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tTAL Y NLA ~!!i CEKILIYOR 
ff abe1lerin müthi1 bir hü~·iim icin 

' ltalyanlar da itiraf ve teslim 
hcizrrlandiklarini 
etmektedirler 

-

Zorlama tedbirleri 1iddetlendirilmi-,tir 
~At Y ANLARDAN 5~; HA
..._E~LERDEN ONBE~ ÖLÜ 
'l".i\L YANLAR KA<;IYOR 
ij Adis-Ababa 4 ( A.A ) -
t •be§ hU.kiimeti 30 lkinci
tfrinde Habei kuvvetlerinin 

ki§1 ölmüt ve bir ka~ ki§i 
yaralaöm1 ~!ir. . 

Habe§ hükiiooeti f talyan 
kollanmn Gorohai ve Goer

' Jegobiden ~cvriJmi~ o]dugu 
kat'i surette teyid l tm~kte 

ajans1 aytarma verdikleri 
malijmata göre Garahai'nin 
70 mil eenubunda bufunan 

1 
Busali yakmmda 12 ltaiyan 

, otomobiJi ~amu!a batm1' 'Je 
i~indekiler tarafmdan terke
dilmift1r. Henilz teyid edil
memi~ olan bir tak1m haber· 
ler göre bir ltalyan kolu 
Ogadende Habe~lerin taar
ruzuna ugramtfhr. Habe§ler 
müstevliJeri hezimete ugrat
mlf ve yüz oluz kadar ltal
yam öldürmü' ve yaralam1~ 
olduklarm1 beyan etmektedir. 
Habe§lerin ölü ve yarab ola
rak zayiab 70 ki§idir. 

Lond1a (Radyo) - lngiliz 
Ba§bakam: " Görülen lüzum 
üzerine zorlama tetbirlerini 
fiddetf endirmek mecburiye· 
tinde kald1k. „ Demi~tir. 

J""\Ut,;;, • ·---- • \ • • ' • I 

Ancak §imdi ögrenildigine 

• mrktad1rlar. 
: DAGABURDA KANLI 

MUHARE..1E 
ße1grad - Cibutiden tel

siz: Dagabururt on üc kilo· 
metre §lma1inde dün Habe~-

Cenup cephe!inden bildiril· 
digine göre lt alyanlar ileri 
hareketlerini muvakkaten 
durdurmu1lard1t. <;ünkii isÜ• 
nat nokta]arm1 kaybetmitler· 
dir. Habe~ süel mütebass11la- • 

göre 30 ikincite§rinde Ma
kallenin fimali §arkisinde 500 
italyan askeri ile kuvvetli lerle ltalyanlar arasmda ye- \ r1 ltulyanlar1n ~n az ~~ ~~-
Habe§ kuvvetleri arasmda 'd ve kanh bir muhare- tadan evvel hucum im 

01 

1 n1 en d .., „ k„ Habe1le-
~etin ~etin bir ~arpt§ma o - be olmuftur. ltalyanlarm pek kalma igm1 ~unbu b . d 
mu§lur.~ k ölüsü ve yarabs1 vard1r. rin U;,l-Ual mu are es1n en 

Bl'r ururumun dibinde yü- ~o k k -h'mmat 1 sonra ltalyanlar tarafindan .,. Ve pe ~o mu 1 • • 

r ·u·yerek Karnaleye gitmekte l d Habeclerin i11gal edilen bütün araziy• 
kapbrm•f ar ir · "' "' • d'kl · · · d 

olan ltalyanlar Habe,lerin telefah hakkmda maliimat tekrar ele ge~u • er1n1 1 
• 

lTALYANLARIN iLERLEMEKTE roK GÜGLÜK ani sürekli ate§ine marnz t M harebe ü~ dia etmekted1rler. 
" r b' ahnamam1§ ir. . ~ t DESSlYE CIV ARINDA 200 

<;EKTIKLERi HABE~ DAGLARI kalm1,Iard1r. "arp1,ma ir saat de~a~ et~1§br. talyan: BIN HABE~ ASKERl 
l·-b'1enden Salma mmta• ve son günlerde O_stad. e.nde ka~ saat devam etmittir ve laitn yirmt k1lometre gerl R 

... _ b ü l italyanlar 50 ölü verek ka~- ~ekilmesile nihayet bulmu§· BULUNUYO • 
k•11na dogru giden befyÜz yaralanmtf ve ug n iy1 e?- m1§lard1r. Habe§lerden yalntz Dessiye - Havas aJaum· 
~~llyana hücum etmif olduk- mi§ olan ;~r ~o~ ~~be§l~;~n 15 ki~i ölruüttilr. turAdis-Ababa 4 ( A.A) - dan: h d 
._r1n1 bildirmektedir. Saat· cepheye onme ·~;:. - ~itmal ve cenub cephele- - • •Cil Kasaban1n her tara n a 
1-rea devam eden bir mu- caatta bulunm~, ol u anm rinde yeni süel hareketler KaA z1m Kara iki yüz bin Habet ukeri bu-
~eheden sonra italyanlar ilave etmekted1r. . olmu§tur. Habe§istamn fima- lunuyor. Bunlar dlltman ~~-
tlt'at etmitler, SO ölü ve bir Kargeisa 4 (A.A) - ln~1- linde ltalyan tayyareleri mü- ßekir yarelerinden korunmak i~n 
~k s1"läh ve erzak b1rak· liz Somalisi cenub cephesin- f 1 s'1perler yapm11lardir. Son 

1 l'l . Royter temadi ke§i u~u§ ar1 yap- . t . „ek b 
lbttlardir. Habe1lerden onbet den ge en ,yer 1 e~~~ ~ P~~ ~~ [•l f' Hahe~istana gt miyec günlerde son 1istem m~ce • 

(•] ~ 8 8 ~: :;: ~.:1 ~ llkdll ~·• • bez on bin asker 1ehn ku· 

~ '. ~, l • k • 1 • talm•1 bekliyor. Bun!ar Im· 

Jtl.1 yan ar geri f e l iyor ~=~::o~:: k::~:::.:: 

kavvetleri tembien yaylamm 
~evirilme hareketinin hemea 
hemen bitirmit buluamakta• 
dirlar. ltalya sllel ~evenlerine 
göre kuvvetli dlltman ~olla-
rmm takaze cepbeaiDe •• 

Makalle ü1erine ylrllylfleli 
bakk1ndaki haberler yaknula 
mübim bacliaelerin vak.ahala• 
cag1na bir iprettir. Hahet
ler ltalyan bnetlerinia tu
yikini bir ~ok noktai.nt. 
kl1'11lek uiyetinde ,..._-. 

- Sona 4 tlnc:Bde -

RiketAdis
Ababaya 
Gidiyorl 

..oo•• Bugünlerde Hahet ölkesinde 

Yenl• 1· talyan backumandan1 M. Badogl.io ·" u. hükilm süren k1ripdPD rabat-
~ d siz olanlarda vard1r. 

tic'abn sebebini bir ~!11„orla Romaya bi~di_r 1 ie:;~:,~/1~~.;~~:~:1':!~ 
HABE

4: ORDUSU r~K. . KUVVETLIDIR ,.. kaze istikametinde 1aaliyette 
~ Y Käz1m Kara Bekirin bulunan ltalyan kuvvetleri 

Belgrad - Harardan bil- ' bur kaldlgm1 b1ldirbd1.IB~- 1 silähma güvenerek taarruz eski bir resmi baz1 dütman kollarile karti· 

1 
b b H f enn tecrübelerine ba1lad1klar101 d la•m•t ve k1sa bir atef. tea· 

cliriliyor: ltalyan bafkuman- nunla _era er a e i'laAve etti. Binaenaleyh ltal- Istanbul - Antakya a ~·- y H b l üa 
.Lna yapt1gw l hataV1 ger an- lerin esk1 Habetle_r ~hnad1- k . . b' kan Yeni gün gazetesinden tisinden sonra a et en p • 
~ J. .,. k - b d yan kumandant as erm1 ir kilrtmiltlerdir. Dört ltalyan 
ltd1 Bu hatay1 düzeltmek d1gm1, arb asn tr or u mu"'b1'm no'~taya toplamak, naklen mütekaid General y li k · b 'bf l teda K b askeri ölmllttür. er as er· 
i~in orduya ricat emri verdi. gibi ütün ~ iya~ ar~~1 . 1- dü,manla bir cepbede ~ar- Kiz1m Kara Bekirin Ha e- leJ'den mßrekkep bir ltalyan 
ltomaya da verdigi bir ra- rik ettikltrmden b?1u::~zi~~ pu~mak, öteki cephelerde §istana gidecegini yazm1flar- kolu Melfa garb1nda bulunan 
Porda cepheyi daraltmak, m1yan o m1.y~n tr . . - tedaf1'1' b1'r va•1"yet almak d1. Mumaileyh bu ne§riyatm • d il 1-h g1d1p te „ ld w ka~1yamo isµkamebu e er-

Casos Lorensin halefi ..
ydan Riketin Roma ve Kat! 
bire yolile Habefiatana sit
mesine bnyik laem yerß. 
mektedir. 

lc:uvvetleri toplamak, kuvvetli dü~manm s1 a ma k d .., p1'laAn1n1 kend1'ne rebber itti- baftanba,a uydurma o ugu- B il ltal 
l f t kten sa 10 1g1m lemittir. u manevra e • 

~d:ilf:m~an=
1~n~k~ar:':1s~1n:d~a:k~u~v~v:e:tl:i~~e!::a~~ve~r:m~e~~~~:.:~;k~~b=a~z•e:t~m~i:ft~ir~ .... ~:::::-..,~~n~u~s~öy;l:e~m~if:t~ir;.~:;:~~c:~~~::;~~~;i-..,,..„mmat' 16rünmek i~in ric'ate mec- zira Habe§ ordularmm arb 
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No. 

ve As1m uyu e v li al her „e,id ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mtikemme• 
„ „ tl k Ahmed ve As1ma yapbr1n1z. er m • .,. 1 1 

palto ve pardesunüzu mu a a lb. I LEVHAMIZA DIKKAT ED N Z. 
dikit 1 2 liradan 1 • liraya kadar 11marlama e iae yap1 lf. 

Ahmet 
K11bk elbise, 
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( Hallua Sul ) 
S Birinci Kinun 

• 

· 11 ~NCI K•S•Ml.· • k. d. ? BüyükArab impratorlugu1~·~;;·1 
!YIUSO lnl lm lT. OCH•OO ~ 1~nmm~ ... ·~~s§Un1Uß~ 

• .hb • 1• b• • t Herkes ya~an1ahd1r 
00 Berutta Frans1z 1st1 arat1 g1z 1 1r cem1ye Ya§UV8 admdaki bir Ya· 

Fa§izm nas1l ba1lad1 k f • 8• k .. I h d·1d· budi daima kendisini hakh e§ ett1. lr~O MUOeVVer er apse 1 1 olarak gösteriyor. Ve yer 
ß8Sll bÖyÜdÜ ? • • [Son on be, ytl i~inde ken· ni kendisi i~in esas prensip hürriyeti almaktad1r.„ yüzünde herkesin ba1kas1na 
- 8 - disinden sik sik bahsedilme- olarak kabul etmektedir. GiZLi PARTlNlN PROG- zarar vermemek vartile pa· 

Italya Bol1eviklerin lda
resi Alt1nda Iken ••• 

Ciyolit~i kabinesi te§kil etti. 
Ciyoletti kabinesi zamanln

da Komünistler '1 K1z1l mu
haf1zlar " kurumunu vücuda 
getirdiler. Peyemonte, Lom
bardya, Ligorya ve Napolide 
Komünistler taraf1ndan idare 
edilen amele cemiyetleri · fab-
rikalar1 silib kuvveti ile zab-

Romada Konsül, diktatör 
ve saire gibi en büyük hü
kümet §eflerinin önünde gi
den Liktör denilen zabitler 
bir baltamn sap1 etrafma sa
rtlm1§ bir deste degnek ta
§irlard1. Bu desteler o zaman
ki hük6metin kuvvet ve kud
retinin bir älameti say1hrd1. 
dikdatörün önünde yirmi dört tetdiler. Patronlar1 tardede-
Li~tör getirdi. lite 11f atizim„ rek fabrikalar1 kendileri 
tabiri bu sembül (timsal) den idarc etmege ba§ladilar. 
ahnmitbr. Gasb ve 1iddetin, keyfi mu

amelelerin bütün vusatile te-
Mussolini ilk Fa1izim te§· zahür ettigi fU slrada Ciyolitti 

kiläbm 1919 Martta Torino, hükümetinin kifi derecede 
Bolonya, Piza ve Floransa müselleh kuvveti bulunmad1g1 
§ehirlerinde yaphg1 gibi ge- bahanesile hi~ bir §ey yapa-
ne bu senenin Eylfilü zarfan- mamasl asilerin cür' etlerini 
da ki bar1§ muabedesi ital- arl1rd1. 
yaya verilmiyen Fiyoma teh- Bu zaman 11 K1zkl mubaz1-
rini gönüllülerle i§gal etmek lar „ 10 en parlak zamamd1r. 
i~in f talyanm en me1hur 1a- Komünistler halp1 ifal i~in 
iri Gabriyele Danon~o bu güya K1z1l muhaf1zlar1 kald1-
tehre gitti. lkinci te1rin ye· r1b 11 Millet gönüllülerini „ 
niden icra edilen se~imde te1kil ettiler. Bu tekilät a~1k-
Parlamentoya 156 Sosyalist ta, polisin burnu dibinde, 
girdi zab1tan1n mütehayyir ve §a~-

1920 Martta Nitti Sosya- k1n gözleri önünde yap1hyor-
falistleri ve adedi yüze balig du. Torinoda Komünistler 
olan halk partisi saylavlarma sokaklarda dola11yorlar; Bol-
hari~ birakarak Liberal ve §evikler gibi dütünmiyen 
Demokratlardan aldigi yeni kimseleri, bilhassa Fa§istleri 
nazular ile kabineyi tadilen öldürüyorlardi. 
teikil etti isede Mayas ~ar- italyan gen~liginin en se~-

1111· l 1 kin evladlanud"ou -"'· ~ - -
fmsl_~„ ~~f~r,•rit:fa ~tti. 'y ;. •\:m m1 harb meydanlar10da 
ni kabine ancak doku:z gün canlar101 feda etmitlerdi?. 
sonra Katolik partisinden iki 1920 lkinci te§rinde Bülon-
ve Ciyolitti partisinden ü~ ya belediye meclisi toplanh-
bakan aJmak 1artile yine Tit- da iken üyeden avukat Pi-
ti teraf1ndan tetkil edildi. yetrociyordani'nin Komünist-

Haziran Ye Temmuz ayla- ler tarafmdan katil vehame-
r1nda köylerde karitikhk art- tioi arbrd1. Bu cinayet, Fa-
h. Sosyalistler ife Fatistler tizimi~in yeni yeni bir devir 
aras1nda ~arp11malar oluyor- a~h. 
du. J l atta MassoJini bütün ( Arkas1 var ) 
Fa,yolar1 tophyarak Ferara 1rmm ••~mm~ 
V:amilya viliyetlerine gönder- CUMURIYETJj 
d1. Oralarda Komünistler ile 
§iddetli musademeler vukua GÖNÜLL~Ri Y A-
geldi. 9 Haziranda Ekmek KAN BIR ASK n 
fiatinin tezyidi bakkmda ki ~ Tl 
kanunun teklifi üzerine Titti Y APA1AI{ ... n 
kabinesi düstü. SIYASAL ROMAN ~ 

Kar1§1khkJar arth. Bilhassa BUGÜNÜN KITABI. ~ 
~~~onada asayif bozuldu -AVNI DOGANA- . 
butun ftaJyada umumi bir n 
greve ilänma te§ebbüs edildi. Yazan: S1rri Sanh ~ 
Nihayet, T . mmuz zarfmda Yakmda (HALKIN SESf)ndeQ 

----i&iiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--~ iiiiiiiiiiii -- lii;;:t::ilUliö:.ta~ ~··~~ 

• 
Öl~ü üzerine son sistem 

s1hhi karin, mide, hamile, apan
disit, böbrek dütkünlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA~ i S 

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

~uben ve Tuvalet 

si icin muhtelif sebepler ya- Hatta, bizim Türk kilikyam1- RAMI ( ? ) ra kazanarak ge~inmesine 
ratm11 olan Suriyenin siyasa z1 da sadece kü~üklük ifade Beyrut gazetelerinin yaz- tarafdar bulunuyoruz .• 
adamlanndan lbrahim Hena- eden mafruz bir hudut i~ine d1klarma göre cemiyetin ni- l§te bu Yahudi ge~enler· 
nonun ölümü Hicaz ve Necit sokan bu ihtiläl partisi An- zamnamesindeki program de, bafif bir nezleye tutul· 
kralhg1 ile Erdun emirligin- takyada ~1kan Yeni gün ga- §Unlardir : mu§tU. Derhal hekimi ~ag1rt· 
de, Lübnan ve Suriye cümu- zetesi §U tafsiläb vermekte- 1 - Suriye Suriyelilerindir b. Kans1 buna lüzum olm•· 
riyediginde, M1sir ve irakta dir.] ve Suriyeliler tek bir millet• d1gm1 söyledigi halde: 
Arap äleminin bir milli ma- uBeyrutta Emniyet memur- tir. - Yok! dedi, hekim de 
temi olarak ker§iland1. lbra- lar1 tarafmdan meydana ~·- 2 - - Suriye meselesi, Su- ya§amak ister? 
him Henano vatam partisinin karilau gizli cemiyet hakkm- riye milletini ilgilendiren Sonra, doktorun yazm•t 

l'd · 'd' Öl" k ·· ·· daki tahkikat arbk son saf- müstakil bir meseledir. oldug„ u rereteyi eczane.y• 1 eri 1 1. ur en son sozu k 3 _ Suriye vatam ayril• ."' 1 ~ ~u olmu§tur : hasma gelmit bulunma ta- yo1Jad1. Meger, verilen i a~-
'1 - Ben ölüyorum. Arka- dir. Resmi bir • makam bu miyün bir par~adir. lar ~ok bahab imi§. Kar1s1 

d 4 - Suriyeliler, esas1 ta-
daclar1ma seläm söyleyin,bü- c_emiyetin hi~bir yabanc1 ev- gene itiraz etti: 

Y rihten evvelki zamanlara da-
yük arap vatannu bir ideal let konsolosile ilgisine tesa- - Yaphrmasan da olur. 

1 k 1 b k düf edilmedigv ini söylemictir. yanan tek bir millettir. Yacuva, bu sefer de: 
o ara on ara ira 1yorum.„ Y 5 - Suriyenin hududu To- Y d 

Büyük Aarap vatam.„Ye- Cemiyelin ileri geien adam- ros daglarmdan Süvey§ ka- - Yok, dedi, eczac1 • 
ni Frans1z mandas1 altmdaki lar1 tevkif edilmi~ olmasma nahna Suriya denizinden Die- ya§amak ister! 
topraklan, Irak, Filistin, Er- ragmen te§kilahu idare he- leye kadar uzanan ve i~eri- Läkin, ili~lar yap1hp g.e-
den, Hicaz, Necit ve hatta yeti todlanblarma gizlice de- sine f Jlistin, Turusina, yart- lince, Ya§uva onlari takunale 
Hadaramut ve M1sir, belki vam etmekted'r. Te~kilä4 a madasi ile Kilikyayi alan bir kalchrd1, pencereden ath ve 
de bütün §imali Afrikay1 bir mensup bir üye, Beyrutta sahayi ihtiva eder. bu hareketini hayretle kar-
arada topbyan ve ona tek ~1kan 11Savtul Alirar„ gaze- 6 _ Suriye milleti tek bir §thyan ev halkma hitaben: 
bir siyasa hüviyeii veren bir tesinin bir aytarma demi§tir i~timai heyettir. - ~imdi„ dtdi, sira Jj~-
vatan ki : 7 _ Suriyelilerin, milli ve nim, ben de ya§amak ish· 

lbnissuudun, Kral Gazinin 11 
- Cemiyetimiz hi~bir siyasal geh~imi tarihe daya- yorum! 

Erdun emirinin Suriye Cu- vakit asäyifi bozmak ve ih- nan bir hakikatbr. ~ 
murba§kan101n ve hatta Na- tiläl ~1karmak amacml güt- 8 - Suriye meselesi her 
has Pa,anm tantanah cüm- müyor. Son tevkifattan sonra i§in üstilne bir meselecl.ir. 
lelerle dolu olarak rahmetli i§aretlerimizi ve toplanb yer- Cemiyetin islahat progra-
llderin ailesine ~ektikleri ta- lerimizi degi~tirdik. Te~kilä- mt da dini siyasetten ay1ra-
ziyet telgraflar1 lbrahim He- tuniza yüz kadar münevver rak, din adamlarmm siyasa 
nanonun son vasiyetine hi~ kadm da dahildir. Amac1m1z: i§lerine bunun sokmalarmm 
te begenilmemif bir mäna Memleketin ekonomisini yük- önüne ge~mek ve tamamile 
vermemektetedir. seltmek 1iyasal rÜ§dünU ve layik bir idare kurmakhr. 

Hele bir Türk hanedanma E m m m ~ m m ~ 
mensup Kral Fuadm ta!iye- N •1 h d • D 
~..Jü~ym srörmedigi bir ölü- 01 mua e es1 ayan 
für mudahalesi M1smn bu- - ö". Ualtt.al•ua: •• 
günkü milli kaynafma gün· zetesi isyan ediyor Son gilnlerde Cenevreli 
lerinde eper maniadard1r. Sofya - (Özel) - Otro bir mühendis cenubi Ameri-

Hicaz ve Necit krab ibnis- g. z~tesi Noil muahedesinin kaya hrreket etti. 
suudun bir arap birligi ide- acuna saglam bir bar1§1khk 
1. · d„ „ 1 d Bu yolcu, 1910 senesinde, 

a m1 U§unen er eo almas1 yaratamad1gm1, bu muahe-
ve yine bir Suaiye birligi ku- denin yarathgi durum . arsi- Amerika §imendüfar krah ile 
rulmas1 i~in eski Hidlv Ab- ulusal adalet esaslarma da- garip bir bahse girmi§ olan 
bas Hilmi Pa1amn bir za- adamd1r. yanam1yacag101, Bulgaristana 
manlar baZl tasavvurlarda maglfib sifatile imzalattmlan Bu mühendis, yaya olarak 
bulunmu§ olmas1 bir Arap muahedenin §artlarmi herke- 182000 kilömetre yol yürü-
devJetleri konfederasyonu · b'ld v • • 'dd' · · A 
f k 

" sm 1 igini, Bulgaristamn yeceg1m 1 1a etmt§h. me-
i rinin müstakil arap dev- k büyü para cezasrna, siläh- rika ~imendüfer kralmm sa-

letlerinde iyi bir kabul gö- larmm ahnmasma ve baz1 h. ld 
recegine delälet etmektedir. 1P o ugu hat ta 182000 
L-k· t ·1 ekonomik §artlara mahkum kilometredir. Bu 1'dd1'a u"ze-a m ng1 tere ile Fransanm 
büyük menfaatler güttükleri edildigini yazarak diyor ki: 
bir k1s1m arap topraklarmda Bu muahede imza edilirken 
böyle birligi e)birligiyle ta- Bulgar murahhaslarmm hakh 
hakkuk yoluna sokmalarma iddialari dinlenmedi. Biz et-
imkän yoktur. 0 halde bu raf1 di§lerine kadar silähh 
fikir daha uzun zaman bir miUetler arasmda silähs1z 
nazariye halinde kalacak de- bir tehHke i~inde ya§iyoruz. 
mektir. Bize akalliyetlerin hakkma 

Dig~r taraftan Beyrutta · l d'l r1aye e 1 ecegine dair yap1-
Frans1z istihbarat servisinin 1 d an ve a edin yap1lmas1m 
bir gizli cemiyet meydana bekliyoruz. 
~1kard1g1 ve baz1 münevver BU G 
B · L AR GAZETELERi 

eyrutlular1 tevk1f ettigini BiR AGIZDAN BAGIRIYOR 
ögreniyoruz. Bu gizli parti-
nin program1 da yukarda Sofya (Özel) - Bütün ga-
i§aret ettigimiz arap vahdeti- zeteler umumig harbdan 

Unut n11yal1111 ki 
Zekät ve fitrelerimizi , ,., 

T ayyare kurumuna vere
cegiz. Bu kuruma vermek-
le onunla ortak olan K1-

sonra Bulgaristanin elini ve 
ayag101 baghyan Noil mua-
hedesinin Bulgaristana yük
lettigi ag1r yük ve §artlar
dan §ikäyet ederek ac1 ac1 
makaleler yaz1yorlar. Reis 

rine, zengin Bay Astor söz 
verdi, mühendise : 

-Eger yaya olarak 182000 
kilometre yürürsen, gol ben
den 100000 dolar al, dedi. 

Bu bahse giri§en mühen
dis o zaman yirmi bn§ ya
§1Ddayd1. Bugün elli ya§m
dad1r. 

0 gün bugündür, yani 25 
senedir, 173,000 kilometre 
yolu yaya yürüdü. Elli alh 
memlekat dola§h. On dört 

dil ögrendi, Dört kere ezil
di. Bir köprü y1k1ld1, ölüm

den gü~ kurtuJdu. Doksan 
be§ ~ift pabu~ eskitti. 

Dayan bakahm. Daha yü
rüyecek dokuz bin kilometre 
den fazla var„. Aktls1z ba-

• 
Her Nekadar Annest 

ise De ... 
Bayan Leyli, Adanao•" 

güzel kadmlar1ndandir. Va· 
1101 belli etmemege ~o~ 
ebemmiyet verdiginden d 

gün' askerlikten fuezuneli 
1 , • • 

geien oghina der ki: 
- Senden bir§ey rica ede

cecegim oglum. Beni anot 
a1ye acgu, ycugc <liyc f1'-
g1r ! 

Annesinin her emrine muti 
olan gen~ zabit, ikikinci gil'" 
nü otelin bah~esinde dolq1r 
ken hep yenge diye bitab 
ediyor. 

Bu s1rada bayan Leyläa•ll 
tamd1klarmdan ya1h bir: bay• 
rast geldiler. Selam verdik' 
ten sonra: 

- Demek bay yegeninii 
öyle mi? Dedi, haJbuki bell 
oglunuz bilyordum. 

Bayan Leylimn k1zd1g1P1 

gören oglu, annesini mll{kU· 
Jittan kurtakmak i~in: 

- Evetlefendim, dedi, her 
nekadar ise de. amucanil• 
eylendigi i~in aym zamand• 
yengem de oJuyor ! . , 

......... -
Yunan 
Subaylar1 
Dönüyorlar 
~ir Subay ~ocugun~~ 
«Istanbul» ad1n1 verd• 

Istanbul - Son Yunao js
yanmda memleketimize s1i'1-
nan Yunan mülteci zabitJeti 
Yunanistandaki genel aff•P 
ilän edilmesinden sonra ar.• 
yurtJarma ka VU§mak üzere 
harekete hazirlanmaktad1r'" 
lar. KORSALAR 

S. 0 . A§er 
23 Odun pazari 

Kantarcilar 
j 

z1Jay ve Yetimler kurum~ 
larma da hizmet etmi§ 
olacag1z. 

• Vilsonun 14 maddesine ria
ye t edilmedigini ortaya sü
rerek Bulgaristamn boyun
duruktan azad edilmesini 
uluslar sosyetesinden yalva
r1yorlar. 

§mm derdini ayaklarma ~ek
tiren bu Cenevreli, §imdi 
cenubi Amerikadan kalk1p 
§imali Amerikaya gidecek!„ 

Ald1g1m1z bir habere göre, 
bu zabitlerden Vasilyos i5• 

minde biri, Yunanistanda ge· 
~enlerde dogan ~ocugusi• 
11fstanbul„ adm1 koymu~tur· 

Zenein olmak isterseniz 'oi S J 
yan~o biletlerinizi mutlaka aaaet 

Yolu apk olsunl 

ki,esinden a lm1z. (;orakkasn ka rakol kat 
11s1nda 354 H. Tahsin Ondet 



( ffalkm Sul ) 

~~**!****~-****~~ E C Z A C 1 
DOKTOR 

A. Kemal Tonay 
i . l\\ s. 

hastahklar mütehass1s1 j 

say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den j 
~„ saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. j 
.liracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair , 
lt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- a·· 1 

Yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene· / 
rnuntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

1 

~3'=~'1=)tqe~!JACJF~~J1C~,,::f='P.(~~ i 

Bar1 T 
E 

R 
z 

M 
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1 
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E 
T 

Kemeralb 
Hükumet 

~ar~1smda 

M. Depo: 
-
HASAN BASRI F ABRiKASI 

Ali oa~a caddesi Sarr.tflar kar~1s1 No. 1~; 

Fabrikam1zda faaliyet ba~lad1. Yerli ~ulakisi Halkap1nar ku 
ma~ile diki~ birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 14 lira - Hereke, Karamürsel, 
Feshan' ~uma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah ' . 

Irr-:;:.-:--,,. - - _,....._~---~-.---~ ... ·-::--·~-::!fü-=ii 2 4 liradar. 

5 Birincl Kian 

Muhterem mii~terilcrimizin Kars sütlerine gösterdikler:. 
ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 

f ge~mi~ halis ve gay ~t nefis tereyaglar1 getirilmittir. 
Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklan 

gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklar1 ~üphesizdir. 

l"ootan ve nerakcnde sati~ yerleri hü]{U.met 
kar~1s1nda 

• • sevrm pastanesr 
~ekercilerde 12-14 No. larcla 

• • 
~ekerci ALi GALIP n1üesseseleridir 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHH1\'flN ~tIH\'ERI 

S1hhatin 1nihveri ne5'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne;;'eyi buhtr, bugün her insan 

•alon, mükemmel caz 
1ltik. fstanbuldan celb 
b· en !ßUazzam ve "muh

'td'' varyete heyeti saat 
en onikiye kadar nu-

r• A..., d d. 1 [~~ Arzu eden köylü ve §ehirii Bay '\fe Bayanlara son moda 
[t g1z a 1y e ~~ üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsiiler en ehven ve~ 
: \Tc tnidcnizi boz111a-· f!~ düzgün olarak dikilir. 1 

«)1 üksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 
f,te bunun i~ia.i~ir ki hayatm esas1 olan s1hhata ehemmi

yet verenler netelenmeit i5in yalmz bu ü~ rak1yi kullan1rlat:. 

~4lnobatik eksantriktir. 
• i~kiler son derece 

~ tar. 
h kuvaz barma m&itlaka 

lliz. <;ok memnun ka-

t da n yc1nck vi111ck 1• 
• • ~. J r „ 
+ 1stiyorsan1z ( + 

1 +. Hi~ tereddüd etmeden t 
t Kemeraltmda Barut ham 1 
• k „ k" . d t + so ag1 O§esm e t 

!. ALASEHIR ~ 
t lokantasma ko§unuz l . . [t1 

> =
er ..... ... 

•n1z. Müdüriyet l~_ .... _.,,, ~ ~ ~~ ~ 

~ 
~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~~ ~. 

~•nin en büyük seri Harry BAUR, Simon SlMON- ~ 0 
11 MAKS ve MAKSUDiAN'm yarathklan hakikig ~ •• 

taheser Film ~ e. 
Siyah gözler i ; 

~. ~ ~ tt ~•gan Örkestras1, Rus cigan Korosu - Rus~a ve ~ fll 
"'••zca farktl„rJa sUslenen heyecan bir a§k hikäyesi ~ S» 

Ve Moskovanlil eglence hayahm can1ancl1ran m < 

' 

S i Y A H G Ö Z I~ E R 1 9- • ," " 

TA YY ARE m ~~~r@)M]~t~~~~~~ 
~ll ~ ri~ Ramazan münasebetile halkm eglenecegi biricik yer ~ 

~'t ~lnas1nm bu seneki alhn programma §eref verecek ifi ~ A S R' JA S 1• N [ M A tl 
rlerdendlr. ~ ~ IJ 
~ Y R 1 C A : ~ IJ olacakhr. <;ünkü asri sinema bu hafta tekmil Nevyork ~ 

F 0 I{ S ( l)ünya havadislcri) ~ ~ polisini ,a,irtan, bankalar soyan me§hur yeni Alkoponun t;1 

M • k • ( Karikatür ) fi 1' maceralara 1 
'-........ 1 1 Komik t*l ~ G ada·~Iar1 

( SEANS s ·x ~ ece Laa ~ 
lier .. 

15 
_ 

17 
_ 

19 
AA~i~~I )- • ljlHeyecanh 10 k1s1mhk büyük Amerikan filmi ile 1 

1>'2
1 

gulnl 
30 13 

.
1

A 'i · • 1 LIY AN' HA YT'm en güzel opereti 

1 Cu r , - te 1 ave seans ar vardar. • • • • • 
....... Dlartesi 13 - 15 - 17 seanslannda TALEBEYE •w „ SC!DID g1b1 b1r kadJD 
~tilitJ b·t t T · • ~. 
~· 1 1 e veri ar. ~ 1 Ve gelecek hafta gösterilecek filmlerin reklamlarm1 1 
•atlwda degi~iklik yoktur. -30 40-50 kuru~tur. a gösterecektir. Geliniz görünü. ~ 
~s~:~~ ·~~!Wll~:~~~"•l 

izmirde eo az 10,000 kitinin bekledigi, dünya01n 
en güzel filmi 

KARYOKA 
BuGÜN 

L A L E sinemas1nda 
Sinema bu filmde bergün saat 1 de batlar 

Pro gram: 
1- Karyoka 
2- Cinayet yolu 
3- Türk~e Karagöz 
4- Türk~e Jurnal 
5- Komik Miki 

12 k1s1m 
10 " 
3 " 



Sülle 4 

ltalyanlar:yeni 
Bir taarruz 
Haz1rl1yorlar •• 

( Halkm Sul' 

Radyo ve telv,raf hulisal 
--------~_;.. _____ _ 

§ Y unan ba1bakam Anayasanm degi1tirilmesi, yeni s 
gününün ve sisteminin tayini i~in parti liderlerile 
mü~tür. 

§ Yunan Krah bütün Yunanilerin krah olacacafln1 
Bel1rad - Adis - Ababa

dan bildirilyor: 
Hergün cenub cephesine 

buradan güme güme rasker 
gicliyor. Bu ticlit doiruca 
Ual - Ualedir. Buradan mu
kabil taarruza~ gePJecektir. 

J •1 • l • t hd •d j lf raDID yeni i: nizelos partisi ba1ka01na söyleml1tir. J ngr lZ eri e l ~ . . ~ 1 § Süveyt kanahndan yeniden 42 bin ltalyan a1keri 1Ka b1nes1 rek harb meydamna gitmi1tir. 
----------00 Tabran 4 ( A.A) - Yeni § Süvey1 kanahndan Adalara 3500 italyan basta al 

lfabetlerin ltalyanlann sol 
koluoa bücam plin1nda ge
cilmlekteki diltlinceleri belli 
obmyor. 

Haber al1nd1flna göre bu 
cepläede 200 bin kiti dada 
tamamlanmam11br. T aarruz 
i~in bunun tamamlanmas1 
beldeniyor. 

De!eiye 
Etraf1nda 
Muhtelif raslar 

Londra - Royter ajan11n
dan: 

Deaiyeden geien haberlere 
16re bu 1ebir etrafandan 
mubtelif Raslann emrinde 
muh· elif cliae menaub tabur
lar •ardar. Ba asker buradan 
timale gidecektir. 
• 00, ____ __ 

Iki _büyük 
Habe1 ordusu 

Sirnal Cephesinde mu
kabil Taarruza Haz1r 

·Bulunuyor 
Londra -iRoyter ajan11n-

11ndan: 
Ogadende dßten yaimur

larclan soma ltalyanlar arbk 
ileri hereketenden geri kal
m•tbr. Bununla beraber bu 
havalideki bir~ok Habet ~e· 
telerinin ba1k1mna dlltmek 
korkusundan dolayi etrafa 
kqfikollan da göndermemek 
)'iizilnden biraz ortahtin ku
rumamu beklemek zarure
tillde bulunmaktadar. 

y Laval1n 
ltalya Sefirine 
SOnSözü •• 

Lonpra ·- Royter ajan11n
dan': · 

Bay~Lavalm lta1ya 1efirine; 
ltalya tarafmdan. lngiltere
nha Akdeniz filo1una, yabud 
clijer hir kuvvetine kar11 
yapdacak bir taarruzdan do
lay1 Frauanaa da lngiltere 
ile beraber harekek edece
jini ve bunu bayle yapmaga 
UJuslar kurama nizamnameai 
Fransay1 mecbar ettiiini söy 
ledigi zaman 1unu da ilive 
etmittir: 

- F ransa lngilter' ile 
Ambargo me1ele1inde yan 
yana gicliyorlar ve bu iti 
beraber yapacaldardir. „ .•• 4 

Negüsün 
Ziyafeti 
Ve taltifi 

Belgrad - Hurardan bil
diriliyor: 26 lkincitetrinde 
Ual - Ual'de kazamlan mu
zafferiyet münasebetile cep· 
hede bulunan Negils ~ad1-
nnda bir ziyafet vermittir. 

Bu ziyafette muzafferiyeti 
l kazanan r zabit ve ukerleri 
nipnlarla taJtif etmit ve be

raber remek 'miftir. 

ltalyanlar Tana gölüne dogru kabine Bay Mahmut Cem ge~erek gitmi1tir. 
tarafmdan te1kil edilmittir. § Londrada lngiliz Milli tak1m1 Alman tak1m1n1 0-' 

bir hurU~ J&pmak istiyorlar Kendisi Ba1vekiletle beraber alt etmi1tir. 
----- 0000- - i~ i1leri bakanhg101 üzerine § italyada altm ianesine devam olunuyor. iMilerin 

Bu HAL INGILIZLERI KIZD JRIR abm11br · Kabinede ba1ka lan olmad1gmdan birer gündelik ter etmitlerdir. 
tebdil yoktur. § Ba~bakan ismet lnönü Soma kok fabrikas1n1 a~acak 

Londra (Radyo)- italyanlarm Tana gölüne dogru yap- Atinada demir sanayii bölgesine gidecek. 
mak istedikleri ileri bareketi ingilterede fena akisler yap- § Almanya ile Yugoslavya aras1nda ltalyaya illn1 
m11hr. c;ankü lngilizler buras1n1 kendi mah gibi saymakta- Genemi' i~in bir ittifak hazi.1landig1n1 baz1 gazeteler yaz1yorlu. 
d1rlar. Mare1al Bodoglio cepheye gelmeden buras1nm § i~bakan1m1z ~ükrü Kaya lstanbula geldi. 
itgali i~in emir alm1ibr. Deyli Heralt gazetesinin yazd1gma ßo b 1 ? 
göre Maretabn cepheye gelmesinden evvel bu mesele Ro- m 8 Br § lstanbulda mUhendis mektebi ta:lebesi mektebinia 
mada ~ok konuiuldu. Fakat zecri tedbirler tiddetlenmeden Atina 4 ( A.A ) - Polis meklerinin iyi olmad1g1ndan ve mekteb idaresine mßra 
burasinin ahnmasi i~in ltalyan batkumandamna kat'ig ka- direktörlügü bu sabah saat larm10 önem bulmad1g1ndan dolay1 a~bk grevi ilin e 
rar verildi. ltalyanlar1n maksad1 bu suretle lngiltereyi teh- ikide mütekaid general Ha- lerdir. 

c1 Seratizin emri ile Venize- ~ f.i:t ~~ dhl demektir. • ~ &: t.•1: „.„ 
los taraftar1 olan Komoz 1 

Tehlike halinde Harrar1 lngi- Kozmosu, ve Venizelo1 aleh- 1' alyanlan ni~in 
I• 1 • 1 d k tar1 Elenikon Melon gazete- G • k•t• IZ er l§g& e ece Ierinin bas1lmakta oldugu er1 ~e 1 1yor 

Paris - Adis-Ababadan bildirildigine g6re Negilsün ba1- matbaa ve albay Economony - Baitaraf1 1 ineide .-
kanbg1nda Jijikada yap1lan askeri 1urumda lngiliz atetemil· önünde ü~ dinamit batlad1• tedirHr. 
teridc bulundu. Bu tür tehlike halinde Harrar ve Jijikanm gm1 ve hasarm ehemmlyet- ON GONE KADAR BÜ· 
lngilizler taraf1ndan itialine karar verildi. aiz oldtsgunu bildiriyor. YÜK MUHARiBE 

S l ~ b • t • Af amma BEKL~NtYoR on ma ,Y u rve l •• si'zB.· elgrad - Cibutiden tel-0 'J Oylesi degill. 
---------~--------~~·oo-----------------------

i t al y an gazeteleri Nas1l tef· 
sir ve izah ediyorlar 

Bel1rad- Romadan bildiriliyor~ ltalya mJbuab bi: hafta 
i~inde birbirini gßde1elen maghibiyetleri cepheyi kasaltmak 
i~n bir pilin oldugunu, Fakat Adis-Ababa tel1raf ve rtd
yolannan yayd1klan haberlerin ziyadesinin dojru ~~ad1gan1 
iddia edip durmaktacbrlar. 

Yunan veliahtin1n ald1g1 vazife 
Atina - Yunan Veliahd1 Prens Pol babriye yllzba1isi 

rlltbesile (Tiyelll) torpidusunun komanhg\1u alacakbr. 

Akdenize bir tayyare dü1tü. 
Dört yolcusu boguldu. 

latanbul - Dün sabab Berdan geien bir deniz tayyaresi 
Sen Refaile ~arpb. Alb yolcusundan dördn bogdldu. Pilot 
yaralanm11b. Öglenden sonra hastahanede öldü. 

Yunan Kralr 
----------0000,----~-~~--

Meml e k e tin her taraf1n1 geze-
cek. Fakat evvela zabltlerle 

• 
anla1mak istiyor 

Atina - K11al ikinci Y orgi memleketin i~inde hatta en 
tenba kö1esine kadar gltmek 1artile bir dola1ma yapacak
br. Her 1eyden evvel askerig garnizonlan · gezmektir. Bu 
suretle zabitlerle bizzat temas edecektir. 

Habe1ler 
IIk plinlar1n1 
Saklam1yorlar 

Belgrad - Harrarada ki 
Habat kumaodanlan Yugos
lavya aytarlanna beyaQatta 
bulunarak demi1lerdir ki: 

Harbda yaln1z kumandan
lann degil uluslannda metin 
olmas1, ordusuna itimad bes
lemesi llzuncbr. Biz ltalyan
lara zor mevkilere, hareket 
edemiyecek darbklara geti-
rerek 6stlerine yüklenmek 
i~i11 ~ekildik. Hahada ~eki· 
lecek idik fakat bizim pli
n1m1z1 anbyarak durduklarm1 
görünce taarrvza ge~tik har
btn pi1tar plin1 olan bu k11-
m1n1na tatbik ettik timdide 
ual aavaf plänma geliyoruz. 

[•] 

italyanlann 
Ogaden cephesindeki 
Durumu degi~tirme
lerinin sebebi ~u dur 

Belgrad Harrardan bildi
liyor: 

italyan kumandanmm 0-
gaden cepbesindeki durumu 
degi1rirmesi sebeblerinden 
biride büyiik yagmurlarm bu 
havaliyi göl haline koymas1-
d11. Zir modernize ita)yan 
ordusunun ag1rbklar1, Tank
lar1, T oplar1 batta askeri böy
le seller aras1nda göller i~in-
de hareket etmek degil bü
tün bu mühimmat ve tecbi-
zab dü1mana b1rakmaktan 
ba1ka bir netice vermiyece
gini ltalyan kumandan1da an
lam11br. Fakat bu anlamada 
gecikmi1tir zira Habetleride 
Tank ve ag.r Top sahibi 
etmitlerclir. 

Atina 4 (A.A) _ Htikü- italyan Somalisinden 1e· 
len haberlere göre ltalyali 

met umumig aftan istifade 
etmit olan on ibtilllcinin ai.iel Kem„tayt 00 güne ka-
Atina ve Sellnikte ohirma-:. ltar cenubda pek büyük bir 
lar1n1 yasak etmiitir. Bu ka- sava1 ba1byacag1 kanaatin-
rar bir emniyet tedbiri ma- dedir. 
biyetindedir. 1934 senesinde DBGABUR CIVARINDA 
vukubulan ihtilillere ittirik HABE$ SlPERLERINI 
etmit olanlaran serbest b1ra- BOMBARDIMAN 
kilmasana dair bir kanun Roma - On dane ltalyan 
netri beklenmektedir. lyi tayyaresi Dagabur civar1nda· 
haber alan siyasal ~evenle- ki Habet siperlerini bombar
rin tahminioe göre milli d1man etmitlerdir. Tabribat 
assamble yakmda dag1blacak yapm11lard1r. 
ve ikinci kinun sonunda HABE$LER MÜDAF AA 
yeni se~imler yapilacakbr. SIPERLER HAZIRLIYOR 
Nisbet sistemi tatbik edil- Londra _ Royter ajan-
digi takdirde yeni kurulda smdan: 
yirmi, yirmi bet komünist Habei-ltaly'n cephelerin-
bulunacag1 tabmin edilmek- de milsademesiz gün yoktur. 
tedir. 

italyan 
Tebliii 
Roma 4 (A.A) - Mare1al 

Badoglio bu telgrafala bil
diriyor: 

Eritre ve Somali cevbele
lerinde mühim hi~ bir hidise 
olmam11br. 

Frans1z 
Fa1istleri 
Uslu durm1yor 

Paris 4 (A.A) - Emniyet 
dirokti>rlügü Frans1z Fatist
lerinin merkezinde ara1br
malar yapm11 ve 30 ikinci 
te1rin ile 1 llkkanunda Stras 
burg toplanblarm1n tertibine 
aid bir~ok vesikalar ele ge
~irmi1tir. 

- italyanlar 
Cenub cephesinden 

~1l<1n1~tir 
Belgrad - Harardan bil

dirildigine göre cenub cep
babusus Ogaden havalisinde 
ltalyandän eser kalmam11br. 
Son günlere kadar bir yeis 
i~inde kalan Habe1 paytah
bna, ecnebi aytarlar1 tara
f 1ndan yaydan bu haberler, 
yeni bir hayat ve ruh ver
mif tir. 

$imalde A mbaalati alan1nda 
Habe1lerin büyük kollar1 
ilerliyor ve müdafaa siper
leri baz1rbyorlar. Ogaden 
cepbesinde Ga"aziano ile Ras 
Hasibo yeniden ~arp11mak 
i~in haz1rbk yap1yorlar. 
IT AL Y ANLAR YERLlLE

RIN SILAHLARINI TOP 
LIYORLAR YERLI 
<;ETELERE SiLAH 

VERIYORLAR 
Asmara - Royter ajan

smdan: italyan ba1knmanda
n1nm emrile yerli ahalinin 
silihlarm1 toplamyor. Yaln1z 
ltalyan hesabina ~ete balande 
~ab1an ba11bozuk Habe1lerin 
silihlara abnm1yor. Bunlar1n 
elindeki eski ailihlar yani 
ltalya silihile deii1tiriyor. 

Ras Desta de 
f Bir taarruz 
l 
~ Haz1rl1yorlar l Belgrad - Adis-Ababa-

1 

dan: 
Ras Desta Alaylarla be

reber dogudan ileriye yü~ 
mü1tür. Maksada Ogadeade 
ki dü1man1 garb kolundan 
vurmak oldugu söyleniyor. 
Tahmin · olunduguna göre 
Ras Desta ltalya o rdusu ile 
Bebe ~ebeli nebri vadisinde 
~rp11acakbr. 

B S • II 

Sarba 
•h~etUz 
bakanaiza 

verdi 
Belediyeye geien b 

göre, 1arbay Dr. Beh~ 
Rusye ve Avrupada '
hirleti geidikten s8nra 
gdn lstanbula gelmittir. 
bakan ismet lnönü 
kabul ederek kendi1' 
tetkik seyabab hak 
izahat alm11br. Sarbay 
iki gün i~inde 1ehrimiz 
necektir. 

Namuslu 2 
Kad1nlan i 
fal edenler 

Emniyet direkt6rlü 
lik zab1tas1 k1sm1 aon 
lerde faaliyete ge~mif, 
ve namuslu kadmlan 
~1karmakta olan oa 
muhabbet sim11nn1 y 
m1f, mahkemeye sevk 
tir. Bunlar1n hepsi ~e 
editlerdir. Haklar1nda 
kata devam ediliyor. 

BayFahril 
Degerli ve hazik do 

muzdan Memleket b 
nesi Roatken mOte 
Bay Fabri l11k Kay1 
dönerek vazifesine ve 
lar1n1n ziyaretini kab 
lam11br. K1ymetli dokt 
za ho1 geldin deriz. 

idama ma 
kiim birca 

Bahke1irli Mebmem. 
sen lirastna almak i~ 
ren sab1"'a11 kürt M 
Manisa agll'Ce1a m 
1inde 6lüme mahkam 
mi1tir. 

Mülkiye 
Mezunlann1n 59 

Yddöuümü 
Bir~ok mün•vver v• 

fekkir deierli gen~ 
zuncu yddönümli ml 
tile dlin ak1am lzm · 
toplandilar. 

llbay1m11 F azll Gnl 
ti ba1kan1 Y ozgat 
Avni Dogan, Mus 
Mevki kumandana 
Keramettin ve diget 
raller ve saylavlar •• 
mülkiye mezunlan b 
lardar. 

Bu t6ren ~ok 
aacak olmuttur· 


