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Mara,al Badoglio'nun yerii harb plan1 Habe1 ~ete harb101n daha 

RAS NASiBU ASKERLE· 
RINt ZABTEDEMIYOR 
Londra Royter ajansmdnn: 
Ras Nasibu Royterin py

tanm §U sözleri söylemiftir: 

büyük mikyasta bir taklitine benzemektedir 
deki ~etin ~arpi§malar devam : hücum ediyor gibi görünerek ' 
ediyor. Takaze nehri yak1- • ltalyan kuvvetlerini Makalle 1 

mnda büyük bir m uharebeni11 
vuku buldugu söyfeniyor. 

Cibuti 5 (A.A) ·- Royter 
ajans1 aytarmdan: 

Heniiz teeyyüt etmeyen bir 
habere ~öre Habe11l•~r dün 
ak11am karanbktan istifade 
ile Makalle cenub®da ilk 
ciddi bir taarruza ge~mi1ler
dir. 

ediyori gibi görünerek setit 
istikametinde bir ~evirme 

hareketine te§ebbüs etmek
tir. ltalyan kuvoetleri ve bil- ' 
bassa yerlilerHabetlerin kur
makta olduklan pu1ulardan 
son derece bizard1rlar. 

Mare§al 
Badoglionun 
Plin1 

Asmara - Mare1al Badog· 
lio ordusunu cephe boyunca 

Asmara - ltalyan kumaa· 
lannm s6züne bak1brsa on· 
lar Dagaburu dokuz u~akla 
bombard1man ettiler 1500 
bomba athJer. Yaln1z Habet· 
ler tarafindan vücuda geti
rilmi~ binalan harap ettiler. 

Adis-Ababa - Royter a
jans1na g6re Habe1ler ltal
yanlar1n Dagabura ya!n1z 45 
bomba attdar. Pek •z tahri· 
bat yapblar. Habe1 istihklm· 
lann1 bozmak dejil bulmap 
bile muvaffak olamadalar. 

- Askerlerimi zabtetmek 
iktidarmda degilim, askerle· 
rim 350 f talyay öldütüb ü~te 
Tank ahnca 1timdide önlerine 
ge~ilemiyor. Harbm devam101 
istiyorlar. ltalyanlar güven
dikleri u~aklar1d1r. Bu u~ak
lara ben bizzat mitraJyozla 
alet ettim fakat bin metre
den yüksek u~tuklarmdan 
dütüremedim. Binaenaley sa
vaf daha iki ay devam etse 
ltalyanlar1n ne piyadesi ne· 
de u~aklar1 benim cengi· 
verlerime kar11 duramazlar. 

Tigre Cephesi '5 (A.A) -
ltalyan ve Hahet ordular1 
arasmda ak1ama kadar bir 
~arpt§ma bekle nilmektedir • 
Hali haztrda kuvvetli bir 
Habet orduso Semien de 
toplanm1§, daha önemli bir 
01 du da makalleye dogru 
ilerlemektedir. 

on kola ay1racakbr. Her kol- 1 , 
da on bin asker buluna4.'ak· 

Gorahai ve Goerlegobi ka
sabalarmda askerimiz yok· 
tur, fakat ltalyanlarmda yok· 
tur. Bu tehirler iki ordu ara
smda bo!j duruyorlar. 

MARESAL BADOGLIO 
bölgesinden uzaklat h rmak 

Habe11lerin pläm Semien 'e veyabut ki Makalleye hücum 
m z z 8 s s 2 a 

br. Her kol ayn ve müstekil 
bir surette harb edecek ve 
harb1 hep hücum ile idare 
edecektir. Bu suretle Habet 
i~erilerine ge~ebilecegini um· 
maktadir. 

[•] 

yeniden bari1 teklifleri RAS SEYYUM KURUMUNU 
DEGiSTIRMiSTiR. RAS KAS· 

SA DAHA Y AKIN BlR .- "°°" . 
A~s~!~~a ALl~~~s a- Bu barl§ prtlar1n1 ltalya !kabul etmezse petrol 

jans1ndan : 
lleri hareketinden sonra 

Ras Seyyum ordusunun du· 
rumunu degi1tirmi1tir. Ras 
seyyum Selfa ve Bora mev-
kilerini b1rakm11tir. Ras Kas
sa ile birlikte ~ab1mak i~in 
ona yakla1m111br. Simdi Ka1a 
Y ama caddesine gelmi1ler
dir. 
HABESTE <;ARPISMALAR 

DEVAM EDIYOR 
Adis·Ababa 5 ( A.A ) -

Dessiyedeki süel meclis ko· 
nu1malar1na devam etmek· 
tedir. Söylendigine göre lm
parator timal cepbesindeki 
ordu 1efJerini ziyaret edecek
br. ltalyan tayyare filolan 
her iki cephede büyük bir 
faaliyet göstermektedir. Tem· 
bien ve Gberalto cephelerin-

lininin en ziyade korktugu 
ltalyan ricali: Dö Bonu, Hai· 
bo, Grandi ve Ciyano oldu
gunu göstermek istiyor ve 
diyor ki: 

",talyan diktatörü Mussoli-
ninin maiyetinde bulunan bu 
adamlardan korkmasamr. ve 
bu adamlar1 kendine rakib 
bilmesinin sebebi bunlarda 
gördügü süel ve siyasal ikti· 
dar ile beraber f talyan me· 
bafillerinde bu tahsiyetlerin 
kazand1j1 itimad ve sevfi· 
dir.n 

deniir, bak11·, ~elik de verilmiyecek 
..aa„ -----------

IT AL Y A Y A DÖRT GÜN MÜHLET VERiLDI 
Belgrad - Paristen tele

fon: Fransa ile lngiltere bir 
haftadan beri ugra11arak ka
leme ald1klari ban1 teklifini 
bu gün ltalyaya veriyorlar. 
Bu teklifin cevabmm müd-
deti dört gündür. Ay1n 
on ikisine kadar ltalya 
tarafmdan muvafakat cevab1 

bak1r girmesi yasak edile
cektir. 

1 Habe~lere k1z1l de-
nizden bir koridor vermek; 

2- A<iuanm ve Adama 
bölgesini, Ogadeni ftalyaya 
katmak; 

3- Habetle italyan hu· 
dudlarmda baza ufak tefek 

gelmezse on ü~üncü günü tashibler yapmak; 
ftalyaya petrol, ~elik, demir, 4 ltalyanm mühacir yer-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

lettirebilmesi i~in bir böige 
ay1rmak. 

5- ltalyamn·mühacir b61-
gesinin 1iya1al hakimiyeti 
Habe1e aid olmak. Ve bu 
bölgenin dogudan Ogaden
den fngiliz Somalisine kadar, 
babdan T ana gölnnden ln
giliz ve ltalyan Somaliainin 
birle1tigi noktaya kadar 

1 olan yerdir. 
~ ":" "=" "=' ............ 111:1111 ....... 

Yerli ltalyan askerleri 
----~------------· oo.+oo--------~~---------~ 

Somali cephesinde ltalyan za bitlerine karp 
a~t1klar1 isyan hareketi 1iddetle devam ediyor . ~ 

ITAL Y ANLARIN DURUMU f;OK FENA~I 
Londra -Buradaki Habet 

el~isi hükümetinden ald1g1 
talimat üzerine bir teblig 
yapmitbr. Bu tebligde Ha· 
betlerin cenub cephesindeki 
muvaffakiyetleri teyid olu
nuyor. ftalyanlar1n bu mu
v affakiyetleri yaland1rmalar1 
s1rf ltalyadaki ayaldanmala
rin budmui i~indir. 

Habetlerin cenubdaki du· 
rumlar1 düzelmittir. <;ünkü 
yerlilerin ltalya aleyhindeki 
ayaklanmalar1 artmaktad1r. 
Bu yerlilerin ayaklanmalan
n1n sebebi ltalyan zabitleri· 
dir. Ayaklananlar bir ka~ 

zabit ve bir ka~ kü~llk za
bit öldtirmüflerdir. Bu 1e· 
bebden bu er • 

ka~m11lard1r. Yerlilerin bu 
isyan1 cenub kolundaki bü
tün ltalyan harek~tlerini dur
durmu1tur. Gene bu teblii· 
de Ause ve Danakil valile
r1n1n teslim olduklan da 
vardu. Auae Sultan1 ve Da-
nakil •aliai bu gln N eglse 
clahi ltalyan kavvetleri bak-

HABE~ IMPARATORU 



Sahlfe 2 

IKINCI K1SIM 

Musolini himdir? 
~~~~~~~~~~-oo·~~~~~~~~~~-

F B§izm nas1J ba§lad1 
nas1I böyüdü ? •• 
-9-

f talya Rapollu muahedesile Demokrat partisine, alb üye-
Fiyomay1 terke mecbur ol- si diger partilere mensub 
dugundan Danon~;yo bu te· bir kabine te§kiline muvaf-
hirde kalmad1. fak oldu. 

1921 ikinci kanunda Liyo- Fa§istler ltalyanm Yugos-
vernada Sosyalist kongresi lavyaya terkine mecbur ol-
topland1. Resmi Sosyalistler dugu Fiyoma §ehrinde ida-
ile Komünistler arasmda an- reyi tabta muvaffak olduklar1 
la§amamazhk ~1kh birbirle- gibi Bülonyada bütün Fa§ist] 
rinden ayr1ldtlar. müfrezeleri Komünistler aley-

Martta Milanoda Diyata hine seferberlik haline kon-
tiyatrosunda Anartistler ta- dular. 
raf1nden ahlan bombalar bü- Temmuzda Fakta kabinesi 
tün ltalyada Bol§evikler aley- dü§tü. Y eni bir kabine te§-
bine .§iddetli bir aksülamel kili i~in muhtelif politikac1-
busule getirdi. Romada, Na· lar tarafmdan sarfedilen 
polide, Peruzada Sosyalistler gayretler po§a giddi 1 Agus-
aleyhine dümayi~ler yapdd1. tosta Fal(ta kabinesi - baz1 

May1s zarf1nda Sosyalist- tadilat ile - yeniden iktidar 
ler ile Fa§istler kendi ara- mevkiine ge~ti. 
larmda adeta bir sulh mua- Agustos zarfanda Komü-
bedesi aktetdikleri sirada nistler yeniden umumi bir 
yeniden se~im icra edildi. grev yapmaga ~ab§blar. Fa-
Parlamento §U suretle te§kil kat, ltalyada dahili harb 
etti: Liberal, Demokrat, Ra· ba§laml§h: 
dikel, Nansyonalist ve Fa- italyamn belki yüz §ehrin-
§istlerden mürekkeb olan de " Muharebe fa§yo „ lari 
(Ulusal birlik) 273, halk par- - kumandanlarmm verdigi 
tisinden 100, Sosyalistlerden emre itaat ederek - tek bir 
125, Komünistlerlden 22 say- adam gibi kald1lar, müthi~ 
lav, Uluaal birlige dahil olan bir tiddetle Boltevikler üze-
Fatist saylavlarm adedi 35 rine abld1lar. Fatistlerin tid-
idi. Parlamento bir Fatist detli hücumlar1, bu bir nevi 
grubu tetkil etti. yeni ihtilAI kas1rgas1 - ilk 

Haziran nibayetine dogru önce - memleketi f&flrtU; 
Ciyolitti kabinesi tuttügün- korkuttu. Sonra yavat yava§ 
den - Fatist ve Komünistler herkes muhacimlerin muvaf-
müstesna olmak ü.zer~ - he- fakiyetlerini temenni etmcge 
men bütün partilere mensub batlad1. 
bakanlardan mürekkeb Bo· 
nomi kabinesi iktidar mev· 
kime ge~ti. 

21 Eylülde Dantenin 600 
inci y1J dönümü münasebetile 
Ravenada alb bio Fatist 
topland1. Bir müddet sonra 
Romada bir Fatist kongresi 
a~dd1 ve Milli Fa§ist parti
sinin „ tetkkülü resmen ilän 
edildi. 

2 ~ubat 19922 de Bonomi 
kabinesi istifa etti. Nikola 
ve Orlandonuu yeni kabineyi 
te§kil i~in vaki olan ~aht· 
malari bota gitti. Krahn is
ran üzerine Bonomi ba§kan
hgmda kalmaga raza oldu. 

Fakat 17 1ubatta Bonomi 
hükümeti yeniden dü§tü. Ci
yolitti pek ~ok ugratbki hal
de yeni kabineyi te§kil ede„ 
medi. Nihayet, 25 tubatta 
'Demokrat partisinia Ciyolitti 
grubundan Fatta sekiz üyesi 

( Arkas1 var ) 

Ulusal artt1r
ma hafta~1· 

istanbul - Ulusal Ekono
mi ve Arbrma Kurumu bu 
ay1n on ikisinde bashyacak 
olan arbrma haftas1 progra
mm1 tamamlami§hr. Progra· 
ma göre o hafta gene her 
sen~ oldugu gibi vitrin mü
müsabakas1 yapilacakbr.R<td
yoda muhtelif zevat taraf1n
dan bir hafta konferaeslar 
verilecektir. 

Bu haftamn en orijinal 
tarah hafta zarf1nda herhan
gi bir bakkal ve yemi§~iden 
bir kilo incir, üzüm, kestane 
veya herhangi bir yemi§ ala
alana bir kopon verilecek 
ve bu kuponun sahibi cemi
yet tarafmdan yapilacak e§· 
ya müsabakasma girebile
cektir. 

----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

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

disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VAJ~iS 

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

Suher1 ve Tuvalet 

( Halk1n Seil ) 6 Birinci Kinun 

Alt1n getiren 
Gemi11in per
vanesi k1r1ld1 

fngiliz band1rah Jedmoor 
vapuru da bir kaza ge~ir
mi§tir. 

Pervanelerinde baz1 sakat
hklar olmu1tur. 

Jedmoor tilebi süvarisinin 
anlatt1gma göre, vapur dört 
gün evvel 8000 ton altm ma
dem yüklü oldugu halde 
Odesadan Amerikaya hare
ket etmi§tir. 

Vapur Odesa limamndan 
aynld1ktan dört saat sonra 
geminin alh tiddetle me§hul 
bir feye ~arpm11 ve ~ok §id
detli bir sarsmh hissedilmi§-
tir. Gemi durdurularak ma
kine, kazan ve §aftt muaye
ne edilmi§ hi~bir ar1za ol
olmad1g1, yamz ~arp1lan ci-
simlerden dolay1 pervanenin 
ü~ kö§esinden birer par~a 
kmld1g1 anla§ilm1§br. Bunun 
üzerine gemi ag1r bir rota 
ile yoluna devam ederek 
kendi kendine Bogazdan gi
rerek lstinyede demirlemit· 
tir. 

Hamule olan altm madeni 
bo§alhld1ktan sonra vapur 
havuzlanacak ve yeni bir 
pervane tak1lacakbr. 

Bir köpek 
Kuyrugu 
On kuru1! 

Istanbul - Belediye bun
dan bir sene evveline gelin
ceye kadar soke ktaki serse
ri köpekleri tutmak i~in te
mizlik kadrosunda köpek~i 

ismile memurlar ~ah1makta 
idi. Bu memurlara temizlik 
amelesinin almakta olduklari 
maa§tan daha fazla para ve
rildigi halde kendilerinden 
hakkile istifade edilemiyor
du. Bunun i~in bu memur
luklar bu sene lägvedilmi§
tir . .Fakat bunun yerine her 
höpek kuyrugu getiren te
mizlik ameles!ne karar veril
mittir. Bu kararm büyük bir 
faydas1 görülmüs ve yalmz 
son bir ay zarfmda Beyoglu 
Belediytsinde binden fazla 
köpek öldürülmz§tür. 

Topraga 
Sar1lal1m! 

Sofya - Novideni gaze· 
tesi diyor ki: 

Dünyanm bir~ok~yerlerinde 
oldugu gibi bizde de san'at
kärlar ~ogald1, fabrikalar 
kapand1, itsizlik artb. Münev 
ver gen~ler "Topraga san
lahm „ diye bag1rmaga ba§· 
Iad1lar. Bununla berabea yeni 
rejim bu gen~lere vadedi
yor. Toprag1 olm1yanlara top 
rak ta vermeii dü§ünüyor. 

'"Mademki san'atta i§ kal-
mad1; öyle ise topraga, sa
pana, ~apay sarilabm. 

Parti kavgalari 1r;:::z~ 
oo f1111111m~•••~m11111~ 

Bulgaristan hükiimeti partici
ligi kald1rmak istiyor 

Sofya - Mir gazetesi ye- kilerek firsat bekliyorlar. 
ni hükumetin program1 mü- Yeni kabine bir muhbra ile 
nasebetile yazd1g1 bir ma- genel efkärdan yard1m isti-
kalede diyor ki: yor. itte as1l durak yeri bu-

19 May1s hükumeti parti- ras1d1r. Bakahm hükumet 
zanhk duygularm1 öldürmek bu yard1m1 ne suretle temin 
i~in iktidar mevkiine gel- edecek. Bu neticeye varmak 
mi§ti. Ba§hca öl~üsü pa1ti- mütküldür. Zira ulusun kal-
leri dütürmek, gazetelerini binde parti guruplari sap-
kapatmak, onlara aid her lanmaktadir. Binaenaleyh 
§eyi müsadere etmek idi. bu ulusa yeni bir hayat ver-
Gazeteler parti lafm1 ·bile mek i~in hükiimet kendine 
ag1zlarma alm1yorlar. Fakat daha fazla yard1mc1 ~ekme-
partilerin kadrolar1 sinmi§· ge ~ah§mahd1r. Bu program1 
ler bekliyorlar. Mülhakatta- güdecek saylavlar1 se~mege 

ki partizanlar bir tarafa ~e- bilmelidir. 

· ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Habe1istan 
Müthi§ bir 
Hayduttan 
l{urtuldu 

Adis-Ababa - Habe§ de
rebeylerindenden "Tadessa
nm k1talarmm ba§mda oldu
gu halde methur haydud 
"Berru Baldas11 in ~etelerini 
bozmu§ ve kendisini öldür
müf oldugu haber verilmek
tedir. 

"Barru Baldas„ Adis-Aba
banm güney taraflarmda 
dehtei sabyordu. Kasabalara 
ak1nlar yap1yor, öldürüyor, 
yagma ediyor, fid; ei necat
lar istiyordu. 

Kendisme kar11 bir ~ok 
defalar asker sevkedilmi§di. 
Daha ge~enlerde Neca§inin 
mütemedlerinden Vodadjoe
ki timdi Dessiye ilbay.d1r. 
Bu hareketlerden birisini ida
re etmi§ti. Bütün bu sefer
ler akim kalmit ve timdiye 
kadar hi~ kimse memleketi 
Barrudan kurtaramam1§b. 
Canlarmdan korkan köylüler 
haydudun sakland1g1 yeri 
göstermekten ~ekiniyorlard1. 

Esrarl1 bir ölüm 
Tutankamu
nun mezar1n1 
A~arken biri daha öldü 

Hastalanan 
H1rs1z 

Pragm methur doktorla
rmdan biri garip bir mace~ 

ra ge~irmi§ ir, Doktor ge~en 
ak§am evinc gelince yatagm
da bir adam.n k1vranarak 
yatbgm1 görüyor. Kim oldu
gunu soruyor. Me~hul adam 
§U cevab1 veriyor : 

- H1rs1z1m.„ Evinizi soy
mak i~in girmittim. Birden
bire müthit bir sanc1 tuttu, 
kendimi yataga atbm, bir 
dekika evvel gelmenizi te
menniye ba§lad1m. 

Doktor iptida telefona ko· 
§arak polise haber verroek 
istiyer. Fakat vazife hissi 
galebe ~ahyor, h1rs1z1 mua
yene ediyor. Bir apondist 
krizi ge~irmegte o!dugunu 
görüyor. Polis yerine hasta
haneye telefon ed1yor. Hir
s1zm cepine de blr ka~ pa
ra b1rak1yor. 

Hakiki olmakla beraber 
güzel bir filim i~in 
olacak bir vak 'a„. 

senaryo 

Deniz memur
lar1na dair i§ 
Kanunu 

istanbul - Deniz Ticaret 
Direktörlügünde bütün deniz 
idaresi delegelerinin i§tira
kile yaptlan bir toplanhda 
deniz memur ve müstahdem
lerini aläkadar eden i§ ka
nunu läyiha projesi üzerinde 
müzakereler devam olunmut· 
tur. 

Heyet bir toplanb daha 
yapararak haz1rlanacak olan 
projeyi genel bir surette in
celiyecektir. Proje bundan 
sonra Ekonomi Bakanltgma 
gönderilecektir. 

Yeni 
Ufakl1klar 

Bunun Faizi 
Nerede ? .. 

Salamon cüzdanm1 kaybet
mi§ti. Onu gen~ bir mektepli 
buldu. Ve i~mdeki bazi eV" 
raktan Salamona aid oldu
gunu anlayip kendisine gö
türdü. Verirken sordu: 

- Salamon. Bak1mz„ l~in
deki para tamam m1? 

Salamon hem hesab1 yapta 
hem de matemli bir sesle: 

- Evet 1 Dedi. Tamam on 
tane bütün„ lki tane yarun 
lira„ Yirmi be§ kuru§luk ta 
ufakhk„ Läkin ben bunu 
kaybedeli bir hafta oldu .. 
Nerede bunun faizi? Nere
de? 

~ 
i\1ukayese 

~oför - Bu otomobili gör
dün mü?. Yüz dirhem ben· 
zin ile yüz kilometre gider! 

Sarho§ - A§kolsun be .. 
Ben yüzdirhem ispirto i~ti
gim zaman yüz ad1m bile 
gidemiyorum. 

~ 
'f optan ah§veri~ 

Salamon k1z101 ni§anla
mi§b. Sir gün onu ni1anbs1 
öperken gördü. K1zd1, ve 
müstakbel damadma §öyle 
bagirda: 

- Bana bak, Mi§ona~il 
Kendine yel! Bezin tükinda 
perakende ah§ veri§ olmaz! 

rr 'l" •. . ' enz1 at sten11~ .„ 
Hakim, be§ sab1kas1 olan 

bir kokuga bu sab1kalarm· 
dan dolay1 en büyük cezay1 
verince, kopuk bag1rm11: 

- Biz eski mütteriyiz ! 
Biraz tenzilät yapm1z ! 

Ay1 ve Yahudi 
Almanyanm daghk bir kö

yünde, a~ bir ay1 sald1r1yor, 
gözüne bir ka~ ~ocugu kes· 
tiriyor. Tam i~eriden birini 
yakahyacag1 zaman, cesur 
bir köylü aymm yolunu ke· 
siyor, bogazlatmaga bath· 
yorlar, köylü ay1y1 öldürüyor. 

Vak'a telbfon ediliyor, ga-
zeteciler kofup gehyorlar. 
Hepsi bir kahramanhk hadi· 
seyi not ediyorlar. 

Tam bu arahk biri : 
- Ay1y1 öldüren köylii. 

Yahudi! diyor. 
Ertesi günü gazetelerde 

bavadis ~öyle ~1k1yor : 
"Müdafaas1z bir AlmaP 

ay1s1, hain bir Yabudi tara" 
fmdan öldürüldü!..„ 

Kaz1mof 
700000 frank 
A11rm11! •• 

Nevyork - Tutankamunun 
mezar1m bulan ~arkp alim
lerden biri olan Breadested 
70 ya§mda oldugu halde öl
müttür. Bu älim bir italyan 
vaguru ile Amerikaya gider
ken vapurda esrarengiz bir 
hastahk hakkmda ~ok s1k1 
bir hastahk hakkmda ~ok 
s1k1 bir ketümiyet muhafaza 
ediyorlar. Hahrlardad1r ki 
Breadested guya Tutanka
menin mezarm1 bulanlarm 
länete ugrad1g1 efsanesile 
öteden beri alay etmekte Darpha11ede bas1hnakta Belgrad - Pragtan tele-

olan yeni paralarm tevzh.t fon: Buradaki Rus el~iJigi idi. 

B 
A itine ba,lanmatbr. Memurla- Ticaret §Ubesi sand1k emini 

Unu~ n11yahm ki ar11 plan1 rm birincikänun maa§larmm Käzim oglu 700,000 <;ekos-

Zekät ve fitrelerimizi Hazirlandl bir k1sm1 yeni 25 ve 50 ku- lavak frang1 ile ortaden kaY" 
Tayyare kurumuna vere- ru§luklardan verilmi~tir. bolmu§tur. 

8 k 
Belgrad ( Özel ) - Paris Yeni bas1lmakta olan bec.: Polis Käum og· lunu pay· 

KORSALAR cegiz. u uruma vermek- " 
Je onunla ortak olan Ki- ~evenlerinden ögrenildigine kuru§, kuk para ve on pa- tahta yakan bir kasabada 

göre Frans1z ve ingiliz hü- ralar da hergün toplanarak otelde Lulmuc.: ve tevkif et• 

S D A z1lay ve Y etimler kurum • " • • ~er 
1 

d kumetleri arasmda bir bar1§ muhtelif mmtakalara sevke- mic.:tir. Beraberinde sahte bir 
Y arma a hizmet etmi§ " 

23 Odun pazar olacagiz. §ekli tesbit olunmuttur. Bu dilmektedir Bunlar da bir pasagurt bulunmu§tur ki Al-
§ekil yarm l '.alyan sefirine ka~ güne kadar piyasaya manyay•. ka~mak üzere ba· 

Kantarc1lar l'::-------:------:------:----::----~,::::,::,:::_::::::_ ______ ~~~~~~~~~~~~~~b~il~d1~·r~il~ec~e~k~t~ir~.------------~~~1~k~a~n~lm~a!g~a~b~a~§~la~n~a~c~a~k~b~r:· __ .!_~z1~rl~a~n~d~1g~1~a~n~la~f~il~m~1f~t~1r~.---

~ Zen2in olmak isterseniz ui Saa Jet 
an 0 biletlerinizi mutlaka a~ 

hi~esinden al~mz. ~orakkaJJI ka~akol kat 
Y §1s1nda 354 H. Tahs1n Onder 



**~-***-*~********~~, 
DOKTOR >f. 

A. Kemal Tonay i (1 
Bakteriyolog ve bula~1k, salgtn ~ ~ 

hastahklar n1ütehass1s1 
8-.111ahane istasyonu kar!jismdaki Dibek sokak ba!jm· 

30 sayd1 ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den 
III saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. 

'1üracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 1 

( Halkaa Seil J 

EC.ZACI 

S. Ferit 
KOLONYA 

VE 

Esanslar1 

6 Birinci Kbun 

***--~~*--~~·~~~a~ 
BU GuN 

Elhamra Tel. 
2573 

idaresinde Milli Kütiiphane sinema11 

NORMA SHEARER - FREDERIC MARCH 
CHARLES LAUGTON gibi 3 büyGk yald1z1 

Sevmek 
ilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- i„ 
Yaptlmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

de muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

Üzerine koku yoktur. 

Simdiyekad;r da te y QSQk ffll? 
yap1lan1an11~ttr <fC 

~l/=~!J$~)/:~:\C:\C:\C)/:)/:)/:~ Bahar, Altm damlas1, 
1 
~ Emsalsiz bir güzelJikte _?lan ~r~ns1zca sözlii filminde 

Y asemin, Muhabbet ~i~egi, B goreceks1mz 

S 
. . . 1 Ayr1ca: 

Unutma beni, enm 1~m, p J }d En son dßnya 
Ful, Dalya, Mamulya isim- +( aramunt UrD8 &: havadisleri 
lerile yap1hr. t fC 

1 
Benzer isi1nli taklit-

1 
+( SEANS SAATLARI 

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

vcrn1ey1n1z. '"" Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
~ Pazar: 13 te ba§lar. 
i( Ak,amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs 

• • • <t( ve tramvay vardir. M. Depo: S. Fer1t ~1fa eczanes1 r•l~)J::\C~=\C~J1Jt:~~:pt:n~~-.:1C:~:w::~~RR1~~ 

Bar1 

~ •alon, mükemmel caz 
ll~ik. fstanbuldan celb 
b· tn muazzam ve muh
dir varyete heyeti saat 
tn onikiye kadar nu-
:krobatik eksantriktir. 
a i~kiler son derece 

~r ~vaz barma matlaka 
1111z. <;ok memnun ka-
1111~ M""d"" . t „. u W1ye 

T 
E 

R 
z 

M 
E .z 
H E 
M K 
E 1 
T 

Kemeralb 
Hükümet 

Kar§ismda 

at=='~:~.„ .... ~ .... ~ . ..... =--~."4!;.„~-~ , ~'*""."" .... :::iJ 

f!f Ag1zdadiyle t!~ 

HASAN BASRI F ABRiKASI 
Ali 1x1~a caddcsi Sarr.tflar kar~1s1 No. 1:~ 

Fabrikam1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
ma§ile diki§ birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
F eshane 'rnma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah„ 
24 liradir. 

Arzu eden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven. veJ 
düzgün olarak dikilir. :1 Ve 1nidenizi boz1na-· f!j 

+) dan vc111ek yin1ck ~t} imiiiiiiiiiiiliiiiim ........ 

•l • ". ~ l.~ 

~ 

[t, 1stiyorsa n1z ? l 
[t Hi~ tereddüd etmeden +~ 
~·~ Kemeraltmda Barut ham + l sokAL:rSifärn ~ 
rk~1:•':1~:!!., k~t'.:n!'_~.;,;,..J 

" ~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~ ::!. 
tnin en büyük eseri Hany BAUR, Simon SIMON- ~ a 

11 MAKS ve MAKSUDiAN'm yarattaklari hakikig r!1 ;• 
~aheser Film ~ .-• 

Siyah gözler 1 ; 
t- cigan Örkestras1, Rus cigan Korosu - Rus~a ve E ;;-

11•1zca §atkdarla süslenen heyecan bir a§k hikäyesi ~ D> 
Ve Moskovanm eglence hayatm1 canlandiran ~ ~ 

S t Y A H G Ö Z J„ E R i S- . . 

TA YY ARE 1 c·,~~~~~:~~~a 
rtJ ~~ Ramazan münasebetile halkm eglenecegi biricik yer ~ 

~~~::~ir. bu ••n•ki a11in projiram1n• ,.,.f v•r•c•k 1 m A S R i S i N E M A 11 
'Y R 1 C A : . • m iJ ola~~k!1r. l;ünkü asri sinema bu bafta tek~il N evyork 1 
P 0 K S ( Dünya ha\'ad1slen) E ~ pohs101 1a11rtan, bankalar soyan me1bur yem Alkoponun lf 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü~tcrilerimizin Kars sütlerine gösterdi':deri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1nm filitreden 
gec111i§ halis ve gay !t nefis tereyaglar1 getirilmi1tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklan 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklar1 fÜpbesizdir. 

'Tootan ve oerakende sat1~ yerleri hükumet 
kar~ns1nda 

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

• • 
~ekerci ALi GALIP müesseseleridir 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHH1\l"IN MIHVERI 

S1hhattn 1nihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugiin her insan 
«Yüksel)) den «Billur)) dan <'Kabaday1)) dan 

i,te bunun i~indir ki bayabn esasa olan 11hhata ehemmi
yet verenler ne~elenmek i~in yaln1z bu ü~ raluyi kullamrlar. 

, 

lzmirde en az 10,000 kitinin bekledigi, dnnyan1n 
en güzel filmi 

KARYOKA 
BuGON „ M i k i ( Karikatü'Komik ) ' , 1 maceralari Gece adamlar1 ~ 

~~ -( SEANS SAATLARI )- ltHeyecanh 10 k1S1mhk büyük Amerikan filmi ile ~ Sinema bu filmde 
~ " gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 1 LIYAN HAYT'm en güzel opereti IJ Program: 

L A L E sinemas1nda 
hergün saat 1 de baflar 

~~tat 11,30 - 13 te iläve seanslar vard1r. • S • •b• b• k d 1- Karyoka 
).l:arte~i 13 -:- . 15 - 17 seanslarmda TALE BEYE "' ~DID g1 1 Ir 8 ID 2- Cinayet yolu 

12 k111m 
10 " 
3 " 

'llarda degi,iklik yoktur. -3040-50 kuru1tur. 1 gösterecektir. Geliniz görünü. ' 4- Türk~e Jurnal 
~ tla briet verahr. ill Ve gelecek bafta gösterilecek filmlerin reklamlar101 1 3- Türk~e Karagöz 

• • • • • •-~:~SE ~ ~:~ Y!i~~Bt~~t _ _=:.S-w~K~o~m~i~k~M~a~·ki~· _ _ ______ .._lliilii.._„_illlil __ 
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Canl1 
Sir tiyatro 
~ahnesi ! .. 
Berlin - Zelsburg 1ehrin
~ milli bir piyes oynan1rken 
körün biri katil rolünü oy· 
1rken ~1kardig1 han~erin 
hfm1n dü'itügünün farlana 
rm1yarak han~cri, oyun 
tizas1 olarak, düfmammn 
•gsune saplam1§, yine oyun 
lizas1 olarak dü~manm yere 
rilmesi hiz1m gelirdiyse de 
trada dü§man teläkki olu-
1n arkada~1 aktör gögsline 
d1g1 yaradan dn,müt o es· 
da sahnenin perdesi de 
hi§tir. 
Tiyatrodaki ahali sahnede 
~ cinayet vukubuldugunnn 
rktna bile varmam1f ise de 
ähare perde arkasmda 
1pan vaveyla üzerine mes
~ anla§tlm1§, fakat katil 
ladan kaybolmu1tur. - .... 
Yu2oslavya 
tna Köprüsünün Y e-
rini Begen1niyor 

Belgrad ( Özel ) - Tuna 
prüsünün Turnseverinden 
: kladoveden olmas1m Yu-
ssla vya tercih ediyor. <;ün 

Bulgaristan yolile Türki
ye daha ziyade yaklafma§· 
ak i~in Negotinden de bir 
miryolu yapacagm1 söyli-
r. 

Yugoslavya köprünün ya
m1n bedeli olan yar1m mil 
D Leiyi verecegi gibi mer
ii hattma yerle§mek i~in 
~otin hathna da bir mil-
1 Lei sarfedecektir. 

:alyan 
:a~aklar1 
lbe~e Hizmet Teklif 

Edivorlar ! .. „ 
... ondra - Royter ajans1n-
1 : 

~ritreden ka~anlar Ras 
1um karargihma silihlarile 
ip teslim slmu§lardtr. Bun 

gönülü olarak orduda 
mette bulunacaklarm1 Ras 
!I Seyuma bildirmi§lerdir. 
\ym zamanda ltalyanla1 m 
as1zhktan zahmet ~ektik
ni, asherin i~inde müthi§ 
larya hastahg1 hüküm sür 
~' Habe§lerin geceleri 
1hklar1 bask1D1ardan pek 
. kor • tuklar1m söylemi~
iir. 

lrjantinde 
·talyan 
laftas1 
~elgrad - Boynof Ayros-
Stefani ajans1 bildiriyor: 

Pro ltalya ) adh cemiyet 
yüz bin ltalyandan ibaret 
1 üyeleri aras1Dda bir de 
ran haftast komitesi te§· 
etmi~ferdir. Bu komite 

van harbma yard1m ede
tir. 

LI ak§am 
:iyyare 
nemas1nda 
aat dokozu be~ ge~e 

: 'lsiska Gal'in ( KÜ<;ÜK 
NE ) si ile ( KARMEN ) 
' . •as1. 
1 

NegüsüD. . lmparatorun 
~ahsi ihtiya~
lar1 tertibat1 

·Petrol ariyorlar 1 

Akdeniz 
Filosu 
Manevrada 

Cephede Oldugunu 
Söylemegi Sansör 

1'1er.inediyor 
Londra - Royter Ajans1 

bilditiyor: 
Habe§ sons{irü Negüsün 

'imal cebhesine gittigini yay
mag. ecnebi gazetecilere 
mennetti. Sabableyin §afakla 
beraber kamyonlar ve oto· 
mobiller Negüsü·n karargäha 
kadar e§yas1m ve levaz1m1n1 
ahp §imal cepbesioe götür
düler. Bu e§ya arasmda bir 
~ok ta av tüfekleri vard1r. 

D. H. B. ajans1 Adis·A· 
babadan veriyor: 

lmparator Haile ba,ku· 
mandan s1fatile cephey• 
gelirken beraberinde itimad 
ett1gi on iki kiti getirmittir. italyanlar durmadan derdli 

ba§lar1n1n ~aresine bak1yorlar 
Roma (Radyo) - Petrol ambargosunim ltalyan süel bare· 

ketlerine ~1karacag1 zorluklarm1 anhyan ltalyanlar ba~lar1mn 
derdine dü~erek her yerde petrol ele ge~irebilmek i~in ara§
hrmalarda bulunmaktad1rlar. Roma gazetelerinin verdigi bir 
habere göre Japonlarm vaptile lnci avlad1kJar1 Dahalak 
edmdaki kü~ük Adalarda italyanlar petrol kaynagm1 bul
mu§lard1r. Bu Adalar Masava yanmda ve bugün i alyanlar1n 
i§gali altmdadir. Oraya bir vapur ve müteaddid tayyarelerle 
fen heyetleri göndererek taharriyata koyulmu§lard1r. 

Türkiyeden italyay Kömür 
Gidiyor 

Belgrad - Ankaradan telgraf: Tarlm ba§kanhg1 ftaJyaya 
sahlan kömürlerin son gelecek emre kadar serbest b1rak1l· 
mas1n1 gümrümlere bilmdirmi§tir. 

Avusturyada da 
~---------------0000·~------~-------

y ahudi aleyhdarl1i1 Alman-
yada oldugu gibi ald1 yürüdü 

Belgrad - Boda-Pe~leden telefon: 
T orol adh talebe cemiyeti dün bir toplanh yapb. Bu 

top)anhn1n ruznamesidin birinci maddesi Y ahudi mes' elesi 
idi. Hatiblerin bir ka~1 Y ahudiler aleyhinde ate§li sözler 
söylemi§ ve Y ahudilerin bulundugu yerlerde onlarm iktisadi 
haklarmni h1ristiyanlara nisbetle tahdidini istemi§tir. 

Frans1z Hududuna Italya•t 
Askeri Gitmedi 

Roma - Havas ajansmdan: Frans1z hududana italyamn 
asker gönderdigine dair olan baber kat'iyen yalandtr. Zira 
ltalya Fransa hakkmda hi~bir garaz beslemiyor ve Fransa
dan dan garaz besleniyor diye korkmuyor. 

m ~ ~ ~ ~ ~ 

Londra (A.A)-- Cebelüt· 
tarikte demirli bulunan ln
giliz donanmasman en mühim 
k1sm1 Atlas denizinde ma
nevralar yapmak üzere deni
ze a~ilm1fd1r. Söylendigine 
göre bu hareketin hi~ bir 
siyasal ehemmiyeti yoktur. 

Macaristanda 
Kral istiyorlar 

Budape§te 5 ( A.A ) -
Bugün parlamentoda kuvvet· 
li gürültüler olmu§tur. Ha· 
bisburgun saylavlar Ar§idük 
Ottonun Macaristan Krah 
oldugunu ileri sürerek ba
g1rm1~lardir. Bunun üzerine 
parlamento ba§kam Macaris
tan i~in ahnacak (Sen etyen) 
tacm1 giyenin Kral olabile
cegini bildirmi§ ve bu diyev 
muhalif tarafmdan §iddetli 
protestolan ile kar,1lanm1§hr. 
Ba§ bakan Anay asa ile bu 
kadar ayk1r1 sualler kar§l· 
smda derhal müdefaa etme· 
nin kendisi i~in yaln1z bir 
hak degil fakat ayni zaman
da birde vazife oldugu söy
lenmi§tir. Bundan sonra i~ 
i~leri bakam söz alm1§ ve 
demi§tir ki : 

u Krahn tahta getirilmesi 
gerek ars1ulusal vaziyet ge
rek ekonomik vaziyet dola
yisile müm~ ün degildir. Bun
dan dolay1 bu yolda hareket 
etmeK hem ef kär1 umumiye 
ile eglenmek hemde memle
ketin ba§ma vahim ve ag1r 
tehlikeler salmak demektir, 

Negüsün otomobiline onun 
§ahsi muhaf1z1 olan Decaz· 
maz Afresoudan ba§kas1 
oturmaz. Bu muhafrz otomo
bilde iki elinde iki büyük 
tabanca bulunur. 

N egüsün Desyede daha 
nekadar kalacagi belli degil
dir. Cepheleri u~akla dola§
mas1 ibtirnali de vard1r. 

ita)J'8D 
Tayyareleri 
Ji jika Üstünde l)ola~-

1na ga 13a~lad1la r 
Cibuti - Havas ajansm

dan: - . Say1s1 pek ~ok olan Ital-
yan tayyareleri Jijikamn Üs· 
tünde dün u~mu§lard1r. ~e
hirde panik nyand1rm1f br. 

Tayyareler henüz bomba 
atmam1§lard1r., 

Ba§bakan 
Zonguldak seyehatnu 

b1rakti 
istanbul (Özel - Ba§ba

kamm1z ismet inönü bugün 
Ankaraya gidiyor.Zonguldak-
taki Sömi Kok fabdkasmm 
a~th§ törenine Ekonomi ba
kam Celäl Bayar riyaset 
edecektir. Ba§bakana i~ ba
kam bay ~ükrü Kaya, 011 

. Saray mefrufah, bütün ter· 
tibatile beraber bir radyo 
.aparab, bir sabra bastanesi, 
bir sahra postahanesi de 
.alm11hr. Bütün bunlar 24 
kamyonla gelmi§tir. fmpara· 
Desiedeld eski sarayda ika
met 'edecek, burada ~ok 

'kcftm1yacak dönecektir. Bat· 
kumandan vekili gibi b1ra· 
kacag1 belli degildir. 

Frans1z 
Demiyolu 

~1.e1r urlari Habe~lere 
~luhtara venni!jlerdir 

Belgrad - Cibutiden tel· 
siz: 

Buradaki Frans1z §imendi· 
fer memurlan Habe§lere bir 
saat evvel yarahlarla mühim· 
mahm kald1rmalanm ibtar 
etmi§lerdir. Zira yasa dü§eD 
italyanlarm yakmda bu de
miryolunu o~aklarile bombar· 
d1man edeceklerini ögren· 
mi§lerdir 

Arnavudluk 
Kral1 da 
Affedi}'Or 

Belgrad - Tirandan tel
graf: 

Arnavud ajans1 Arnavud
luk krah birinci Zogonun 
yüz sekiz ki§iyi affettigini 
bildirmektedir. Bunlar Fiyeri 
vak'asmdan dolay1 muhtelif 

Bütün ltalyanlar hükümet lüzumu takdirinde 
böyle hareketlerin önüne 
ge~mek i~in gayet §iddetli 
tedbirler alacakhr. „ 

bakam bay T. Rü§tü Aras 
refakat edeceklerdir. 

italyada 

cezalara mahküm olmu§lard1. 
Bunlarm arasmda Nureddin 
Flora, doktor Kostandan da 
vardir. 

--~~~~~----------~--------------

Ni1an vüzüklerini iane veriyor-
lar - Krali~e de bir mektubla 

yüzügünii gönderdi 
Belgrad - Romadan telefon: K1rali~e bir mektubla ken

disinin ve kirahn ni~an yüzüklerini gönderen f talyanlarm 
yüzükleri arasmda bulunmasma lüzum göstermi~. KralJa 
evlenmek suretile italyanhg1 kabul etligi günün tarihi ya · 
digär1 olmak itibarile bu yüzügün nazarmda büyük degeri 
oldugunu da bildirmi§tir. 

Prens L1htayn§tayn Habe§ 
Ordusunda gönüllü 

Viyana - Avusturya asdzadelerinden Prens L1htayn§taynsle 
Adis-Ababaya gitmi~tir. Habe§ ordusunda gönüllü olarak 
sa va~a girecektir. 

s 8 [•] [•l 

Akdeniz Filosu 
----------------0000------~~~--~ • 

Italyaya Siyasal Bir Cemile 
Yapdmak i~in . :Akdeniz 

Filosu Azalt1l1yor 
Belgrad - Londradan telefon : Kuvvetli kaynaklardan 

ögrenildiglnc göre lngiltere hükiimeti Akdeniz filosundan 
on par~asm1 azaltmt§hr. Bunun ikisi dridnaod, albs1 krova
zör ve torpitodur. Dridnaodlar "Hvot„ ve "Reuovn„ dir. 
Bu filo Atlantik denizinde on günlük bir cevlan yapacakbr. 
Bu cevlan aym ortalar1 sonuna kadar devam edecektir. 

Parlementonun büyük ek
seriyeti i~ i§leri bakanmm 
söylevini alk1~lam1§br. 

Türkiye 
~fokyo ve Pragda 
cl~ilik tesis ediyor 
Belgrad- Ankaradan bil

dirildigine göre Türkiye 
cumuriyeti Japonya ve <;e
koslovakyada birer el~ilik 
kurmaga karar vermi~tir. 

Habe§in 
Sab1k in1parat.orun 

Cenazesi 
Adis-Ababa Havas 

Genel sef erberlik 
Bekleniyor 

Londra - Brenerden ~1-
kan ü~ halyan firkas1 ltal
yamn cenubuna gitmi§lerdir. 
Daha bir motörlü f1rka Bre
nerden ~1karak deniz kena· 
rma gitmi§tir. 11k ü~ alay 
Afrikaya gitmiyecek bunlar 
italyan RiyC\yerisinde Frans1z 
hududu yakmlarmda kalacak
tu. Motörlü firkada de'3iz 
kenartna gönderilmi§tir. 

Amerikadaki 
italyan 
Gönüllüleri 

ajans1 Habe~in eski impara- Belgrad - Napoliden te-
toru Li~ Yasonun cenazesi lefon : Amerikadan geien 
Diralibanosda gömülmü§tür. ( Roma ) vapuru 50 ltalyan 
Bu yer paytahtan 110 kilo- gönüllüsü getirmi§tir. Bu gö-

Romanyada . 
Bul2"ar azl1g1 
Hakk1 •• 

Sofya - Bura gazeteleri 
Romanya parlamentosunun 
a~1lmas1 münasebetile söyle
nen a~1lma diyevinde Roman 
daki Bulgar azhgma dair 
söz bile ge~mediginden telä§ 
ediyorlar. 

Diyorlar ki, her Romeo 
kabinesi parlamentol a~1lma· 
smda Bulgar azhgma bir§ey 
vadederdi, fakat bu kerre 
böyle olmad1 . . Acaba Dobru· 
cada bir Bulgarhk, bir Bul~ 
gar ulusu olusu oldugunu 
§imdig Romen hükiimeti 
unutt mu? ___ .ilia __ _ 

metre §imalindedir. Cenaze nüllüler alki§larla kar~1lan- Paris kad1nlar1 
alaymda imparatorda bulun- m1§br. 
/F~~~~•••••••••••„••••„~~~=~:::1nc::~~l\l ({1~ gellnesine ragn1cn 
~ c • t • ~ yazhk n1ayolann1 b1-

~ umuriye l ~ r~::~a~:.:t:~:r7:!~0:~: 
~ 60 .. 00 •• lleri· Yakan Bi·r A~k ~ duguna göre birdenbire so-

I ~ 9$ guklarm ba§lamasile [ donan 
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