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. , lyan ba§vekili diyor ki: Bizi zorlama tedbir~eri ile yola getireceklerini zannedenler bil-
ler ki, biz her ihtimale kar§I haz1rl1kl1 ve tedarikli bulunmaktay1z. Italyan1n sahillerine 

" e hudutlar1na 2önderdigi kuvvetler Fransa ve lnqilterede yeni dedikodular dogurmu1tar „... --~~--~--~---~--------------~-

ran s r z feVenleri Habe$ zaferinin büyühlügüne
1
1af 

makta ve bunun teyid etmesiti-i beklemektedirler 

Habe1lerin büyük zaferi Uzak 1ark meselesi 
---------------OC>+*OO „----------

ehib pa1an1n idare ettigi bir taarruz italyan-
1 

Bay Van2"'1n kerameti, Cin Man~uko'yu naRd 
., lar1 müthi§ 11 ir bozguna ugratt1 tasdik etti? Bu mesele hakk1nda ü~ madde 
( ~U ZAFERiN FRANSiZ„ "EVENiNDE TESiRi P0!0:0i.!„~~i~! -:.~!:1!.i~ ~On;e;in~~v~1dei\~;;~~n~~ 1 ~J~: Ba:v!:•nt.~:::;; 
;.II l' 1 • • ~ • 1 Ö · ingiltere taraf1ndan cenevre- zetesine gönderilen mektup- 1 1932 ve 1933 de ulualar 808-
~ oz (Radyo)- Ad1s-A- bir darbe vurmu~lardir. Aym : stanbul ( zel) - ltalya de ahnan hath hareketten taki imalar sözleti cerh edi- t · t hnd k ß \tif 
ltJ dan alman .radyo "ve kaynaktan geien diger bir gördügü l~z~m üzer!ne ltal- bahseden gazeteler bu hu- lemez kaynaklar tarafindan ye es• ara an ° e 
L traf haberlerme gore habere göre Habef ordu- yan Somahsme yeu~en on susta nasyonel if,aat yap1la- teyid olunmaktadrr. Hatirlar-
~ta Vehib pa~a (radyo sundan bir ~ok kol ar ltal- bin kadar asker, on bef bin bilecegini bildirmektedirler. dad1r ki Vanig Taymis ga· 
..:hib pa,ay1 'fürk generali yan Somalisine müthi~ bir küsur ton malzeme ve pek Londradaki <;inliler birligi ba§- zetesine gönderdigi bu mek-
'"'Jt t 'f t k d' ) l b k l d k t b'l h •• „ •••••••• „„„ •••• „ •••••••• „„„ •••• „„„„„„ 
~ b:;;~ ~:e ~:si,~u :~ ·~:L~~~miE~i~· Bu rad- ~:k :a:~:r:i1t7;.•n ve er- sr•nyor '/IJl.ussoli•ni• 
„~ ikinci derecede kuman- yo haberini veren Toloz is- ltalyaya dönen vapurlar j f' J ~ 
~rm idareleri altmdaki tasyonu bu zaferin büyüklü- da 1221 i§~i vard1r. Bir ital-
~trler Gorahai'nin cenu- günü dikkat nazarina a)arsa1' Ju•n "0•r:"~ --1...-.~i a„ ~h 
~"Cl J.-.i„Ja.,. 6„.1.acanna diyor ki: Bu darbe o kadar top ~eri K1a1ldenize ge~- · 
~ iklerini kolay kolay dü- önemlidir ki bunun teeyyü- mi~tir. 

lt111iyecek derecede ezici dünü beklemek icab eder. Cenenre 1 (A.A) - Zecri 
„„„ •• „ .• „„•••• „„••••••••„••••„„•+„•••• tedbirler komitesi toplanb-

MISlr Krali~esi Kleopatra sm1 10 lkincikännun b1rak-

llilä istisna bütün izmirlileri Elhan1ra 
Sinemas1na ~ekn1ektedir. 

m1,br. 
Istanbul (Özel) - Habe, 

lmparatoru Cibuti - Adis-A 
baba demiryolunun Habefis
tana aid k1smm1 terninat gös 
termek suretile bir istikraz 
yapmaga ~ab~maktad1r. 

Bu istikrazm gelirile Ha-
~ Sonu 4 üncüde 

Hemsulh 
Konul1malar1 
hem hududlar1 
Takviye neden ? 

Belgrad ( Özel) - Politika 
gazetesi yazd1g1 bir maka
lede lngilterenin Roma el~isi 
Bay Mussolini ile, ltalyamn 
Paris el~isinin Bay Laval ile 
görü,ert!k sulh §artlar1 üze
rine konu§urken eyni za-

manda ltalyan1n M1sir ve 
Frans1z hududlarile deniz ke
narlarma, Fransanm Somali
ye. lngillerenin Sudana dog
kuvvetler göndermek husu
sunda gösterdikleri asabiyet
ten bir mana ~1kmad1g n1 
söylüyor ve bu asabiyete 
sebep nedir diye bir sorgu
da bulunuyor. 

Halkm Sesi-Korkuyorlar
ki bar1~ sözü altmda barut 
kokusu gizleomi, olmas1n. 

- === 
Bu defa da dünyaya meydan 

Okuyor ••• - ...._...,_,~ ,, 

Toloz {Radyo) ·- ftalyan
larm umumi harba i,tiraki 
ytl dönümünü ftrsat bilen 
yüzlerce Fa1ist kurumlar1 ve 
Habe1istana giden gen~ as-

kerlerin ana, baba ve akra
balar1 Mussolininin önünde 
müthif bir nümayi§ ve ge~id 
resmi yapm11lard1r. Mussoli-

- Sonu 4 üncüde -

~ ... „11m1„„„„„„mm ... „„„„„„„„„„„„„„ ... ,..„~~------------.-....... „„„.„ Ah A b.. ..k lb. f b .k ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
~ met ve s1m uyu e 1se a r1 as1 TELEFON 2042 
leathk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbrmiz. Yerli mal1 her ~e1id ~ulikiden ~ifte provab, temiz masraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 18 liraya kadar 11marlama elbiae J•pdir. LEVHAMIZA_DIKKAT _EDINIZ. 

BAY EDEN 
bir hareket yap1lmua i~ 
läz1mgelen teraitio me•cud 
bulundugu hakk1oda verdiji 
diyevin cihan efkin umuml· 
yesinde has1l ettigi sllrprl1 
tebarüz ettirilmekte idi. Bay 
Eden diyevinde bilhuaa de· 
mi1ti ki: "Japonya mnteca
viz olarak teläkki edilme
mitti. <;in - Japon minaka
f&lan hi~ bir zamao ild 
memleket arasmda bir harb 
haline srelecek derecede te
rakki etmemitti. <;in hi~ bir 
zaman Uluslar 101yeteal 
pakhn1n 16 1nc1 maddeabd 
ileri 1ürmemitti ve o zamu 
Amerikan ve Sovyet Raaya 
cemiyet üyesi deiildi. BaJ 
Vanig <;in meseleai mllvace
hesinde logilterenio hatb ha· 
reketini hakh giSstermek i. 
bu delillere 1u aualleri 10ra· 
rak cevab vermitti : 

(Sonu 4 nncllde) 

Telefon 

No. 

' 3882 



Sablfe 2 

liat1r i~in diri 
Diri mezara 
Girmek ideti 

Son zamanlarda Ur 1eh
rindec 1>ir lngiliz komitesi ta
rafindan a~llan Kral ~arle
emin, g~~mi~e kar11m1§, as1r
lara bogulmu§ mezarmda. o 
zamamn adetince beraber 
gömülen degerli 1eylcrinden 
ba§ka önderlerJe beraber 
canh canh gömülen bir~ok 

insanlann kemikleri de bu
lunmuftur. 

Bu kemikI:z Irak önder
lermin ölmesile adamlannm 
ve sevdiklerinin de sag ola
rak lmaraorla bir mezar ko
nulduklan ideti ayd1nlan-
m1§hr. lmparatorun olmesile 
hazulanav mezara kad1n ve 
erkek olmak üzere daha 60 
ki§i canh canh ve beraber 
gömnlürclü ! .. 

Bu feci ilifata liyik görü
lenler saraya önderin en zi
yade sevdigi kad1nlarla, mai-
yet!afayindan askerler, hattä 
arabacdar, ögüzler:ve av kö
pekleri de vard1. 

lmparatorJa mezera sag 
olarak girecek olan kadmlar 
en . büyük tuvaletleri, asker
ler yeni elbiseleri, üniforma
lar1 ve silählar1, arabacilar
da araba ko1umlarile bera
ber hükümdara bir dada dö
nülmiyen bu seyahat refakat 
i~in en 1büyük hazirhklar1 ya
parlardL 

Tuhaf1 1uki bütün bu can
h insanlar, bu karanhk me-
,~„A gä .... g.i, bclki d.h • ..,ek 

~ok seile ya1ayabilecek olan 
ömürl~rine o gün krahn öm
rü ile beraber son vermegi 
bir fCref bilirlerdi. Daha tu-

haf1 da 1u ki bu kadar as1r
lardanberi bu kärgir binanm 
i~inde kalan bu e1ya duru
munu, bu insan ve hayvan
lar1n ~i~imlerini kaybetme
leridir. Biltün bunlar1n ae~i
lecek ~adar toplu bir bi~im
de ~1kmalar1 ak1llara 11gam1-
yan bu zulmün fahidi ol
mu,lardtr. 

Vaktile Irakiilar1n gözün
de bir kudsiyet olan bu adet 
bugün gözümüze nas1l bir 
zülüin olarak ~arp1yorsa bi
zim bugünkfi adetlerimizden 
bir ~ogununda binler~e y1I 
sonra, ge~mi§i bilmek mera-

. kma dü~emerin gözüne garib 
görülmiyecegini kim iddia 
eder. 

Ger~i bizde böyle canh 
ve kanh gömülme ädetleri 
yok. bir imparatorun habr1 

„( Halkm Sul ) 2 Birinci Kinu• 

KRALLAR KRALININ DIVARINDA li'mm~m „„„.„„„„„mmm~-a 

Kahve Kokan Sehir 1 RAM A z AN 
-----oo++oo--- --.· ~ VE ~AKALAR 

Meger Y emen kahvesi dedigimiz Habe1istan ~~~ablabll„„„„„„-..„„__.n a a„.....-
mahsulüymü§ - Cibuti liman1nda ba§ döndü

rücü bir ~al11ma vard1r • 
Dire Dauadan Frans1z So- r zin, portakal veya §U bu 1 dört saatte, Habetistanm rö-

malisi k1ydar1na doglu giden kokar. Cibutide kokan kah- begine var1hr. 
tren, iki yam kapkara kaya- vedir. Bunu fena bir fCY Harrardan itibaren koyu 
hklardan ge~er. Göz önüne saymaym. Biläkis s1cak, ho§ yefil rankli kahve fidanlar1 
serilen erazi, cehennem gibi bir kokudur. Bütün §ehre bu görünür. Öküzler otlar, ba-
alev alev yanan, u~suz bu- güzel koku sinmittir„. Ye- ~aklar dalgalan1r, an kovan-
caks1z ~öldür. Ve Cibutiye men kahvesi denen kahve, lan v1z1ldar. Bütün bunlar 
arak basanlar, birdenbire ,a- Arahlstan mahsulü degil,Ha- Avrupa mallarile takasa ha-
§alarlar. Yemye§il bir bah~e b~§istan mahsulüdür. Ve kav- zardu. 
ortas1nda, ye§il sarma11klar- rulmadan evvel, daha ye,il- *** 
la donanm11 bir hükumet ken güzel kokan yegine kah- ltalya - Habe§ harb1 Ci-
konag1 görürler„. Tat bina- vedir. butiyi daba kalabahkla§brd1. 
lar birka~ kathdir. Her evde R1hbmdan itibaren kahve Ak1am Menelik meydanm-
elektrik, su, buz vard1r. yol- görürsünüz. c;uvallar1 takip daki gazinolar1n elektrikleri 
larda son model taksiler if- ederek yürüyünüz. Büyük bir yand1m1yd1, Avrupahlar ma-
ler, büyük magazalarda da binanm önüne gelirsiniz. l~e- salara kurulurlar 
aht verif edilir, yatacak kon- ride kahve ay1khyan kü~ük Bir yandan Avrupada s1-
forlu ü~ otelin kap1s1 misa- Somalililer vardu. Ba§larmda kdan ve macera arayan gö-

Y emek, i~n1ek istemem 

Nedir bu? 
Hava iiJte ~ok güzel gel yan1ma ey bebek 
Bunun i~in sana sana ben daha m1 yalvaray1m. 
Gözlerinin üstüne ben bakhk~a ben soray1m. 
Yay m1, kat m1 nedir bu? 

Seni yaratmak i~in tanr1 vermi§ ~ok emek 
Dur kar§imda cici kiz bakay1m doya doya 
Güzel yüzlü göklerde parhyan beyaz aya 
Arkada§ m1, nedir bu? 

l1te kollanmdasm som altm renkli ~i~ek! 
Ok~arken ate~ ~1kb kalbimin göllerinden 
Yapdmit bir deste mi m1s1r püsküllerinden 
Y oksa ba~ m1 nedit :,u? 

Sen varsm ya„ lstemem ben ne bir dilim ekmek 
Ne bir dolu bardaga hasret ~ekerim bu gün 
<;ünkü beni doyurdu senin bir öpücügün 
Su mu, B§ m1 nedir bu? 

firlere a~1kbr. bir sarg1, memelerinin üstün- nüllü yazdmt§ gen~ zabitler N. R. 
Cibutide 600 Avrupah bir de bir sarg1, bellerinde pe§· bir yanda da, Habe§istandan •• „„ ______ _ _ 

bu kadar da Hindli vard1r. temal„. Habire ~ah,ular. harp münasebetile hicret Ramazan negini de öbür tarafa koyup. 
Bu 1200 nüfusa K1z1I denizin Kabvenin tozu ve pür~ükleri edenler vard1r. Bunlarm ek- hemen büllü r gibi akan 10-

her ~e§it irkmdan 14000 yer- savrulur, kahve taneleri, al- serisi Yunanhlard1r. i,Ierini ßir daha gelir . . . guk suyun yantna sokuluy•!1 

liyi de iläve edersen!z, Ci- bn taneleri gibi bir yere bi· terk edip Avrupaya dön- ~ömeliyor, avu~larmdan bit 
Steak bir yaz ramazani. l k k b ' J kir· butinin nastl bir älem oldu- rikir. mektense, istikbalin ne yol ya a yapara ' &§ iyor 1 

Kur§Ull gibi agu bir hava. 1 k · ... 
gunu tasavvur edersiniz. y olda, kahve kokusu, ku- gösterecegini beklemegi ter- • Ir i~mege... • 

EI b 
Aga~larm k1p1rdam1yan dal- c;mar dibinde oturan k61 

ev sa~an ir gök albnda rumu1 öküz derisi kokusuna cih ediyorlar. larinin 0-zeri'nde, bayg"'in gibi l 
k J • k d d k ihtiyarlar1 isyan ediyor ar. 

ü reng1 topra iyar1n a i kart§lr. Yol ortasmda, ye§il Kanun onlar .1 ü~ ay mühn duran kuQlar, mecalsi'zli'kten 
b l. b k · y - Oru~ yemekten utall" 

u 1man, üyü bcaret site- sankh, k1z1l boyah sakalb let verir. Bu müddet zarfm- kanatlanm sarkitmi§lar, Agus- miyor musun? Diye bagirl" 
sidir. Ge~en sene Cibuti li- bir arabm nezareti altmda da ya Cibutiye yerle§irler, tos böceklerinin zmlbsmi yorlar„ Dervi§ olacaksin helll 
mamnda 1 milyar frrnkbk Somalililer bu postekileri yahut Avrupaya dönerler. di'nla'yorlar.· · • tdi · de!. Mübarek ramaian y1 
(bizim param1zla 85 milyon- tartarlar. -0~ aya kadar ne1er olur Kizgm hir ~öl gibi, göz bir gelir. 
luk it yapm11br. Kahve, deri, balmumu, hu- neler?,. diyorlar. alabildigine uzanan yoldan, Bekta11 : 

Cibutiye ayak basahr ba- bubat, yag, me§in kokular1 Ge~en U~ ay zarfmda ~ok kim bilir ka~ saatlik bir yü- -Eyvallah, erenler! diyor• 
s1lmaz, buruna ticaret koku- arasmdan istasyona kadar 1eyler dolu, bakahm gelccek rüyü§ten sonra nihayet köye Mübarak ramazan, BuyurdU" 
su gelir. Baz1 limanlar ben- 2elirsiniz. lstasyondan yirmi ü~ ay zarfmda neler olacak?.„ eri§en ihtiyar bir bekta11 fu- gunuz gibi y1lda bir ge~t 

[•l e: 8 8 8 8 8 a ~ ~1 [tJ r lu~rADI, uh1 cmarlarm 11ö}qe- amma. yine gelir i§te. Haaa· 
ledigi pmar ba1ma geliyor. l:iuk1 bu c:on ~&4' •••• -1:.ir 4-1" 

Cephelerdeki : y eni toprak Garib bir Hegbesini bir tarafa, deg- gelmez!. 
p;,q ~ , „... 11;11 ir;it r.+~ Durum Kanunu Reklim .. „„~ ~ k::llll kb • .., lli:dl ~~ 

Belgrad (Özel) - Royter Bu kanun pek önemlidir. Amerika §ehirlerinden bi- Binden ziyade Ekmek 
ajans1 diyor ki: Ge~en hafta Yakmda ~1kacak olan bu rinde büyü { bir sinemanm ßaJ1kf'I gemisi j Meselesi 
ltalyanlar i~in yerlefm, Ha- kanun ile hükumet iki bü- sahibi, yeni yapilan filimler- ~ d ss 

d b. · · ilk d f 1 k Jtzal< dcn1.z1' bt1z.lat'"I Ekonomi bakanhgw in ' 
be,Ier i~in de hazulanmak yük promlem düzeltmi§ ola- en mm e 8 0 ara ., de 

f H k 
' 1 caktar. halka gösterirken begenme- arastdda viläyete geien bir emir 

ha tasa idi. abet it a ar1 mi§ ve filmi yanda • buak- ' ' ' Belediyenin Ziraat ban1'•~ 
ard1 ara11 kesilmedee cephe- 1 -- Topraks1z ~ift~ileri mi§h§hr. Belgrad-f. "oskovadan bil- smdan bugday sahn alar• 
ye ta1101yorlar. toprak sshibi k1lmak. Filmi yapan §irket, sine- dirildigine göre Azak deni- Belediye un fabrikasiod~ 

ltalyanlarm §imal cephe- 2- ltlemeden yahp duran ma sahibini protesto etmi§ zi buzlari arasmda binden ögüdüldükten sonra piyafl 
sinde §imdilik bir taarruz topraklar1 i§letmek. mukavelesine riayet etmemek ziyade bahk~i gemisi sak1§1P ,...„. 

b d ya un halinde ~1karmas1 ..... 
h•zuhgw 1 yok. <:imalde ltal- Memlekette pek rok kim- iddiasile mahkemeye ba,vu- kalmt§hr. Bunlarm ura an 

"i .,. k 1 'h . 1. k vaf1k görülmü§tÜr. 4' 
yan cephesi yüzlerce mil seler vardu ki filen ~ift~i- rarak tazminat istiyecegini ~· ma ari 1 tnna • yo tur . ...-
uzundur ki ltalyanlar bu hath bildirmi1tir. imdatlarma u~aklar gönde- . i k k 1110· 

dir, ancak itliyecek yeri Bunun üzerine sinema sa- rildi. Bundan baska bir tay- lzmir kinci Hu u 
Pek zaif tutuyorlar. Yalmz k G 1 k d d" 1·· - „ d yo tur. ene mem e ette hibi, gösterilen filmin dün- yare §imal denizin eki bir ur ugun en: 
birka~ noktas1 vard1r ki ta- f · d A t' t Se' öyle ~iftlikler vard1r ki bin- yanm en kötü filmi olmak buz kitlesi üstünde kalan zmar e oturan r 19 1'D' 
mamen;kuvzetlidir. Sag kol- lerce dönüm olan varhgmm §artile ü~ gün s1ra ile sine- k1rk be~ ki§iyi bir tayyare niha Bedia tarafmdan„„de 
daki noktal"r daghk ve dag masmda gösterebileceg"' ini kurtard1. cas1 Eski mahkeme önU 1, 

t kl h tt d 1 · yans1 bile i§lenmez, topra- 10 
• e e er a m a yer e§m1~- filim Qirketine bildirmiQtir. Yen1• Adam Gizli sokakta 20 numar . e l d' gm büyük bir k1sm1 ~abhk, "' "' 1.id 

er 11· Filim §irketi buna muva- Artist Mümtaz Ener alef~,, 
t 1 l · · b' 1 dikenlik, batakhk, mezbere- „ 1 b•„ ta yan arm, yer1a1 1r tür ü fakat etmi§ ve muvafakat 100 Uncü say1s1 ~akb, ~in- ac:1lan boQanma davas1 „w 

lik olarak kahr. Bundan mal "' Y ,.,,. 
bulamad1klar1 Ras Seyyum, etmekle hi~ a1danmam1§hr. deki yaz1lar arasmda M. kmdaki tebligat ikamet b' 
Tembiyen ormanhklannda sahibi de, hükumet sandig• Zira sinema sahibir:in dün- Prennaut'nun Biyoleji ve me~hul bulundugundan b• ~ 
~ete tetkilätlari yapmi§br. da topragi olmiyan ve top- yanm en kötü filmi göster- Marksism, Cami'nin siyasa sile tebligsiz iade edil~~le 

italyanlar bu yerleri ~evi- raks1zhktan a~ dolaiJan ~if- mekte bulunduguna dair acunu V. Gültekin 'in Totos· üzerine davacmin tale •11 
irin bir sürü insam soluk · d f d „ t 'l H kk ' H k k ·1•„„ 

:r rerek Ras Seyyumu tutmak ~1 e ay a gormez. yapbg1 ilänlar, emsalsiz bir toy, smai a 1 nm u u bu baptaki tebligatm 1 ~1i-alam1yacak bir kulubenin 1 k k l b k klA · · nedir? Octave Berllird'm ein- 20· i~in ~ok dü§ünüyorlar. §te ~· aca o an u a- re am yerm1 tutmu§, ve si- icrasma ve tahkikabn _a.al•' 
i~ine kap1yarak orada öldür- b"t" b l h II d b „ „ f d sei eg· itim, Zahit S1tk1'mn C b rv Cenvb cephesinin durumu nun u un un ar1 a e e- nema u u~ gun zar m a 935 uma gününe 1 a1' 
mek fenahg· 1 mevcud deg· il. r f „ t 'd h' b 1 Bog· tmad1 yaz1larm1 okuyunuz. k d ·ye 1 

ise §imal cephesinden daha cek, ~i ~iyi toprak sahibi, mu~ en en ·~ o,a mam11- ra arzuhal ve avac• .„e 
Lakin bizim de sava!ll haz1r- f 1 1 b 1 t - hk d' baoe•• "' mü§küldür. Buralarda yol- az a toprag1 o u ta it eye- ir. - - reti ma eme 1van J•" 
hklar1m1z, insan öldürmek CAN K"t" h · Id ~tOP' suzluk ile beraber yagmur- miyenleride dü§Ünceden azä- u up anest talik edilmit o 0»~ 60e' 
i~in icad ettigimiz toplar, si- l d l · d k 1 k B U l J "dd 1 h M„mtas " arm evam1 ve yer en yu- e 1 aca br. ununla bera- nut 011va 1111 <i ( '"f A N } ~1• neniasinin mu eaa ey u 10te 
Jahlar, tozlar, gazlar ve daha h k .J ~ • kA " d .„ ' 

mu1atmas1 are äb temamen ber memlekette zürram yük- ve fitrelerimizi tarn kar~1s1nda rm mez ur gun be b.,llJ 
bin ~e~id vas1talar yüzünden durdurmaktadir. seJmesini, bu bo§ ellerin i§ Zekät veya vekäleten az1r 1 ~-
bizi de gelecek insanlarm Bu duruma bir de Malarya Tayyare kurumuna vere- C A N narak cevab1 läy1hastOJef 

„ „ d k b h ._ sahibi olmasm1da temin ede- ceg"' iz. Bu kuruma vermek- ld • 
gozu"I e a a atu göstermi- hastabg1 a§thyan sineklerin cekti'r vermesine aksi ha e·t•ib~ 
Y

ecekler mi? Je onunla ortak olan K1- kütüphanesinde istediginiz k 1 ... „ 
izacm1 katarsak General -~.......-........-.,·vv'„"''-~ her re!llit, kitab, mecmua, hinde g1yap · ararl ~ „o 

M d · d d G · l t b k At z1lay ve Y etimler kurum- .,. Y d'l ... · J 1 U M ,... b' e en1yet asri e igimiz rasyanonun ilerilememek yan arm aarruz are a mm defter, käg„ id, kalem ve saire e 1 eceg1 · · · · te 
b d 1 b .:i f l ... d · t' larma da hizmet etmi§ bl' „ f 1 f'k•" _k u zaman1m1z a yap1 an u yüzünuen neler ~ektigi anla- as1 aya ugramasm an 1s i- ve ~ocuklar i~in her türlü te igat as ma tev 1 ,..,,.. 
§eylerden dolaya bu lialimiz1 ~thr. , fade ederek yeni haztrhklar olacagaz. oyuncaklar, ~ukulata ve lig makamma kairP 

0 

gülün~ bulm1yacaklar m1 ?' Bu suretle Habe§ler ftaJ- gördükJeri tabiidir. JCkerlemeler bulunur. üzere ilin olunur. 

ZenIDn ?lmak. i~t~rseniz ni Sanc:Jet kz·.:esz·n Jen abmz. (:orakkap1 ka~akol ~~ 
••annn et e n1z1 mutlaka w.UI Y' Ui 11smda 354 H. Tahsm 011 



t Halkm Seal • 2 Birinci Kinun 

AN BASRI FABRiKASI 
Sarraflar kar~1s1 No. 13 

~ani1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 

diki~ birlikte 1 provah 10 Iira - Nezaket Halka 
2 Provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 

1
.11e '•uma~larmdan kazmit 2 provah 21 lira, 3 provah -
1rad1r ~~~~~~• 
~ . "'-- .... 

1.1 cden köylü ve ~ehirli Bay ve Bayanlara son moda~ M De 

1 

• 

• 

OL NYA 
VE 

Esanslar 
Üzerinc koku voktur. 

.; 

Sin1diye kada r da 
yap1lan1anu~t1r 

**:lc:lclfc~lbtbt~:tc i:lcltlbt~:tot~.~~~ 

« E AM A sinenlas1n1n 
büy··k zaferi 

1 'l0,000 lzmirlinin ge~en senedenberi sab1rs1zhkla bek· 
ledigi dünya sinemac1hgmm e~siz bir san 'at harikas1 

KLEOPATRA «i ~imdiye kadar ihti~am reko,·unu muhafaza eden 
BEN HUR filmini de geride birakan bir zenginlikte 
300,000 figuran i~tirakile ve 23,000,000 sarfile vücuda 

i getirilen bu filmi Elbamra sinemas1 bugün sayin lzmir 
halkma takdim ile iftihar eder. 

D•k t• Bu film ~imdiye kadar Türkiyeye gelen 
I · a • filmlerin en bahalis1 oldugundan aer-

best duhuliye karneleri yalmz bu film i~in muteber 
degildir. 

Aynca: 

J ld • En son dünya urna a. ha•adisleri 

Bahar, Altm damlas1, 

Yasemin, Muhabbet c;i~egi, I ' 
Unutma beni, Senin i~in, I « 
Ful, Dalya, Mamulya isim- « 
leriJe yap1hr. « 

, ßenzer isin11i taklit- « 
Jerini ahp bo~ para • 

SEANS SAA TLARI 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 klebe matinesi. 
Pazar: 13 te ba§lar . .... .... 

~ • Ak~amlar1 sincmadan sonra her tarafa otobüs 

vcrn1cv1n1z . ... 

• ve tramvay vard1r. 
eczanes1 · C•l~'$~~~:\C ~)l:'l=fPJ: ~~ •l 

Qe tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve • 
~~~~----~~~~~----~--------~~~-

ll olarak dikilir. IT?~o::o:-~~o,:..·- - ~=-~ 1 Taze K rs Sütlerimiz Geldi 
:tc:fdo'.:A::l:***1c:l:i:A:1obb\::.tbt***:it:" r. A g1zdadi y le 11!! 

>+ ·~ ,, '<l . . b • D Q KT 0 R » + c n11 en1z1 ozrna- + » +~ dan yen1ek yin1ek 1j 

A. Kemal Tonay ~ (tj istiyorsan.1z? ~ 
Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n a ~·~ Hi~ tereddüd etmeden .j 

1 l 1 1 „ h • Kemeralttnda Barut ham [t~ 
~ 1asta 1 { ar mute ass1s1 t k V k" . c1 (+, 
~ i t1 so ag1 o~esm e ~ 
~ •niahane istasyonu kar§1smda~i Dibek sokak ba§m· ~ ALA CtEHIR t] 
~o sayih ev ve muayenehanesmde sabah saat 8 den ., L} u· 

Pd In saat 6 ya kadar bastalar101 kabul eder. t Iokantasma koijunuz ! . . ltl 
~.ilracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair >+ a -~-:~~ - - - :c:.-- - - -@ 
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Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasm1n lfilitreden 
gecmi~ halis ve gay~t nefis tereyaglan getirilmi~tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklan 
gibi yaglarJm1zdan da memnun kalacaklar1 11üphesizdir. 

~rontan ye nerakende sah~ yerleri hüktimet 
kar~1s1nda . ' . 
sevim pastanes~ 
~ekercilerde 12-14 No. larM ~ •lät ve mikroskopik muayerielcri ile veremli hasta- „ M t} k 1 

~~ Yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ll 8 8 
e muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 Bu YaztYI Okuvunuz ! 

~ w 

• • 
KemeH~tkumet 1 ~ekerci ALi GALIP inüesseselericiir 

Kar§ismda . 
Alipa§a caddesi Kuyum· ==~~~~~~===-=--~ ~~ ~~~~:~~~~RMilll 

'• 
c1lar dibinde ~ekerci Baha- Di~ Doktoru ~ - -: l B 

l ~·i!~~1~,i~ !~ m ·~=~a~:. Cv~i~~~=: ~n~~~~.~:~~r!~~ 
c:lliu. 

~tkuaz Bar1 
~ltt. . 

1t1n yegäne lüks 
" eglence yeridir 

Her nevi ~eker, lokum, 
ni~an kutulan t~ptan ve pe· 
rakende sabhr. No. 98 kar§1smda 37 numaraya ge~- 1 jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan müessese-

mi§tir. Telefon 3774 ~ miz ba§ka ~e§idlerle de sipari§ler ahr. D - 10 
~k. . 

salon, mükemmel caz 

~iik. lstanbuldan celb 
tn muazzam ve muh

, ~Ir varyete heyeti saat 

K b 
o...:::..-:====;;;;;:;;:;===== II ADRES: lzmir Sand1k~1lar <;er~i oglu han No. 21 

a a v1, Yüksel ve Billur ~ GuzEL 1zM1R elsKüvlT FABRIKAs1, 
r!l SIHHA'TIN 1'1IHVERI ~~~~~~:~~~~~ 

S1hhatin "rnihvcri nes'edir inan 
Irden onikiye kadar nu

Q !) akrobatik eksantriktir. 
arda i~kiler son derece 

~ dur. 
Urk 

1 
Uvaz barma mutlaka 

"'ta1z. <;ok memnun ka-
•1n1z. Müdüriyet 

~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~~ ilt1:i ~~~~~~n;::~w~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
J~ tnin en bilyük eseri Harry BAUR, Simon SiMON- ~ 

an MAKS ve MAKSUD1AN'm }aratbklan hakikig ~ 
~aheser Film ~ 

Si;yah gözler i 
~l.ls • Ö ~ 
~r c1gan rkestras1, Rus cigan Korosu - Rus~a ve ~ 

ans1zca §&rk1larla süslenen heyecan L>ir a~k hikäyesi ~ 
ve Moskovamn eglence hayahm canland1ran ~ 

SiYAH GÖZLER ~ 

~ 

Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 

. « y· iiksel» den «BilJur» dan «l{abada y1)) dan 
l~te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hhata ehemmi· 

yet verenler ne§elenmek ic;in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

T'A A E ~ ..f'l yy R ~ ·:~~~~~=~~~~~f!1 
S· ~ :~i Ramazan münasebetile halkm eglenecegi biricik yer ~ 

~:ernas1mn. bu seneki altm programma ~eref verecek ~ ~ A S R IA S J• N E M A ~ 
tlcrdend1r. ~ ~ ~ 

1\. Y R 1 C A : ~ ~golacakhr. <;ünkü asri sinema bu hafta tekmil Nevyork ~ 
~ F 0 K S ( Dünya havadisleri ) ~ ~ polisini ~a§utan, bankalar soyan me§hur yeni Alkoponun ~ 

'-...... M i k i ( Karikatü'Komik ) 11 maceralari Gece adamlar1 -
li „ -( SEANS SAATLARI )- ~ 1 Heyecanb 10 k1s1mhk büyük Amerikan filmi ile l[(iJ 
~ tr gun 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 1 LIY AN HA YT'm en güzel opcreti IJ 
'tar 11,30 - 13 te iläve seanslar vard1r. ~ • • • • ~ 

,c~~arte~i 13 -:-.15 - 17 seanslarmda TALEBEYE ~ -~ s~DID g1b b1r kadJD lj 
~dath b1let ver1hr. M '1 Ve gelecek hafta gösterilecek filmlerin reklamlar1m 1 

J:'iatiarda degi~iklik yoktur. -30-40-50 d:uru~tur. ~ ~ gösterecektir. Geliniz görünü. . ~ 
. • ·E~~~a~~am~ E~~~~~:~~~~~r•l 

Ramazan haz1rhklar1 - Ramazan münasebetile 

LALE SiNEMASI 
Önümüzdeki haftaya fevkalädelikler yapmaktadir: 

Per~embeden itibaren 
5 FILM„ 27 KISIM 

1- KIZIL VAG0N 10 k1s1m 

2 - KA<;AK<;ILAR PE$iNDE 
3- TÜRK<;E KARAGÖZ 

4- TüRK<;E FOKS JURNAL 

5- KOMIK MiKt 
. Bunlarm ekserisi· izmirde ilk defadar. 

Ramazanda her gece LALEDE sinemada KARAGÖZ 
vard1r. 



Bulgaristan 
Balkan ittif ak1na 

Giriyor 

( Hallaa S..t 1 

$ofya (Özel) - Yeni bat· 
kaa bay Köse lvanof arka
dqlarile Bulgariatan1n d11 
aiyuetini takib ederken Bul· 
gariatan1n Balkan ittif alona 
girme1i lüzumunu ortaya sür· 
mßt ~e bu kurumda Bulga· 
ristana b1rakdan yerin itiali 
lüzumunu göstermi1tir. Bu 
meele gayet gizli tutulmak
maktachr. 

Yunan krali giride gidiyor 

Hallun Seai - Kral Boris 
bana rUJ olmaz. <;ünki ka
yin pederi olan ltalya Kra
hna gücendirmek istemez. 

Bazi te1kilit parti 1eflerinden milli menf aat1 
parti menfaatine feda etmelerini ve kralla 

beraber ~al11malar1n1 istemi1lerdir 
Atina 1 (A.A) - Girid l kendisine yard1m etmek üze- siyasal §eflerden parti men• 

büyüklerinin bir davetine re k1rahn etraf1nda kay1ts1z, featlerini bir tarafa biraka
cevab veren k1ral: yakmda 1arts1z toplu bulunduklar1n1 rak memleket ve millet men-
Girid adas1n1 ziyaret edece- bildirmitlerdir. featleri i~in Krala yardim 

Habe1teki 
Ecnebilerin 
Durumu 

gini bildirmittir. Müteaddid Eski mubaribler birligi ve etmelerini istemi1lerdir. 
Kondilis gazetecilere ver

tecim ve endiistri profesyo· akar sahipleri birligi bütün digi bir diyevde Krahn ka-
nel te1kilitlar1 milli birlik siyasal partiler 1eflerine hi· bine buhran1 i~in buldugu 
ve uzlatma lehinde karar- taben bir beyannname ~1kar- hal suretinden ~ok memnun 

Belgrad (Özel)- Adis-A
babadan Havu ajans1 bildi
riyor: Habet hllkümeti res
mii bir komonike ile Habe
tistandaki ecnebilerin saih
iJn1n emniyet albnda olma
d1g1 baberini yaland1nyor. 

lar alm11lar ve gü~ ifinde in11lar ve bu beyannamede bildirmi1tir. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ltalya : lzmitte Zehirli Gazlar hak-1 
Eritre k1yilar101 neden k1nda konf er ans 

tahkim ediyor 
Belgrad (Özel)- Romadan 

·Yunan 
Maslahatgüzar101n 

BeyanatI 
Istanbul - Y unani1tan1n 

Ankara aefareti mulahatgil
zan lkonomo Guras Anka
raclan tehrimize gelmittir. 

lkoaoao Ttlrkiye - Yuna
niatn teeim muahecluinin 
tatbikak1 hakkmda vaki olan 

telefon: 
ltalyamn Eritre k1yilann1 

tahkim etmesi, bu k1yilara 
donanmadan par~alar da 
oturtmas1 Habet ordusunun 
Eritre hududunu a,mas1 kor· 
kusundan ileri gelmektedir. 

Bulgaristanda 
Bir casusluk davas1n

da birde Türk var 
sualimize cevaben demittir ki: Sofya - Caausluk su~ile 

- Muahedenin tatbikabn- Burgazda)evkif olan bir ka~; 
dan liaz1 gii~lder ~1km11br. Bulgarin ara11nda itham ve 
Ankarada yapbiJm te1eb- iftira ile avukat lsmail Celi
blller izerine, burada gilm- lof nammda bir Tllrkte ka
rtlk memurlanna li11mrelen blm11 bulunmaktad1r. Bun
emirler veriltli ve mesele de lann muhakemelerine Bur
halWildi. gazda yann batlanacakbr. 

T ecimenler Hali firarda olan iki Bulga-
nn 3 aene, mevkuf bulunan 

Cevl·z ku··m· ~; ~ „ diger S kitinin de abedi kü· 
ihrac etmek istiyorlar rek cezas1na ~arpbnlmalar1 

1. istenmektedir. nanbul - Y abanca mem-
lektlere ceviz k&tlil ~1ka- ( talyan 
nlmu1 yuak edilmi1tir. Bu 
it nz~rintle ~ahaan . t~cirler Donanmasinda 
yasagui kalcbnlma11 1~1n Bat· 
vekilete m•r•caatta bulun- Kipranma 
mu1lard1r. O 

1 
Belgrad ( ze) - Italyan 

Her talyana donanmu1n1n Eritre k1yila-
G" d b" L" t . nuda yapbg1 k1pranman1n 

UD e Ir Ire 1ane petrol ambargosuna kar11 bir 
_Belgrad (Öze~) - Jornale tehdid manevrasi oldugunu 

D1t~ya ~·~ete11 Almanyada yazan gazetelerin aldandik-
oldugu gibi Franaada ve bü- lanni Roma gazeteleri söyli . 
tün „ düny~daki ltalya~lar, yor. <;ünki donanmadan baz1 
zecr1 tedbirler devam ettik~e par~alarin dolaimas1 sirf Erite 
lt~ya blikGmete ~de b1r hududunu tahkim program1 
L1ret yard1m vermeler1ne da- icab•dir. Diyorlar. 
vet ediyor. 

Cineene 
Musikisini 
Himaye 

Macaristanda da cazbant 
~ok taammllm ebni9tir. Ma
car ~geaelerl ~igan musi
üinin ya••t Y•••t ortadan 
kalkarak ge~me va11talan
n1 kaybedecejiaclen korkarak 
<;igan musikini Ullra yay
mak j~in konservahavar ·~
o aiJ l' e propaganda konaer
leri vermegi kararla1brm11-
lard1r. 

Macar ~ingeneleri luah 37 
nci Laci, ~ingeae maaikiai
ain himaye1i i~ Milletler 
cemiyetine! bqnracak, biz
at C..vreye plerek da
............ •cet1a. 

2900gö~men 
Daha eelecek 

Istanbul, - K6stencedeki 
mubacirler bundan sonra de
niz yollann1n büytik vapurile 
tqanacaktar. Cumuriyet va
puru 2,800 mubaciri getir
mek i~n cumartesi günü 
Köstenceye gidecektir. 

Habe1 
Hükiimeti 

italyay1 protesto etti 
Belgrad (Özel) - Havas 

ajans1 Adis-Ababadan bildi
riyor: 

Habet biikümeti ltalya ta
tafindan, Habet askerlerinin 
dum dum kur1uau kullanclak
larma dair ~anlaa baberi 
proteato ediyor. 

lzmit 1 ( A.A ) - Zehirli gazdan koruma komisyonu ta· 
rahndan baz1rlanan program mudbince Halkevinde zehirli 
gaz ve koruma ~areleri hakk1nda konferanslar verilmege 
ba1lam11br. llk konferans diln Halkevinde ögretmen Kimü
ran ve Dr. Fevzi taraf1ndan verilmi,tir. 

EEEEE Eli 
Uzak ~ark Meselesi 

- Ba~taraf 1 1 inci yüzde -
Eger japonya mntecaväz : racaat hususundaki tetebbü· 

deiiJ idiae nihayetinde Ja- sünün önene ge~mi~, kendi
ponyan1n Milletler cemiye· lerine böyle bir müracaabn 
tinden ~ekilmeaini inta~ eden lüzumsuzlugunu göstermit ve 
cemiyetin 2 Subat 933 ta- bunun <;in i~in fena netice-
rihli karar1 ni~in ahnm11tar? ler tevlid edebilecegini ileri 
Man~uri ve Saognhayda siirmü1tür. 

barba müracaattan ba1ka bir 2 - 1932 - 1933 Kif• es-
1ey yapalmlf m1d1r? nas1nda lngiliz d11 i1leri ba· 

Bu kere ltalya dahi barb kanbgmm selihiyettar ricali 
ilin etmcdiji i~in o zamau <;in delegesinc pakbn 16 1n

JapoaJ'UID Man~urideki va- ci maddesin ileri sürül
Zlyeti ile bugün 1talyan1n memesi 1~1n israrla tav-
Habe1istandaki vaziyeti ara- siyelerde bulunmu1 ve yapd-
s1Dda ne fark vard1r? sa dabi böyle bir müracaa· 

Bittabi bgtün bu suallere bn gayrimevcut addedilece
lngiliz hükilmeti tarahndan gini bildirmi,tir. 
cevab verilmem!ftir. 3 - Daha ~ok yak1nda 

Fakat bu arada en mühim lngiliz yüksek memuru <;in 
sansasyonu tevlid eden 1ey hükiimeti nezdinde Man~oku
bay Vanig'in Taymise yaz- nun tanmmas1 i~in s1k1 bir 
d1g1 mektubun <;in taraf1n- surette israr etmi1 ayni za-
dan on albnc1 maddenin ileri manda lngiliz d11 itleri ba-
sürülmesinde lngiliz hüküme- kan1 <;in f Ubesi 1efi de Lond-
tine düten mes'uliyet hak- rada buna benzer te1ebbüs· 
k1ndaki k111md1r. Bu mesele lerde bulunmu1tur. Bu son 
üzerinde ~ok emin kaynak· te1ebbüslerde lngiliz bakan-
lardan ahnan haberlere göre hiJnm <;in 1ubesi 1efi Uzak 
hädise 16yle cereyan etmi1tir. Sarkta bar111 korumak i~in 

1 - lngiliz dit i1leri ba- yegine ~arenin <;in taraf1n-
kan1 Cenevredeki <;in dele· dan Man~ukonun tan1nmas1 
gelerinin Aasambuleye mü- oldugu ileri sürülmüttür. 

B B E E a- m E E 
Sinyor Hahetlerin 
Mussolini Büyük zaferi 

(Battarafi 1 incide) - Ba1taraf1 1 incide -
ni ~ehresinden beUi olan bü- be1istan lngiliz hususi en· 

düstrisinden barb levaz1m1 
yük bir heyecan i~nde on- alacakbr. 
lara fU hitabede bulunmu1- Istanbul ( Özel ) - Ras 
tur: Seyyumun kuvvetleri yüz ki-

- Umuml harbta muzaf- tilik müfrezelere aynlm11lar· 
dir. Bu müfrezelerin vazife-fer olmalar1 i~in mal ve ca

n1z1 f eda ettigimiz devletler 
biri a~ ve silihs1z b1rakmak 
i~in teessüf olunacak zorla-
ma tedbirlerine giritdiler. 
Medeniyetin anas1 say1lan 
ltalyay1 henüz barbar insan· 
larla sakin bir Hab~tistana 
fecla etmekten s1k1lm1yorlar. 
Bizi bu tedbirlerle yola getir
mek istiyenler bilsinler ki 
ltaiyanlar bu zorlamalardan 

~ miteeuir olm1yacak kadar 
~ hazarhkb, teclarikli ve ihti-

si ltalyan lhatlann1 geceleyin 
gerinde ve nakliyat kollar1m 
urmakbr. 

...... y„,..,.,.. • ._...._.~ ........... ---..-.-,,.""'" ,._..,IV'- ,,......__,.............,. 

yath bulunmaktad1r. 
MUSSOLtNl NEYE 

IGÜVENIYOR 
Bütün dünyaya meydan 

okuyan ltalyan ba§ bakan~ 
hagi kuvvete dayamyor? Bu 
kuvvete bu derece istinad 
esmesinde hakhm1dar.? Bunu 
" Mussolini kimdir ? „ Adh 
tefrikam1zda yar1ndan itiba
ren ( Halk1n Sesi ) in ikir.ci 
1ayfu1nda okuyacaksmlZ. 

~~SPOA 
. . ~ - -

,.. - - „ . ~„. - .•. :' • ' 

Altäy K. S. K. -., Gözte 
Burnovay1 yendiler 

Dün ancak spor alamnda lehlerine bir pualti 
1ampiyone ma~lar1na devam cblar. Fakat bu m~ 
edildi. sattan istifade edem 

Havan1n güzelligi ve ma~- Oyun arbk Al 
larm kuvvetli tak1mllr ara· tazyikile devama 
s1nda yapilma11 alana bir ~ok Altay bir~ok gol 
seyirci topla'Dlfh. Gün6n ilk ka~trd1ktan aonra 
müsabakas1n1 Buca~Sarkspor verilen bir penalb c 
tak1mlar1 yaptdar. Netict:de dan ilk gollerini yaptlll": 
Buca 3-1 ile oyunu kazand1. Devrenin son daki 
Saat 12 de Gaztepe - Bur- dogru bir frikik vn1..-• 
nava aras1nda yap1lan ma~ Vahab talamma ikiael 
~ok heyecanh o1du oyun bit- da kazand1rd1. 
tigi vakit Göztepe 6-3 galib lkinci devre ~oklbeJ el 
~ ~~· ~ri~ ~ 

Günün son ve en mübim 1utla lü~üncilyü :Hakld 
müsabakas1 tarihi iki rakib alhdan [dürdüncO goll 
o]an Altay- K.S.K. aras1nda bla1. 
idi. Hakem Göztepeden Oyun bu netice ile 
Ferid idi. K.S.K. tan Melib ve 

hk ak1m Altayhlar yapb. ket güzel oynad1lar. 
Mukabil bücuma ge~en K.S. leri tebrik ederiz. 
K. blar daha ilk dakikada A. OZ 
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Mare1al 
Bod~glio 
Her~eyi Gizliyecekmi~ 

Belgrad, ( Özel ) - Bura 
gazeteleri Mare1al Bodoglio
nun gazetecilere olan beya
nabndan babsederken diyor 
ki Mare1al Bodoglionun bü
tün sava1 hareketlerini pek 
gizli tutacai1 anla,1byor. 
Dedikten sonra k1t' alann 
meykilerinden ve kumandan
lar1n isimlerinden bahsedek 
aytarlar1 da mes'ul tutaca
i1n1 söylrmeai hayretle kar
tilamyor. 

Milano 
Ahalisi 
Bir günde 7 0 kilo 
Altin toplanu~lar . 
Belgrad (Özel) - Milano· 

dan telefon: 
Fa1ist partisi yard1m ko· 

mitesinin daveti üzerine ve 
zecri tedbirlere kar1d1k ola
rak Milano ahalisi 70 kilo 
altm toplam11 ve mücevhe
rat komitesine verilmi1lerdir. 

italyanlar1n 
Kad1nlara 
Tecavüzü 

• 

Belgrad (Özel) - Havas 
ajans1 Adis-Ababadan bildi
riyor: 

Habet hüktimeti, Sokut, 
Depra, Siyon ve Haöznenden 
Habe1 hududundan / i~eri 
ka~maga muvaffak olanlarm 
ifadesile dahi ltalyanlar1n 
kendilerine reva gördükleri 
zulüm ve kadmlara yapbk
lar1 tecavüzden dolay1 ka~
bklarm1 teyid ettirmektedir. 

• 
latlanlar 

Habe1lerin 
Gorahai ald1klar1n1 

Yaland1nyorlar. 
Belgrad (Özel) - Havas 

ajans1 Romadan bildiriyor: 
BaslD ve propaganda bat· 

kanhg1 Habe1leria Gorabai 
istirdad ettiklerine dair Adis
Ababadan ~1kan haberleri 
tekzib ediyor. 

Harar 
801alt1lm11 

Belgrad (Özel) - R 
ajans1 bildiriyor: 

Harardan kad1nlar, ~ 
lar ve ibtiyarlar ~1km1 
Ecnebiler de tebri t 
mi1lerdir. ~ehirde 
yaln1z Royter ajana1ßlll 
rosu ite hava hücum 
korunmak i~in yer 
yapdan maiaralara 
eden inaanlardu. B 
beraber Habe1 as 
maneviyab mnkem 
Bahusus lmp11n1lunw 2' 

sinden aonra bu mall 

yükselmi1tir. 

Gazetecilet 
Desyeye (T~ Gündl 

Gitti 
Belgrad ( Özel ) -

Ababan bildirildiiine 
Habe1 paytahiandan 
gazeteciler kamyonlarla 
günde Desyeye vara · 
lerdir. Bu de yollanb 
günsüzlügünöen ileri 
mittir. 

ltalyanlat. 
Bununda tekzib e 

Belgrad (Özel) - ''::.ß 
ajans1n1n Romadan bi,.ldl'9'"~ 
gine göre ltalyan .,...-;. 
propaganda ba1kan1 yerfi "-. 
kerlerin Afrika aa•af 
neainde ayaklanarak olll' .II 
ltalyan1 öldllrdOlderüae, 
~1kan haberlerin doiru 
d1iJm bildiriyor. 

Albn suyuo' 
Babnlm11 
Mecidiye 

Istanbul - Mehmed 
birisi Eminönünde bir 
fa albn suyuna babrd_, 
mecidiyeyi bqibirlik di~ 
rerken yakalanmitb· 
Mehmedi dün mtiddeiuJll 
ligine vermittir. Melullod 
nu muhacir olduiunu 
yen bir adamdan (10) Ji 
ald1iJm ve bu suretle 
land1f1 halde kendisioiO 
c1 diye yakaland1gaa1 
etmektedir. M&dd~a 
Mehmedin tevkini ia 


