitüde bet y1l ders göre
rek yetiten talebelerle ak,am 
mektebinde müsteit talebe
ler se~ilecek ve atölyede hse 
batlathr1Jacakbr. 
•• 
Uzüm fiatlar1 

Son günlerde üzüm piya
sasmda kilod yüz para gibi 
bir yükselme vard1r. Hari~ 
piyasalarda da üzüm fiatlart 
yükselmektedir. En ~ok yük
selen üzümler 7,8 ve 9 numa
ralardir. 

Dört gazino 
\ 1 e bir baraka kapand1 

Fahitelik yüzünden olan 
hastahklarm önünü almak 
i~in dün toplanan komisyon 
inciraltmdan Cevad, Halil, ve 
Salih gazinoJarmda uygunsuz 
baz1 kadmlar bulundugu i~in 
bu yerlerin ve <;akaburnun
deki gazinonun kapablmasana 
karar vermi1tir. Fevzipafa 
bulvarmda Ali ~apu1un ba
rakas1da fuhfa delilet etti
ginden kapablm11hr. 

Türkofise 
Bir Memur 
Daha Verildi 

Belgrad ( Özel ) - Havas ajansmm aytar1 Tigre cephe
sinden ~u haberi veriyor: 

Resmig teblige göre Habe,in bilyük kollarmm Makalleye 
dogru yürümege ba1lad1g1 anla11hyor. ltaJyamn pi1darlar1 
Habe1lerin ön kollarm1 gördüklerini bildirmi§lerdir. Bunla-
rm Ras Mologat ile birlefeD Ras Kassa kollara oldugu 
zannediliyor. Bu ileri ~etelerin büyük k1talar gibi olduklar1 
dahi görülmüttür. Bu haber italyan ordusunda heyecan 
uyand1rm11br. <;ünkü bu hareketi Habetlerin ötedenberi 
haz1rlad1klari büyük taarruzun ba,Iang1c1 olarak telikki 
ediyodar. 

E 

Ras Deste ordusu 
~-~~~---~~---100~~~~~~~-~~ 

Motörlü bir italyan kolunu 
~evirmege ~al1§1yor 

Adis-Ababa - Royter ajansandan: Bir ka~ gündenberi 
yirmi bin gayri muntazam askeri ile nereye gittigi biline
miyen Ras Desteden nihayet haber ahnm1tbr. Ras Deste 
Doludan timaJi garbi taraf1na iJerlemekte olan motörlü bir 
dütman kolu ile kar1ila1m•t• Ras Deste burada savaf kabul 
kabul etmiyerek ricat gibi bir tey yapmaf, dü1man1n ilerle
mesine yol vermi11 1imdi de hem dütman1 i~eriye ~ekiyor 
ve hem de uzaktan uzaga arkas1n1 takib ediyor. Bu gün
lerde bir baskm baberi bekleniyor. 

Gizli . konu1ma 
„„_ 

Dessie civar1nda bir orman 
• 

i~inde Negüs Raslarla görü1tü 
Belgrad ( Özel ) - Asmara radyosu Dessieden haber 

ahndagma göre bugün N egüsün bathg1 altmda Dessiede 
bir askeri seyans kurulmu1tur. Bu seyans 1ehirde degil, 
1ehrin yakmlarmda, Habe§ ordularmm sindigi s1k ormanla
r1n i~indeki karargählarm birindedir. Herkes bunu biliyor, 
fakat kimse yerini tayin edemiyor. 

[•l 

Yelkenler suda 
italyanlar zecri tedbirlerin 
ilerlememesi i~in Frans1zlar

dan müzaheret istediler 
Belgrad (ÖzeJ) - Romadan telefonland1gma göre sabah

ki ftalyan gazeteleri Bay Suvi~'in Frans1z el~isi Bay ~am
brene, dün aktam ge~ vakte kadar, ingilterenin zecri ted
birler meselesinde ~ok ileri giderek durumu fenala1brma
mas1 i~in F rans1z hükiimetinin yardam etmesini ricada bu
lunmu1tur. Ve ltalyanm baz1 feylerde müsaid da vranmaga 
haz1r oldugunu söylemittir. 

E~mm EE~W 

lngiliz hükümeti 
„„„„„,„„„„„.111„ml!91E•!ll.i~ I 

1 67 Numaral1 
italyan 
Tebligi 

Roma (Radyo) - Mare1a1 
Badoglio'nun telgrafla bildir
digine göre Eritreli ltalyan 
askerleri Addian Kattonun 
cenubunda Habe1lerle bir 
harba tutu§mu,fardtr. Habe§ 
k1h~ ve süngülerle ltalyan 
kuvvetlerinin hücum etmitler 
ve 15 ölü bnakarak ~ekil
mitlerdir. ftalyanlardan ü~ 
Eritreli olmak üzere 5 asker 
ölmü§tür. 

Takaza nebri civarmda ve 
Ablenkano mevkiinde kanh 
bir muharebe ohnuf ve yerli 
askerlerimiz Hebetleri ric'ata 
mecbur etmittir. Habe1ler 
15 ölü b1rakm11Jardir. Zayi
abm1z, 2 yerli zabit ve ke
za j yerli neferden ibaret
tir. 

Ankara da 
Adliye veznedan tev

kif edildi 
Istanbul (Özel) - Bdliye 

bakanhg1 veznedar1 bay En
verin ihtiläs su~ile tevkiflen
digini "Kurun„ gezetesi ya
z1yor. 

• 
Habe§ lmpara-

1 torunun falc1s1 
ne diyor? 

Beigrat (Özel) - Ad1s
Ababadan telgraf: Negusun 
buradaki falc1s1 dün aktam 
y1ld1z ihracabnda bulunarak 
birinci Känun aymda bir 
<;ar1am ba günü Habe1lerle 
ltalyanlar arasmda cenup 
cebhesinde kanh bir muha
rebe olacak bu harpte Ha
betler büyük bir galibiyet 
kazanacaklar. Harp dört gün 
deeam edecek Habe1lerin 
telefa!.1 italyanlara nisbetle 
az olacakbr. 

Ate§ Ha~l1lar 
Ate~ Püskürüyorlar!.. 

Pari Sovari gazetesi, Fran
s1z parlamentosunda heyecan 
ver1c1 bir tiyatro sahnesi, 
ba1hg1 altanda yazd1g1 bir 
yaz1da ( Ate§ Ha~hlar ) m 
Sosyalist ve Komünistlerle 
birleterek marlamanter te1· 
kiläta saldiraca'<larma yaz1-
yor. 

• ... + Ci~· o+ 

Sinyor 
Mussolini 

~ehr:miz Türkofisi itleri
nin ~oggalmas1na mebni mer 
kezinden bir memur daha 
verilmi~tir. 

Akdenizde 
F1rt1na Var 

Bugün Vapur Yok 

ltalya111n sulh 1artlar1 i~in yap
t1g1 teklife ne diy_or? 

-Ba1taraf1 birincide
arazi verilmesi läz1mdir. Öy
Je ki italyamn te§ebbüsle
rinden pe1iman oldugu zan
nediJmesin. 1talyanm Afri
kada yapbg1 fedakärhk göz 
önünden ka~masm. italyam~ 
Habe§ harbinde bugünkü 
durumu unulmasm„ Binaen
aleyh bunun i~in ltalya ü~ 
haftahk bir mütareke teklif 
eder. Bu müddette bar11 
müzakereJeri de cereyan et
mi1 bulunsun. Bu müzakere· 
ler cereyan ederken ltalya 
aleyhine tatbik ediJmekte 
olan zorlama tedbirleri de 
yapdma11n. 

Akdenizde ,iddetli farbna
lar oldugundan varlarm zor-
luklarlr kar1danmas1ndan do
lay1 bngün vapÜr gelmiye
cektir. 

Belgrad (ÖzeJ) - Londradan te)efon: ltalyanm sulh 1art
lar1nan petrol ambargosuna karar verilmezden evvel tetkik 
olunmas1 ve eger muvafak görülürse ü~ haftahk mütarekeye 
karar verilmesi ingiliz diplomatlarmm mütaleasi cümlesin
dendir. Bunuai üzerine Mussolinive yeni bazi teklifler yap1l
mas1 dü1ünülmektedir. 

lngiliz 011 bakan1 gazetecilere italyanm istedigi ü~ hafta' 
bk mütarekenin manbki oldugunu söylemittir. 

„ 

Mübim Radyo ve Telgrafl 
~--0000 

Bir italyan u~ag1 Jijikanm üstünnde u~mu,tnr. Soll' 
d1man edib etmedigi bildirilmiyaor. 

§ Rivayete göre u~aklar Ogadenin muhtelif merke 
bombardaman ediyor ve tahribat Jyap1yor. 

§ ftalyan u~aklar1 Adis - Ababamn 150 kilometro 
§imalindeki Ankoyer kasabas1n1 bombard1man ebnitif· 

§ Dün Dessie üzerinden bir ltalyan u~ak filosu 1 
fakat bomba atmam11br. . e,I 

§ Stefani ajansma göre Dessie bombardiman• ~ 
cezai olmak üzere iki sebebe m.ebni yap1lm1§br: l 
bölgede ~ok asker topland1gmdan, öteki de Ras 
taarruzudur. , 

§ Tigre bephesinde Ras Seyum askerleri kü~ük bit 
yan müfrezesine taarruz etmi§, dört ltalyan ö)mu§tOt· 

§ Yine Tigre cephesinde ki bir ~arp11mada itaJyaol-' 
Habe1lerde bir ölü vermi§lerdir. . 

§ ltalyanlara ka~an Ras Gügsa adamlarmdan elli kifl 
Habe~ ordusuna dönmü1lerdir. 

§ Hebe§ler Avrupa zabitlerinin pilam ve göte 
Dagburugda pek mükümmel ve modern istikimlar y• 
lar. 

§ Habe1 cebhesinde erzak azalmt§hr. Zira geien .
1 hep o yerJerin mahsu)ü ile beslenmittir. ~imdi j~etl 

arzak nakli ~areleri dü§ünülüyor. 
§ Petrol kumpanyalan ltalyaya petrol vermemek fC 

yaya sablacak petrollan aralaranda taksim ile zar•" 
durmak hususunda anla§milard1r. 

§ Beigrat (Özel) - Romadan telefonlandigma görf 
solini bar•§ veya sa VB§ yoluyle olsun harhalde bede 
varacag1z dedigini sabah gazeteJeri yazmaktadirlar.; ~ 
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Habe§ler 
Taarruza 
Ge~ti 

- Ba1taraf1 1 incide -
bu taarruza ge~mi§ olan Ras 
Kassa ordusunun Ras Seyum 
kollar1 tarafmdan da yard1m 
gördügü anla§1hyor. Evvelki 
gün Ras Kassa ordusuna 
Adis-Ababa yolundan pek 
~ok yard1mc1 kollar ile be
raber pek ~ok mühimmat 
dahi gelmittir. 

Bei lin -Girbki§er Beober· 
ter ga-zetesinin harp aytan 
gazetesine bildiriyor: 

Dessie bombard1manmdan 
sonra Negüs kat'i bir taruza 
karar vermistir. Bahusus ltal
yan u~aklanmn etrafa yakip 
y1kmas1 bu karar1 katmerle
mi§tir. ~imal cibhesinde agir 
ve bilki de kat'i bir harLm 
aktam sabah ba1hyacag1 zan 
ediliyor. Bu sava§• Negüs 
bilzat idare edecektir. 

___....~. ·--
Ko§u 
~ampiyortu 

Bir k1z lerkek oluyor 
Pragdan bildiriyo : Cihan 

ko~u ve atlama 1ampiyonu 
matmazel Koubkova cinsiye
tini degi§tirmek üzeredir. 
Y akmda kendisine yapalacak 
bir imeliyatJa bu k1z erkek 
olacaktar. 

Matmazel Koubkova 24 
ya1mdad1r. 80 metrelik me
safeyi 9,8 saniyede ve 800 
metrelik mesafeyi 2 dakika 
2.6 saniyede katederek ci-
han rekoru yapmt§b. Ge~en 
sene Viyanada beynelmilel 
yar1§ta rakiplerini ~ok geride 
bnakmithr. 

Eondrada son cihan 1am-
plyonlugu yar1§10da gayet 
yorucu ve zor bir müsaba
kaya girmek istediginden 
bir kadm bünyesinin ouna 
tahammül edip etmiyecegini 
anlamak 1~m matmazelin 
tibbi muayesine lüzum görül 
mü§tü. 

Matmazel bu muayeneye 
raz1 olmam1§ ve bundan do
lay1 bu atletin dnsiyeti hak
kmda garip rivayetler dolaf 
m11ti~ 

Londra ffs 
El~isi nedi 

Istanbul - Londrad-' 
dirildigine göre Londr' 
bei el~isi Habet to 
r1nan ufak bir dar~astP' 
terk etmiyeceklerini fe 
hangi bir tekJifi red 
lerini söylemittir. 

Habe,IeriJI 
ileri hare1' 
Durdu 
Belgrad (Özel) -. . 

a1ans1 ver1yor: 
Habe1ler Adis-.Ab• 

. geien yeni kuvvetle 
yük hareketi Makalle 
~eviriyorlar. Bu hesab' 
Jijikamn cenubunda . 
cephesindeki Habet 1 

reketi durmu1tur. C 
yanlar burada muk• 
ba1lam11Jard1r. 

· italyanls' 
l\lakallc taraf 111.J~ 

arruz tecrübeler• · 
Belgrad (Özel) -

ltalyan radyolarmll1 II• 
malümata göre Mak• Ir' 
~1smdaki italyan pi)''~ 
alan bir taruz hare1'' P. l 
m11tar. Fakat kar~af~ 
be1lerin kuvvetli .111 1 
görünce yine eski r' 

~ekilmi§tir. ·-e 
ltalyan u~aklar1 '11 

la11yorlar fakat diill 
topraklarma hi~bir 
atmam11lard1r. 

ingiliz fil,, 
'kd . ~ l .. „iJ. 1'° en1ze ( o„ 

~ ,/ 
Belgrad (Özel) _„ 

ten telefon: lngilt~re~tf 
denize yeniden ik• b~~ 
ile dört torpito ruu. c' 
derdigi haber verilai 

yugoslavf~ 
Un1un1ig Bagt~ • 
Ka<; Ki~i J{urt1l 

Belgrad (Özel) ~il' 
beyram münasebe 

"1 
edilen genel b~I ~ 
bin kiti kadar b•d•' 
kurtard1. Bnolar b,JI 
kifi matbuat lerb• 


