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bS DESTE ILERLiYOR 
0 lJNU DURDURMAK 
~ÜMKÜN OLMIYOR 
Belgrad Harardan Adis-

: ge~irmek tecrübesinde bu
lundular. Fakat bu tecrube 
kendilerine pek ac1ya mal 
oldu. 

Habe§lerin eline ge~mi~tir. 
Buraya yerle§tirilen italyan 
memurlan tamamen ka~ml§· 
lardir. Habe§ler buralarm1 

Dagahabur üstüne binlerce 
bomba atmt§lardir. 

arazisindeki ~öllerle itaJyan 
topragmdaki kumsal yerler
de hücum ve nakliyah ko
layla§hrmak i~in Vehib pa-

1 

HAREKA 1.RAMAZAN MO
N ASEBETIYLE DURMU$ 

\~J\BE~ IMP-ARATORU 
ta abaya verilen haherlere 
~ re Ras Kassa dü§mam 
~tl~alamakta devam ediyor. 
~ alleviyab kmlm11 olan dü§
f\ari. geri ~evirerek müda
~t'!a kald1rmak ~ümkün 
S ~1Yor. <;ünkü italyanlarm 
btlltlalisinde ilerliyen Ras 
~ ~te sag ve sol kollarm1 
~ Mad1k~a ileri hareketine 
~t~arn ettigi halde hir tür
~~ durdurulam1yor. Netekim 
)~ liabe~ kumandam ital
~tlllardan Mogadin ~ehrini 
Sfl al11111hr. Bu §ehir ltalyan 
~t~a.lisinde ve eski hududun 
1 1~erisindedir 

~~8E$LERIN ~IMAL CEP
~i~t MUV AFF AKiYETLERi 
~SIR VE 5 MiTRALYOZ 

~U ~lgrad - Alman ajans1 
d1riyor : 

iU ~~tnal cephesinde Tigre 
~i~t111in baz1 alanlannda dün 
tt~ ~.ok yerlerde taarruza 
~I tll1~le§dir. Oü§mana ~ok 

efat verdirmi§lerdir. • 
~ Nitekim ltalyan Miralay1 
I~ 'ravinya koluda bu suret
lll, ~ilarruza ugratb§ ve ka~
~ t• tnechur kalm1§br. Bu 
~~h ta Hahe§ler 28 esir ve 
d,l' a be§ mitralyoz almt§lar
ln · ltalyanlar makallenin üs
~ ~e Yörüyeceklerinden kor-
1~ tak orada yeniden miida
~: hazirhklara yapmaktad1r-
I . 
t~l Y ANLAR ü<; TANK 
~ BlR MiKDAR ESiR 
~ VERDiLER 

d, elgrad (Özel) - Harrar
)\ 1\: ltalyanlar dün Goraha
~ogru baz1 kollarin1 ge-

RAS KASSA 
Gorahay yakmlarmdaki ha 

takhklara girdiler. Bu batak 
larda iken Habe§lerin hücu
muna maruz kald1lar. Ka~
mak mümkün olmad1. Niha-
yet burada daha ü~ tank1 
mürettebab ve cephanelerile 
beraher b1rakmaga mecbur 
kald1lar. 

Habe§ler tanklar1 gene 
italyan askerlerin ~ ~ektire· 
rek ~1kardilar ve askerleri 
de esir ettiler. 

Belgrad - Adis-Ababa· 
dan bildiriliyor: 

Harrarda ki bitaraf kay-
naklardan Habe§ paytahtma 
2'elen haberlere göre Habe§· 
lerin cenub cephes:ndeki sa
va~ kuvvctleri büyük muvaf
fakiyet kazanm1§lard1r. Bir 
hafta evvelisine kadar ital
yanlarm devam eden taar
ruzlan neticesinde elde et
tikleri topraklarm ziyadesi 

Nam1kKemal 
Günii 

Üniversitede büyük edip 
ve vatanperver Nam1k Kemal 
günü ~ok samimi ve heyecanh 
hir surette tesit olunmu§tur. 

VEHIB PA~A 
yeniden dü§mandan temizle
mi§lardir. Buralardan ka~an 
yerli ve Avrupah italyanlar 
ka~mak suret 1 ! Somaliye 
iltihak etmi§lerdh" 
TESLiM OLAN iTAL Y AN 

ASKERLERi 
istanbul (Özel)- Ak§am

ki radyo haberlerine göre 
ltalyan ordusunun yerli as
kerleri ve ahalisinden Ha
be§ ordusuna her gün ka
~aklar geliyor. Silählara ve 
ba§ta bir zabiti ile beraber 
yeniden hir bölük daha gel
mi~tir. 

iT AL Y AN U<;AKLARININ 
MÜDHI~ BOMBARDIMANI 

istanbul ( Özel) - Ric'at 
eden ltalyan kumandam 
Grasyano ordusunun arka
s101 kurumak i~in italyan 
u~aklar1 Hahe§leri §a§irtma
ga sava§IDI§ ve Jijika ile 

Ger~i bunda insan zayiab 
yoktur. Fakat bu iki §ehir 

HABE~ IMPAR~fORUNUN 
ISVE<;Li HARB MÜ$A VlRI 
yerle yeksan olmu~tur. <;ünu 
kü ablan bombalar yang10 
bombas1 oldugundan yer yer 
ate§ ~1km1§br. 

Attlan bombalarm miktar1 
4500 dir. Fakat bir ~ogu da 
kumlara saplanarak patlama 
mt§br. 

Paris ( R idyo ) - Havas 
ajansmm Adis-Ababa hususi 
muhabiri hildiriyor: 

Cenubda ilerliyen bir ltal
yan kolu Habe§ kuvvetleri
nin taarruzuna ugrami§br. 
italyanlar SC' ölü b1rakarak 
geri ~ekilmi§lerdir. 

Habe§ kuvvetleri Gorahai 
ve Gerlohubiee mmtakala
nm italyanlardan alm11lnd1r. 
HABE~LER <;ÖLLERDE 
NASIL HÜCUM EDECEK 

Istanbul (Özel) - Ak§am
ki radyolara göre Habe§ 

•••••••• „„„ •• „ •••••••• „„ •••• „„„ •••••••• „„ •• 

ingiltere V eliahd1 Prens Dogal ingiliz tayyare karargäh101 
ziyaret ederken . . . 

INGlLIZ KRALi JORJ 
§anm gösterdigi lüzum üze
rine Arab hükumetlerinden 
iki bin hecin devesi gelmi~
tir. Vehib pa§a bir becin 
alay1 te§kil etmi§tir. 

INGIL TERE KRALi 
NEDlYOR? 

Londra (Radyo) - Hüku
metim ltalya - Haüe§ itilä
f1010 gerek Uluslar kurumu
nu ve gerek mubarihleri 
memnun edecek §ekilde ne
ticelenmesi i~in vuku bula
cak herhangi bir te§ebhüsü 
kolayhyacakbr. 
HARRAR MÜSLÜ M ANLA
RININ iMPARATORA HE-

DiYESi VE HARBA DE· 
V AM ARZULARl 

istanbul (Özel) - Harra
rID oir müslüman imerah ol
dugu malumdur. Yalmz bu
rada hir Habe§ llbay1 bulu
nur. Bu müslümanlar fmpa
ratorun Dessiyedeki karar
gäb10a gelmesinden istifade 
ederek imparator huzuruna 
bir heyet göndermi~lerdir. 
Bu heyet ulusal sava§td de
vam1 istegini göstermi§ ve 
sava§ i~in imparatora beyüz 
bin lngiliz liras1 hediye et 
mi§lerdir. 
DUM DUM KUR~UNLAR 
iT AL Y AN ASKERLERlNIN 

VÜCUDUNDA 
Roma - Popolo Ditalya 

gazetesinin yazd1gma göre 
Gorahai'de ölü dü§en ltal
yan askerlerinin vücutlarin
da bulunan dum dum kur
§Unlarmm lngilterede (Parli 
karda§lar) fabrikas1 mamu
läbndan oldugu Romada 
yap1lan tetkikler neticesinde 
anla§1lm1§br. 

A Jb• f b •k ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
~bmet ve As1m büyük e 1se a r1 as1 TELEFON 2042 
1<1~hk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yaphr1n1z. Yerli mah her ~e§id ~ulikiden ~ifte provab, temiz masraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 1 S liraya kadar 1smarlama elbise yap1br. LEVHAMIZA DIKKAT EOINIZ. 

istanbul (Özel) - italyan· 
larm harekäb tadil etmesi 

SINYOR MUSSOLlNI 

Ramazan olmasmdan ileri 
gelmi§tir. Zira Somalideki 
yerli askerlerin ~ogu müsltl
mand1r. 
Li<; Y ASUNUN HAZINESl 

VE MEKTUBU 
Istanbul (Özel) - Harar· 

daki saraymda mahbus ikea. 
gecen hafta vefat eden 
sab1k Hahet imparatoru U~ 
Y asunun vasiyetnamesi TC 

hazinesi a~1lm1§hr. Büyük bir 
kasa i~inde yetmi1 kilo gtU
~e altm ile büyük bir deger· 
de mücevherat bulunmu1tur. 
Bu servet ile heraber birde 

mektub bulunm°'tur. Sab1k 
lmparator bu serveti tehli· 
kede olan milletine birakti
gim hu mektubda yazm11br. 
Ji'mm „ 
CUMURiYETI 
GÖNÜLLERi Y •

KAN BiR ASK 
YAPMAK ... 

SIYASAL ROMAN 
BUGÜNÜN KITABI. 

-AVNI ooiANA-
Yazan: S1rr1 Sanb 

Yakmda (HALKIN SESl)nde 
~J:;t;:IJ:;t;:I :a::.ta„WC , Z 

Telefon 

No. 

3882 



Sahlfe 2 ( Mallon Sul r 4 Birinci Kinun -
IKINCI K1SIM 

Musolini kimdir? 
................ ~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

f &§izm nas1l batlad1 
nas1l böyüdü ? • • 
-7-

ltalyanlar1n 1iya1al bir narak ve bir ~ok tehirlerin 
amentüsü say1lan bu on mad belediyelerini ele alarak kuv-
delik beyannameyi okuduk- vetlenmege ba1lad1klar1 bir 
tan sonra bütün ltalyanlar zamanda bir fikir bombas1 
anlam1§lard1r ki; italyada ye- gibi abld1g1 i~in kuvvetli 
ti~ecek gen~ler her 1eyden akisler yapabilmi1tir. 
cvvel asker olmaga ve as· ltalya arhk u~urumun ke-
kerligi makina gibi verilecek narina ·varmifb. Gene bunun 
emirlerle hi~ sesl~1karmadan i~indir ki Fa1iszm, bir anar11 
en ufak bir itiraz veya i~ti- i~inde yüzmege ba1hyan ltal 
had1 ak1llarma bile getirme- ya da bir kurtulut simidi 
den kabule ve i1letmege gibi say1lm11, onun kat'i za-
mecburdurlar. ferini temin eden Mussolini 

i~te bu sütunlarda tarih- de en büyük bir kurtar1c1 
ten, bugünkü duruma nu1l gibi kabul olunmu§tu. 
ge~bginden bahsedecegini '* * • 
"fa§izm„ in iuhu yukar1ya Fa1istlige dair Avrupada 
koydukiumuz bu beyanname- ~1kan eserler arasmda en 
nin birinci ve sonnncu mad- ~ok degerli maliimah haYi 
delerinde toplanmaktadir: saydanlar italyan mubarrir-

F a~istler "ebedi bir bar11a lerinden Piyetro Gorgolini, 
inanmiyacaldar ve Mussolini Domeniko Ruso ile (italikos) 
her ifinde, her hareketinde müstear ad1 iJe yaz1 yazan 
her .zaman hakh„ görmege bir Fransz müellifinin kale-
ah§ac1i11dard1r. me ald1klar1 kitaplardir. 

Bu bususta en kü~uk bir Mussolini Gorgolini'nin yaz-
terddüd gösterenler Fqiaz- digi kitab hakkinda demii-
min t\airesinden ~1km1t s1mr· tir ki: "Bu eser kadar Fa-
lannd1rll kovulmut olacaklar· tizmi iyi anlatan bir kitab 
du daha yazilmam11tar.„ 

lltpuaii sava1tan sonra bir * . 
~ok memleketlerde vc bilhaa· • • 
sa f talyada ba1byan bol1e- Komünitlerin günden güne 
vikliJ< c~reyan1na kar11 ev- ltalyada häkim bir mevkia 
vela bir sed, daha sonra da ge~meleri ve Bolfeviklige 
kom~nizmi yere serecek bir karf1 Nitti hükiimntini'l aciz 
kuvvel olarak kullanilmak is- bir durumda kalmas1 italyan 
temi1tir. Öteden beri ltalya- umumi efkärmm arbk sab1r 
da eJJ müfrit ve haratetli ve tahammülünü bitirmi1ti. 
sosyalizim kökler aald1gi ma- Bunun i~indir ki 1919 
lumdur. i§te bunun i~indir ki Martanda Benito Mussolini-
müfrit bir milliyetciJigi a11· nin kurdugu (sH&§ fanola-
hyan Fa§is.tlik "Komonizim„ e ri)na az zamanda binlerce 
kar§I §ifa verici bir ili~, bir ltalyanlar girmege can ath-
Panzehir olarak istimal edil- lar. Maliim oldugu üzere 
mi§tir. (~'a,yo) eski Roma tarihine 

Fa§izim, italyaya, bol1evik- äid l:iir tabirdir. 
lerin bir hayli mevki kaza- ( Arkas1 var ) 

2~[•l SS[•l[•l8 
Ras Seyumla 1 Oyun olmas1n 
Ras Kassa B;u paketi a~an 
\ra~1nda dü~ünce ay- Anide ölür 
lor1hg1 el'an varm1!) 

Paris Tigreden bildirildigi
ne göre Ras Seuumla Ras 
Kassa arasmda savata girif
mek veyahud biraz daba ge· 
~ikmek husularmdaki fikir 
ayr1hg1 el'an varmlf bu bab
da Negüsün emrini istemif
lcr oda yakmda cebheye ge· 
lccegini bildirmekJe iktifa 
ctmi§tir. 

Paris - Postahaneye bir 
koli gelmit' ir. Üstünde " ö
lüm tekesi. Bu pakette i1tial 
edecek bir madde vard1r. 
Suda da ate1 ahr. Bunu a~a-
cak adam derhal ölecektir.„ 
Sözleri yaz1hdir. Bu paket 
derhal fen beyetine gönde-
rilni. 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi karm, mide, hamile, apan

disit, böbrck düfkünlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

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

~uben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. 0. A§er 
23 Odun pazan 

Kantarcilar 

Japonyan1n 
Asyay1 istila 
Plan1 

Bütün Asyay1 sonrada Av
rupay1 sarmak istiyen Japon
lann bu siyasal rolü hakkm
da bir Frans1z gazetecisi bu 
bathk albnda neler yaz1yor: 

[Pariste Mariyan mecmua • 
s1nm bir muharriri karga1a· 
J1klar1n cereyan ettigi <;in 
ayaletlerinde dola1m11 ve ga
zetesine uzun bir mektup 
göndermi,tir. Esash noktala
rm1 hüläsa ettik) 

japonya, bir kerre daba 
yayilma arzular101 tcyit et
mi§ oluyor. Birka~ güne ka
dar degilse bile birka~ haf
taya kadar ~imali <;in, Nan
kin hükiimetinin kontrolü al
tmdan ~1karak japonyamn-
kine girecektir. Böylece, Ja
ponyanm metodik bir fekil
de <;ine girme siyasasmm 
yeni bir merhalesi daha ta
bakkuk etmif olacaktar. 

Bu siyasamn birinci mer
halesi §ndur : 

Man~uri : 28 Eylül 1931 de 
Japonlar, dogru veya uydur
ma bir hädiseyi vesile itti
haz ederek Mukden'i i1gal 
ediyorlar. Ertesi se.;e, ü~ vi
liyet müstakil bir devlet 
olarak ilän ediliyor. Hak\
katte temamen Japon nüfu
zu albndad1r. 

lkinci merhale : Jehol. 
1933 senesi ilkbabar1, bu vi
läyette haydu•lar bulundugu 
iddiasiyle Japon kuvvetleri 

ilerliyor. Jeholu i1gla ediyor. 
Sonra, Japonlar, burasmm 
daima Man~uriye ait oldugu
nu iddia ederek ilhak edi
yorlar. 
Ü~üncü merhale : <;ahar, 

Sovyet nüfusunda bulunan 
Mongolistan ile askl <;in ara
smda bulunan bu viJäyete 
Japonlar 1934 nihayetinde 
nüfuz etmege ba1ladtlar ve 
sene sonunda <;in kuvvetleri 
buradan ~ekilerek <;ahar'1 
japon nüfuzuna b1rakblar. 

Dördüncü merhal.: Hopeyi 
Japonlar Hopeyi yani Pekin ' 
ve Tiyen-<;in m1ntakas1mn 
mütemadi Japon aleyhtar1 
faaliye~ merkezi oldugu id-
diasiyle <;in kuvvetlerinin 
buray1 tahliye etmelerini is
tediler ve muvaffa oldular, 
Hopeyl'ye, kendi taraftarla
rmdan memurlar tayin etti · 
ler. Halbuki bu hak Nankin 
hükiimetinin idi. 

Betinci merhale, bugünkü 
merh„Jedir. Japonya, <;ahar 
ve Hopeyi'ye büyük ve zen
gin ~an - Tung viläyetini 
iläve ederek, Nankin nüfu
zundan aynlmlf bir muhtar 
federasyon te1kil edecektir. 
Komtu iki viläyet olan ~an· 
Si ile Suiynan da sonradan 
buraya iltihak edeceklerdir. 

Böylece, Man~uriden son
ra, bütün ~imali <;in Japon
larlO eline ge~ecektir. Bu 
taraftan Siberya ile <;in ara
smdaki arazi geni~ler ve bu 
iki par~ay1 ay1rtrken bir ta· 
raftan <;inin par~alanmas1na 
devam edilir ve Japonyaya 
Orta Asya. sonra da bütün 
Asya häkimiyeti yolu git
tik~e a11lm11 olur. 

Uzak ~arkta 
Olup Bitenler ___ „,_ .... __ 

TiYENG TSlNGDE HA
REKÄT DÖ~TÜ 

~anghay - Royter ajan
sindan: 

Muhtariyet harekäb dü1-
mü1tür. Ahalinin bu hare
kete kar11 geldiginden muh
tariyet müte§ebbüsleri firare 
mebur kald1lar. Ahali bun
larm karargähma:hücum ede 
rek ortabg• peri§an k1Jd1lar. 
Bunun üzerine ihtilälciler 
karargähJarm1 terketmek em 
rini ald1lar. 

TOKYO HÜKÜMETi 
MEMNUN DEGlL 

Tokyo -- Havas ajensm· 
dan: 

Renko ajansma göre ge
neral Sun~euan muhtariyet 
ilän edilirken Pehoye ü~ bö
lük asker göndermi§ti ki bu 
suretle iki hükiimet arasmda 
ki muahedeyi ihläl etmi§ti. 
<;ünkü muahedeye göre as
kerliktcn tecrid :edilen yer
lere <;in askeri girmiyecek 
idi. Bu hareket Japonyada 
tela1a mucib oldugundan <;in 
hükümeti protesto edilmi§tir. 
JAPONYA <;iNLE AN
LA~MAGA A~LADI • 

Tokyo - G. T. A. ajan· 
s1ndan: 

Burada <;in El~iligi mas
lahatgüzar1 D11 bakanhgma 
aiderek Japon di§ bakanma 
bir teklif sundu. <;in - Japon 
dosluk ve beraberlik hak
kmda müakerede <;in hükü
metinin hazar bulundugunu 
bilirdi. 

Bu müzakere Nankinde 
cereyan edecektir. Bu tek
lifte anla§1ld1gma göre <;in 
hükiimeti ~imali muhtariyete 
ancak 1>az1 §artlarla raz1 
olacakhr. 

Bu meselede <;in, Japon 
ve Man~ukonun menafini de 
gözetilecektir. 

italyanlara 
Teselli 
Noktas1 

Belgrad ( Özel ) - Bay 
Lavabo 18 komitesinin top
lanhs1 günü bulunam1yaca
gmdan dolay1 toplanh günü
nün gerilemesi hakkmdaki 
dilegi Ü'Zerine bu toplanh be
lirsiz bir güne b1rakild1g1 
i~in ve o güne kadar ital
yanlar petrol, benzin, demar 
ve ~elik gibi ~eyleri serbest 
getirteceklerinden italyanlar 
dü§tükleri düfünce dü§kün
lügilnden kurtulmu§lard1r. 

Yunan 
Kral1n1n 

<;if tligi gc<;en senelerin 
Varidatile veriliyor 
Sofya ( Özel ) - La Bul

gari gazetesinin Atinadan 
ahb ne~reddigi bir telgrafa 
göre Yunan Krah ikinci Yor
ginin Yunanistanda Tatosta 
ki ~iftligi bütün mü,temiJib 
ile beraber Krala terkedil
mi§tir. 1924 Senesinden beri 
iki milyon ü~ yüz bin d1rah
miye varan varidabda Krala 
verilecektir. 

~~·~~ 
Tayyarede i SAKALAR 1 
"Siyah eözler" """111~s:;i:;M=:W:-

~INEMA: 

Hi~ §Üphe yoktur ki sine- Herifin biri, bir d1vardall 
ma merakhlar1 bu hafta tay- öbür divara yalpalaya yalpa" 
yare sinemasmda oynanmak- Jaya yolda giderken polif 
ta olan "Siyah gözler „ fil- görüp ~evirdi : 
mini görmü§lerdir. Daba sey· - Uuanm1yor musun b.e 
retmiyenlere biraz atik dav- adam? Dedi. On senedit 
ranmalarm1 hararetle tavsi- seni danmm.. Hep böyle 
ye ederim. <;ünkü böyle gü- sarhu§SUD ! „. 
zel filmleri görmek her za- Herif, gü~lükle a~abildig• 
man r.asib olmaz. Filmin bir tek gözünü polise dike" 
meyzuundan hi~ bahsetmi· rek cevab verdi: 
yecegim. Yalmz bu filmde - Be.. Ben de.. Seseni„ 
gördüklerimden edindigim 0, o, on senedir .. Ta .. Tatll" 
maliimab kay1t ile iktifa r1m.. Sen de hep hep.. P0

•• 

edecegim. Polissin.. Bunun i~in bell 
Dünyada ihtirasm bu ka- sana bir §ey ... Di.. Yor IJ1U" 

dar adam og]unu insanhk yum ? 
~ 

l(un1arhanede 
duygusundan uzakla§hraca
glm ümid etmezdim. Banker 
Rudiu rolünde oymyan ar
tist, k1zm1 perestif ederce
sine seven ve onu sevdigi 
k1ziJe cürmü methud halinde 
yakahyan bir babaya itin 
kapad1lmas1 i~in degil de 
k1z1yle magruf tabirle iti pi-
tirmesi i~in para cüzdamm 
babasma a~m11hr. 

Görülüyor ki ifrada vard1-
r1lan ihtiraslar insanda vic
dan nam1nda bir §ey b1rak
mamaktad1r. 

Bu filimden bilhassa gen~ 
k1zlar1m1z ~ok istifabe ede
bilirler. Meter Dotel rolünde 
oymyan Simone·Simone tam
manasile gen~lik ~agmda bu
lunan gen~ ve tecrübesiz 
k1zlarm yahatta vicdans1z er
keklerin ihtiraslerma nas1l 
kurban olduklann1 göster
mi§tir. „ 

Bu itte ana ve babalara 
büyük bir vazife dü§mekte· 

tir. Daima bilhassa gen~ k1z· 
Jarm1 göz hapsinde bulun-

durmabd1rlar. <;ünkü bu ~ag· 
dag1 k1zlar vicdans1z erk

0

ek
lerin tath vadlarma kap1larak 
u~uruma sürüklenirler. Filim
de bir ü~üncü ibret dersi 
~1kmektad1r. Buda babalara 
aittir. 

Meter Dotel ve k1zm ba
bas1 tolünde oymyan Harriy 
Baur mesleginde gösrerdigi 
dü§üklük dolayisile kar§1laf
bgm1 facia hala gözümün 
önünde darmaktad1r. 

Harry Baur babalara mes
leklerinde dü§üklük göste
renlerin hAyatta bu yüzden 
kartila§malan ~ok muhtemeJ 
olan sahneyi göstermi~tir. 

0 sahne ki muhakkak o 
babaya ölümden dahi ecir 
gelir. 

Dilerim ki sineemalanm1z
da daima böyle k1ssadan 
bisse kap11abilecek filimJer 
göstersinler. H. IÖzgür 

---oo---
Makallenin 
Mukad<lerat1 
Adis-Ababa - Harbiye 

nezareti Makallenin italyan
lar tarafmdan tamamen bo· 
§altilmad1gm1, yalmz Makall~ 
ile Adigrat arasmda ki siper
lerde yalmz yerli italyan as
kerleri kaJarak beyaz ital
yanlarm ~ekildigini söyle
mi§tir. 

Bir kumarhanede "Rolet„ 
oymyordu. Bir ~ok para kaY
beden bir gen~ oyunu idare 
edenin yanma yakla§arak 
sordu; 

- l,te son liram.. Bunu 
hangi numaraya koymakhg•" 
m1 tavsiye edersiniz? 

- ( Merhametli bir tavurl• 
yüzüne bakarak ) cebinize 
koymamz1 tavsiye ederiml 

t!J 
Kabahat kin1de? 

Sert bir adam bir güu aD" 
s1zm eve gelir ve k1zile koDl" 
§Unun oglunu cürmü mebut 
halde yakalar: 

- Vay ~apkml.. Beniill 
evimde ha? .. Bune cür' et, bu 
ne cesaret ! 

Delikanh hemen cevab 
verir: 

- Vallahi kabahat keri· 
menizde .. ~imdiye kadar yüz
kere : 

" Sen bizim eve gel ! „ Di
ye teklif ettim, raz1 olmad1? 

Y anh~hkla ahn1~ ! 
- Mediin lokantasmdao 

~atal, ka§tk ~alml§ olmakla 
ittiham ediliyorsun ne diye" 
ceksin? 

- Yanh1hkla ald1m, 
- Y anhfhkla m1 ? 
- Evet. Ben onlar1 gümÜJ 

zannetmi~tim. IYoysa öyle 
adi tak1mlara elimi bile sür· 
mezdim. 

~·~ 

Kim gelmi§? 
Lehistan ila <;ekos]avakya 

arasmda münazaah olan Te
§CD mmtakasmda yerli olao 
bir Lehli maden amelesi, 
devletin emniyetini tehlikeye 
koymak maddesinden dolaY1 

mahkemeye verHmi§tir. Ha
kim maznuna sormu§tur: 

"<;ekoslavakya cumuriye
tine ne zaman ge!din? „ 

Maznun tereddüt etmeksi· 
zin ~u cevab1 vermi§tir: 

"Ben kendi ayag1mla <;e" 
koslavakya cumuriyetine gel
medim. Bu cumuriyet kendisi 
benim ayag1ma geldi. Beo 
Te§ende dogdugum günden 
itibaren k1rk senedenberi ya-
11yorum. <;ekoslovakya cU" 
muriyeti ise ancak 1918 se" 
nesinde buraya geldi ve yer· 
le§ti. „ 

Bu mahirane cevab1 vereD 
maznun mahkeme tarafmdaO 
berat ettirilmi1tir. 

Zenein olmak isterseniz oi S d f 
yan~o biletlerinizi mutlaka aa e kie?esinden abmz. torakkap1 karakol kar 

Y §1s1nda 354 ·H. Tahsin Onder 



~~~~--·~~ 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay ~ 
Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n * 

hastahklar n1ütehass1s1 
8-.Dlabane istasyonu kar§tsmdaki Dibek sokak ba§m-

30 sayib ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den 
saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. 

~iiracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 
1 

at ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- E„ 
Yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- 1 

de muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

* 'PPPf.~:\Ci~~'IC'J$~"$"Jl:"Jl:~"Jt:~* 

( Halkan Seil ) 

ECZACI 

S.·Ferit 
KOLONYA 

VE 

Esanslar1 
Üzerine koku yoktur. 

Sin1diye kadar da 
:yap1lan1anu~br 

Bahar, Altm damlas1, 
Yasemin, Mubabbet ~i~egi, 
Unutma beni, Senin i~in, 
Ful, Dalya, Mamulya isim
Jerile yap1hr. 

4 Birinci Kl11a11 

~~~~~~~~~~.a 
1 ELHAMRA sinemas1mn 

büyük zaferi 
170,000 fzmirlinin ge~en senedenberi sab1rs1zhkla bek· 
ledigi düny:a sinemac1hgmm e1siz bir san'at harikQ1 

KLEOPATRA 
~imdiye kadar ihtitam reko.&'UDU muhafaza eden 

BEN HUR filmini de geride birakan bir zcnginlikte 
300,000 figiiran i1tirakile ve 23,000,000 sarfile vücud• 
getirilen bu filmi Elhamra sinemas1 bugün sayin lzmir 
halk1na takdim ile iftihar eder. 

Dl.kkat• Bu film timdiye kadar Türkiyeye geien 
• filmlerin en bahahs1 oldugundall aer-

best duhuliye karneleri yaln1z bu film i~in muteber 
degildir. 

Ayr1ca: 

Paramunt Jurnalda: ::v:::.!~1• 
1 Benzer isin1li taklit- 4K SEANS SAATLARI 

Jerini ahp bo~ para >f. Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. · · i Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matincsi. vern1eyu11z. ...

1

, 
- Pazar: 13 te ba§lar. 

Ak~mlar1 sinemadan sonra her tarafa otobils 

M D S F 
• • • +( ve tramvay vard1r. 

• epo: • er1t ~1fa eczanes1 r·~~~~~=F~~n~~~~~~~r1 

HASAN BASRI F ABRiKASI 1 ~~~~m ~~!~im~i~t!~.r~~!~ ~t~~~!ri 
Ali~n:1~a caddesi Sarr.tflar kar~1s1 No. 1 :~ 1 ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 

1 
gec'lli§ halis ve gay :!t nefis tereyaglar1 getirilmittir. 

Bar1 
itin yegäne Jüks 

eglence yeridir 

T 
E 

R 
z 

Muhterem müitterilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglarim1zdan da memnun kalacaklar1 tüphesizdir. 

j 'Tootan ve oerakcndc satt~ yerleri hükumet 

~ j kar~1smda • • 

M 
E z 
H E 

K 
1 

. . . l sevim pastanesi 
~ekercilerde 12-14 No. lar8 
~ekerci ALi GALf Pmüesseseleri.iir M 

E 
T 

Kemeralb 
Hükumet 

Kartismda 

~ ~ ~ ~ ~. =--~ ......... ~„~ .. ~,.. ..... :~~ 

Fabrikam1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
matile dikit birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
Feshane 'tuma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah 
24 lirad1r. 

~ •a1on, mükemmel caz 
11~k. istanbuldan celb 
~ en muazzam ve muh
d r Varyete heyeti saat 

! Ag1zdadiyle f! 
:' Ve 111idenizi bozn1a-· ~ 
+ dan ve1nek yin1ek + . . ". . - . 

Arzu eden köylü ve ~ebirli Bay ve Bayanlara son modal 
üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ebven Ye ! 
düzgün olarak dikilir. 

~11 onikiye kadar nu-
4krobatik eksantriktir. 
' i~kiler son derece 

11~"az barma matJaka 
•i. <;ok mcmnun ka-

1111„ M''d" . .... u unyet 

+ rstJyorsan1z ( '+' 
t Hi-r tereddüd etmeden + 
+ Kemeraltmda Barut ham + 
• k V k" O d • + so ag1 O§esan e + 

! ALASEHIR ~ 
• 

~ 
~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~ ~ ~ri· .~ 'J ~ ~ „~~~~ w-~~~~~~~~~~~ .... 
1n en büyük eseri Hany BAUR, Simon SiMON- ~ tS 
~AKS ve MAKSUDiAN'm yarattaklan hakikig ~ ;• 

~aheser Film 1 ""' 
Siyah gözler @ ; 
~ ö ~ ~ 

'-- 1R'an rkestras1, Rus cigan Korosu - Rus~a ve ~ fl} 
•tca ~arkdarla süslenen heyecan bir a§k hikäyesi ~ D) 
\'e Moskovanm eglence hayatm1 canland1ran ~ < 

S i Y A H G Ö Z 1„ E R i e- . , 
TA YY ARE 1 [•J~~~~~:~~~~m 

1 
1 1 . 
1 
1 
1 

• 8 Ramazan münasebetile halkm eglenecegi biricik yer ~ 
I il&1nm bu seneki altm programma teref verecek * ~ A S R JA S 1· N E M A II' 
~ trdendir. • ~ 

y a 1 c A : II ola~akhr. <;:ünkü asri sinema bu hafta tekmil Nevyork l 1 
P 0 K S ( Dlinya ha vadisleri ) ~ ~1 pohsini §a~1rtan, bankalar soyan methur yeni Alkoponun 52 

M l• k 1• ( Karikatür ) ~ maceralari G d IL 
Komik ~ ~ ece a amlar1 ~ 

~ -( SEANS SAATLARI )- tilHeyecanh 10 k1s1mhk büyük Amerikan filmi ile fi)j 
~, &ün 15 - 17 - 19 - 21,15. • 1 LIY AN HA YT'm en güzel opereti 1 
t_~r 11,30 - 13 te ilive seanslar vard1r. • 
„~rtcsi 13 - 15 - 17 seanslarmda TALEBEYE • s s~nin gibi bir k&dlD 
~ tli bilet verilir. ~ Ve gelecek bafta gösterilecek filmlerin reklamlar1n1 
~tlarda degitiklik yoktur. -3040-50 kuru1tur. ~ gösterec:ektir. Geliniz g6rilnil. 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA TIN ~1IHVERI 

S1hhat1n 1nihver-i ne~'edir inan 
Ne~'csiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 

l1te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan _a1bhata ebemmi
yet verenler netelenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1yi kullan1rlär„ 

Ramazan haz1rhkJar1 - Ramazan münasebetile 

LALE SiNEMASI 
ÖnOmüzdeki haftaya f evkalidelikler yapmaktadu: 

Per1embeden itibaren 
5 FILM.. 27 KISIM 

1- KIZIL VAGON 10 k1s1m 

2 - KACAKCILAR PE~1NDE 
3- TÜRKCE KARAGÖZ 

4- TÜRKC[ FOKS JURNAL 
S- KOMIK MIKI 
Bunlann ekserisi lzmirde ilk defad1r. 
Ramazanda her 1ece LALED„ sinemada KARAG6Z 



Sülf e 4 

Buzlar 
mtünde 

Kalan bahkcdar 
Bulun<lu 

Istanbul (Özel) - Moako
vadau bildirildigine göre 
Azalr. denizinde buzlar i~in
de l,aJan • bin kadar babkc1 
kay1itn1n müterrebabn1 kur
tarmak i~in giden Rna tay· 
yareleri bunlardan altayüz 
kad&hm buzlar üstünde bul
mu1tilr. Tayyareler onar kiti 
kaldarabilmit ve karaya gö
türoriltt&r. Digerlerine g1da 
veriliait ve kuvvetlendirile
rek yürütmek suretile seli
mete ~1kanlm11br. Bununla 
beraber on sekiz kitiyi ha
mil olan Kabritsyus adh Rus 
vapuru henüz bulunmam11br. 
U~aklar bu vapuru aramakla 
metfuldür. „ ••• 

l;;.ehistan'da 
Y ahudi Dü~manhg1 

Günden Güne 
Art.vor!.. 

Va1ova üniversitesinde ol
m1yacak bir sebepten dolay1 
Yahudi talebe aleyhinde ya· 
p1lan bir ayaklanma aylarca 
devam etmi~ ve üniversite 
idareaini hayli ugra1tirm11tir. 
Bu kere Anadolu Ajans1n1n 
Var1ovadan bildirdigine göre 
Le~e qoaletinde Milliyetper
ver hrka menaublanndan 
baztlar1n1n te1biki ile Y ahu
dder „eybinde yine yeni 
yeni taflnnlaklar yapllm11br. 
Bazi Y abudi tüccarlar fena 

muameleye maruz kalm11, 
Yahndi magazalan yagma 
edilmif, bazi dlikkinlann 
camlan k1r1lm1tbr. Polise 
kar11 duruldugundan poJis 
dört kitiyi öldürmÜf, biraz 
da yarala vard1r. Vak'anm 
eleba1dar1 tutulmu1 ve sÜ" 
künet tesis olunmu1tur. 

Yeni Bu~gar 
Kabinesinin On1rü 
Ne kadar Sürecek? 

Sofya ( Özel) - Heryeni 
geien kabineye yapbklangibi 
gazetele Kö1e lyvaaof kabi
nesini alk11ladalar. Onlar da 
biz gazete aytarlan ~~ bu 
kabinenin de ömrtl öte • den 
fazla olmad1;.n1 bilirler. Fa
kat bunu söylemekte mazur 
durlar. <;ünktl Bulgariatan
dakil gazetecilk aerbestisi 
söndürülmu1, gazetelere ko
nulan sansör kabineyi ve 
memur )ar1 teakid etmegi 
m-.nnetmi1tir. 

Habetistana 
Para teberru edenler 

ltalyan - Habef harb1 diin
yamn bir ~ok ferlerinden 
Habetistana kar11 bir mu
habbet uyand1rd1. Bu mßna· 
sabetle Londra gazeteleri 
1unu yaz1yorlar: 

Me,hur lngiliz ealiha fab
rikalarmdan birine Habet 
hükiimeti taraf1ndan ~ok mik· 
tarda siJäb ve mühimmat ai
parit ediJmi1tir. Biittin sipa
ritler pe1in para iledir. Si
läh v·e mühimmat sat.n ahn
mas1 i~in Londradaki Hebe, 
sefaretine ads1z bir para te
berrüleri geliyor. ~imdiye ka
dar geien teberrülerin mec
muu 5000 lngiliz liras1nl ge~
ti. Bu paralar1n ~ogu iki1er 
tilinlik posta havelesidir. 
Bunlan pderenleain fakir 
kimleler olduju anlqalmlfbr. 

( HaDaa Seal J 4 81rinci KlnUll 

Brezilya' 1ihtilali 
Hühumet kuvvetl~ . i isileri 

•• 
Bombard1man etti. Olenler var 

Paris - Riyoda Jannab- nanburg 1ehirlerini• bombar-
rodan bildirildigine göre hü- d1man etti. Riyoda Jannab-
kumet isileri tenkil i~in ted- roda pek ~ok komünist tu-
birler aldi. Ecnebi el~ilikleri, tllldu. Son haberlere göre 
ulusal binalar, gaz fabrika- bükümete sad1k kalan askeri 
lan, su depolan ve elektirik k1t'alar isileri Sokoruda mu-
istasyonlar1 zab1ta tarafmdan hasaraya alm11tar. Hükümetin 
muhafaza edilmektedir. De- Bernanburg bombard1mamn
niz ve hava u~aklar1 isilerin da pek ~ok ölü ve yarah 
merkezi olan Natal ve Per- vardu. 
EEEE &EEE 

K1z1lay1n Gö~menlere 1efkati 
Ankara 4 (A.A)- K1zday ce~iyeti Romanyadan gelecek 

olan 3000 gö~men i~in Derincede Athane a ;m11 ve bütün 
levazimini haz1rlam11br. Gö~menler buradan iskin mmtaka
lanna sevkedilecekleri zamana kadar K1zilay cemiyeti tara
fmdan ia1e ed!leceklerdir. 

K1z1lay1m1zda Habe1.yaral1la
r1na yard1m edecek 

Ankara 3 (A.A) - ltalyan Habet harb1 esnasmda yara
lanan ve hastalanan askeri i~in yard1m isteyen Habe1 hü
kiimetine diger benzer cemiyetler gibi K1z1layda üzerlerin
de cemiyetin alimeti, Türkiye ismi bulunan yüz bin harp 
paketi gpndermek auretiyle yard1ma karar verilmi1tir. Bu 
paketler Aclis-Ababadaki maalahatgilzanmiz nam1na Habe-
1istana gönderilecektir. • 

[•] 

Neeüs 
Taarruza 
Ge~iyor 

C•l 

Paris - Adis-Ababadan: 
Pari Soir gazetesi aytar1 di
yor ki Habet ordusunun 
gösterdigi sab1rs1zbg1n1 ve 
say1s1n1n ltalyan say1smdan 
fazlabg1n1 gören Negüs teca
vüze karar vermittir. Bunun 
i~indir ki Jijikaya kadar 
gitmittir. 

NEGÜSÜN ASKERI 
MECLISI 

Istanbul - Desyedeki ka
rargih1na gelmi1 olan Ne
glisü yapdacak taarruz pli
nm1 tetkik etmek Uzere 
Raslann ve Vehib pa1an1n 
hm:urile aakeri bir meclis 
yapm11tir. Bu meclis devam 
ediyor. 

Ogadenin 
lstirdad1 
Haz1r gibidir 

Paris - Harardan bildi
rildigine göre bugünlerde 
Ogaden cephesinden geien 
aeyyahlarm her biri orada 
bir tek ltalyan görmedikle
rini iddia ediyorlar. Hatta 
ltalyan orduauda görmemi1-
lerdir. Bu haberden anla1il1-
yor ki ltalyanlar buralarda 
muntazam bir harb yapma
dilar. Yanhz tayyare kuvvet
lerine güvenerek ara s1ra 
ak1nlar yapblar ve ~ekildiler. 
Libide, Somalide, Eritrede 
yapbklar1 savaf)ar yerlilerin 
sava1land1r. Demek ki hakiki 
ltalyan ordular1 buralarda 
harb etmedi ve Habetlerin 
tayyareleri olmamak yüzün
den buradaki ltalyan clurum
lann1 anl1yamadilar. Bununla 
beraber anla1iliyor ki Oga
denin istirdacb baz1r gibic:lir. 

Japon , 
:Kumandan1 

Pekinde 
Paris - Pekinden bildiril

digine göre $imali <;inin bet 
ilinin mümessilleri ve ve Ja
ponyanm kumandam Gene
ral Duvahara Pekinde bulu
nuor, Nankin hükiimeti bu 
muhtariyeti bozacag1n1 ilin 
ettigi halde henüz bir faali
yet görülmedi. Eger <;in hü
kümeti buraya askeri kuv
vetyle gelmek isteyorsa bu 
hareket Japonya ile arala· 
rmda bir sava1 doguracag1 
1üphesizdir. Fakat merkez 
bükümetin bütiin teli11 bu 
muhtariyette kendi himayesi 
hakk1n1 muhafazaYJ temin et
mektir. 

.... ···-·....--
Bir §~rap 
Yaimuru 

Dinan ~ehrini su]ad1 
Frans1z gazetelerinde 

okunduguna göre bu ay1n 
13-14-15 ioci günlerinde Di
nan 1ehrinde y•mur yerine 
1arap yagm11br. Evveli hava 
bildigimiz gibi gök idi. Son
ra bir siyah bulut kaplad1. 
Herkes yagmur, tolu yahut 
kar bekliyordu. Herkes fik
rine göre bir 1ey söyledi. 
Kum yag1yacagmdan bahse
denler oldu. Fakat bütün 
bu tahminler aksine olarak 
k1rm1z1 bir su yagmaga 
batlad1. Bunun kan oldugu
na hükmolundu. Eczac1 Mar-
ten bundan top!ad1. Tahlil 
ettirdi. Nibayet bunun al
kollu bir au oldugu anla1d
d1 ki 1arap yagd1gana hük· 
molundu. 

i Manisada' 
Atatürk~~ 1 
Heykeli~ . 

Manisa 3 (A.A) - Mani
sada yaptmlacak Atatürk 
beykeli i~in viliyet~e te1eb
büslere giri1ildi. Heykeli bir 
ka~ ay i~inde yerine kon
mu1 bulunacakbr. 

~arki 
Karahisar1n 
ihracat1 
$arki Karahisar 3 (AA) -

Bir ve lkinci te1rin aylar1 
i~inde 1ehrimizden d11 pa
zarlara yüz bin kilo Pamuk
lu ve 36 bin kilo i~ Ceviz, 
bin kilo T ere Y ag1, 300 kilo 
Bai Mumu, 123 sand1k Yu
murta, bin Koyyn, 5500 Ke
~i derisi, 500 Bagirsak gön
derilmi1ti r. 

61 numaral1 
italyan 
Tebligi 

Bulgaristanin 
bela olan az1l1 bir 88§108 

§Bki öldürüldü 
Sofya (Özel) - Az1h 1aki dir. Vasil ~etesine reitP 

Tinko Simof ge~en ak1am etmittir. Bilihare de Dolle' 
Toryan1n Lomce köyünde Ozonof ~etesini idare_., 
oturan sevdigi Radamn evin- alm11br. Bu ~ete Jell ... 
de bask1na ugram11br. Ora- nahiyesini basarak M~~ 
da yapdan ~arp11mada 1aki Belediye, posta ve tel 
arkasmdan yaralanm11 yata- sand1klar101 soymu1 ve .~ 
g1 da vurulup dü1mü1 fakat tün memurlar1 katletaur 
1aki Tinko ka~m11tar. Dün On sene evvel Lok~a kaJlll 
ak1am da Lok~anm Bulga- kaymakam1 ile bir yol 1110-
ran köyünde oldugu baber hendisini ve bazi mem~!_: 
ahnarak yeniden bir müfre- jandarmalan yol iiatuJI"'"" 
ze tarafmdan basdm11 ve öldürmü1tü. Bulgarista~ 
bir saat kadar devam eden bir ~ok yerlerinde hiik41111 

~arp11mada Tinko öldürül- sand1klann1, zenginlerin ~ 
mü1tür. Sevdigi Rada hap- lerini basmit paralann1 
sedilmi1tir. Tinko esasen mit ve bir ~ok yangudl' 
Makedonya ~ete reislerinden- yapm11br. 

a a a a a a a a 
Habe1 kollar1 i Adis-Ababa 
Gorahaiyi Üstünde ital-, 
(:öl halinde buldular yan tayyaresJ 

Paris - Adis - Ababadan 
bildirildigine göre Ras Ha
sibo Guerleg&. biyi ve Goro
haiyi Habe1 ~öl balinde bul
duklarm1 Negüse bildirmittir. 
f talyanlar Ogadire dogru 
~ekilmi1lerdir. Ual·Uahn ce
nubunda bulunuyorlar. Sag-

Adis-Ababadan Havat •· 
jans1 veriyor : 

~arktan gejen bir ltalye' 
tayraresinin Adis-Ababa OI' 
tüne gittigi Habet paytabtlP" 
dan bildirilmi1tir. 

Roma ( Radyol) - Ordu
muzun bir kolu, Habe1lerden 
müsellih 200 ki1iye Apara 

lam kaynaklarm verdikleri bogazmda tesadüf etmit ve 
burada vukubulan müsademe habere göre Ras Deste ~ölü 

Belgrad 
Saray1nda 
Zivafet de dütman birtakim ölüler Dolu istikametinden ge~erek 

b1rakarak ka~m11br. Zayia- ltalyanlarm so) kolunu adam 
tam1z, bir1 zabit olmak üzere akdb tehdid ediyor. 
yerli askerlerden alb kitidir. - •&---

Askariler, Melbaya kadar Kral1n müstafi 
uzanm11lard1r. 

Gyrp devletle- Kabine üyele-
rinin ittif ak1 rine cemile~i 

Istanbul (Özel) - Taymis 
gazetesi gibi Suriye gazete
lerinden baz1lar1 Garp dev-
letleri arasmda bir ittifak 
andlatmas1 imza edildigini 
yaz1yorlar. Ayni gazeteoin 
Mekke aytarmdan ald1g1 bir 
te grafa göre Türkiye, Irak, 
lbnissuut, Iran ve Afgan ara
larmda da hir ademi teca-
vuz andla1mas1 imza etmege 
da vet olunmu1lard1r. 

Cephede 
italyan 
Kad1nlar1 

Istanbul - ltalyanlar cep
heye dokuz yüz kad1n gön
dermit ve bunlan ordunun 
i~ine salm11br. Bu tedbirden 
maksad ltalyan askerlerinin 
yerlilerle olan münasebetle
rini kesmektir. 

20 Milyon
luk sahte 
bankonot 
Sofya (Özel) -Yugoslav

ya polisi yüzlük ve bei yüz 
leflik Bulgar bankonatlarm1 
taklid eden bir ~ete dulmu1-
tur. Bu ~etenin murad1 yirmi 
milyonluk bankonot ~1kar
mak suretile Bulgaristana 
ekonomik bir darbe indir
mekti. Yukoslavya polisinin 
bunn meydada ~1karmak su
retile Bulgar maliyesine bir 
hizmeti görüldügünden dolay1 
Bulgar gazeteleri te1ekkür 
ecliyordar. 

Sofya (Özel) - lstifa eden 
kabinenin barbiye bakam 
general isanef Krabn ba1Ja
veri olarak tayin ve askeri 
ni1amn1n en büyügü ile tal
tif edilmi1tir. Kral istif a ed~n 
kabine üyelerine Eleksandr 
madalyasmm ikinci derecesi
ni vermi1 ve kendilerine bir 
de ziyafet ~ekmi1tir. Krahn 
bu suretle cemile göstermesi 
istifa eden kabine üyelerioi 
de gücendirerek aleyhdarane 
ceryanlar1 ~ogaltmamak i~in
dir. 

Partinin bir 
Müessesi 
Daha 

Parti 1efi bay Avni Doga
mn te1ebbüs ve ileri dü1me-
siyle 1ehrimizde iki yüz bin 
lirahk bir esnaf-it~i birlik 
bankas1 a~1Jacakbr. Bu ser
mayesinin yirmi bin liras1 
toplanm11b. Bu büyük eser 
alk11a yak111r. 

Büyük Arab 
imparatorlugu 

Arab devletlerinden mü
rekkeb tetkili gizli bir su-
rette tasavvur edilen büyük 
Arab imparatorluguna bizim 
yurddan da giren yerler var
m11 ! ! .. 

Bu busustaki yazdar1m1za 
yanndan itibaren ba1hyoruz. 

Belgrad (Özel) - HOkO
met Naibi Prens Pavle c;e
koslovakya ve Romany•.,.
Belgrad da konferansta bll" 
lunan erkin1 harbiye reisl~ 
rine bir ziyafet ~ekmi1tir.: 
ziyafette bat bakan Sto._ • ..a 
dinovi~ ve barbiye baf P"' 

general Zivkovi~, Yugosl•.t 
erkän1 harb reisi ceneral .,. 
ri~ dahi haz1r bulunmutlard'' 

Radyo 
Mucidi Markonioifl 
l~adyo diyevine 01if' 

saade verilmedi 

"' Roma - ltalyan gas;; 
le1 in in Morninpost gaz~ 
ne atfen verdikleri mal 1',r 
ta göre radyo mucidi • ,r 
koninin lngiliz radyo ••~ 
yonu ile diyevde bul~ 
sma müsaade edihneoar 

ltalyada oldugu gibi ::. 
lngiliz gazetelerinde iyi ~ 
ler b1rakmam1,br. Hai ,; 
lngiliz resm1g ~·~ 
buna verdigi ce"' 
lngiliz radyo istas~o .t' 
hi~ bir türlü siyasal d•Y'·f 
re vas1ta olmak mecb~ 
tinde bulundugu i~in M "# 
niye de müsaade et111e 
ni bildirm_ittir. 

Ras Seyu111 
Yaralanmad• 
Ve Ölmedi • • v 
Belgrad - Adis-Ab•"' 1l 

haber veridligine g~~· ~ 
vuro Fa1ista gazeteslJlill ,,,r 
Seyumun öldlirüldügD 
k1ndaki haberi yalan~· tJI_ 

F a1istlerin gazetell JI. 
bu gazete, ka~makt• ~ 
ltalyan ordusun ma~e~ i,6f 
vetini düzelmek i~D , 

ibir yalan tertibine III 
kalm11br. 


