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memle"etlerini kurtarmak i~in dü1manlar1na ezici bir darbe vurmal;:tan ~lr.a 
.,,...,d1g1m anhyarak her taraftan II\. yaalar1 büyük bir muvaffakiyetle sll[.§t~riyeriar 

- ---·-- -- --- - . ~ao - • . ________ „ ___ _ 

abe1-ltalyan harbr degil lngiliz -ltalyan harbr var 
~ 

1 
.P.:ri1 (R dyo) - Royterin ötekide Ogadeo.dedi.t, Tigre: : lar ve ü~ m.akine tüfeldi oto-

~t ·ay11.aklarc1.a1i aldi,ii bir oin bah~da Herliyen ild hnl- mobiii harap tetmitle.rdfr. 
oglud11rlar. Bin italyanlnra : ald1klar1 ye„lerdt! köle u: u- t aonrn par n ;;e ~ll.' m,qge aac 
~.C8J.lß f &tekide biraderindeD JüuÜ ~a d 1ma'a •1 yi•H: bu bur OffiCJLkia:-u.~i:».u iJe1i J:~-

t 

re ~ c ft111 Seyum itd- ya kolu \f akaz.a dc.resine ka · Adis-Ababa b\ikumetinia 
~~ ' _, „ Azi.u sag ce.nahm1 Adua dar olao ~imali tv.aftaki ara- Royte.re iverdigi ma.1.llruata 
r "';'' UlcUl ~igcemegc muv.af- ziyi tamam.ea ~ga.le me;nu.- göre hücum edeo Jtalyao 1'o1-
;< •ltUlilf r. ite.lylll!.!arrn va- edilmi§lerdir. ßu auretle ltal· lars pek k'uvvetli idiler. Bun· 

llir. yarun - ~imaJi ordusunun sol lardaki tanlarin aay11Jda 
t, arda.a elcn laaberlere tarafma muhafu:a atlrna ala- ~oktu. 

~ : i1e 1ta1yaalar bureya caktt. Ogaden h~rafmda da !talyahrr tanklarla nld1r· 
\J l:ilometre uzak buJunu· • 1_ 1a I b" k 1 . dagi zaman Habe1ler de fa-

) , motor u top r a . o t•· 1 · li ·1 k ':'4J'. $iddetli yai:murlar male dogt u ilerlt. „i~ti ve s1 asaz m1tra yoz atc91 e ar-

Yaa raa Uerlemclerine Jijlkaya yaklatnufb. Bu kol 
l • 
~ l ehaaktachr. Habe1Jer, berberde.a Harrara kadar 
l ~ O..~Ja me•kiiain lallä olan büyÖk kenaa yolunuda 
~ ili cUer1ade elduj'unu te· 1arm11b. 

• otmekted1rJcr. Royterin a7tar1 diyorki Ha-
l~Ddra - Royter 100 Ha· lte1lerin ~iplak ayakh ve yal-

~ IDUYaffakiyati h•kkuade u1z tüfekli olan bir k1t'as1 lt ~alumab veriyor. Anal ci•aranda ltalyao)arm 
1 
•tler, iki ltalyaa k1t'a1m1 motörli keluna Hld1rm1tlar 

1„k telefatla pl1kürtmü1· •c "anla bir ~arp11madan 
,,=t :r. Biri Tirr• eebhe1iode soara dlrt tank esir alm11· .. „ •. ~.„„„ •••• „„„ „„ •• „ ................ „ •• 

"· 
0 Li BERJER 

jutikam almak i~in onun ta- yerlerdel<\ Raskua agar gd- meltcdir. 
.kibine ~1km11hr. Nihayet Mu- mekte ise de bu suretlr ital- Bu!lpan batka Maiar A· 
aali et,klcriode birbirioe rast yan avam kisoJmt kazan- f1Ünmekte.4lir1cr 11·, ltir. •• 
gelerek pek kaob bir ~ar- makta oldugundan Ras\ar m bu ar::tzilerdnn i-.yir ~-
p11made bulunmu1lardu. Bu ceklardir. 

bu memnuniyebtuigine ku-
~arp11mada iki taraftaoda bir General De BoTiu bcr.U lak bile vermeme:ktedir. 
ka~ yüz kiti dütm61tür. ile külc g·rnp~a:1m iW~a 

Belgrad - Cibutiden tel- Rasls.rrn bu memn:rniyet- ceibedecek ise de ~ 
graf: Habe~lerin ltalyanlara sizligi arazinio en ziyadesine ka~1rmak ibtimalide mnaiiM 

sahib olduklar1ndan ve tim- oldugandan Adis - Ab•ill 
diye kada~ bu araEiyi köle- bu icraat dlkkatle tM 
lerle itlettikleriodeu bUDdaa eclilmektetlir. 

B B B E tl B B • 
Fakir ve kimse-

si.zlere yardrm i1i 
Cumuriyet Halk Part!si 

merk~z yard1m komitesi dün 
Parti me1 ke1inde öncmli bir 

1 bnnkas1 direktörü Mec.W., A· 
1 vukat Nuri F ettüh, lb.raW. 

Etem, Borsa reisi Maaar 

52 milletin boykotaj11u ltalyan milletine bir bayram gibi 
kutlulatan Bay Mmaotiai 

,. 
~~II' lca~ ründenberi bütün fzmiri Ta,·yare sinemasana 
~,\~ll. BÜrükliyeo Moris Sövaliye (FOLI BERJER) filminde 

t ·:t~i§tir ki ooun f evkiude bir artist daba ycti9memi1tir. 
· tioniiyecektir. 

t1lad1lar. Alb lfalyan ubiti 
ve pek ~ok zabit Yekila ile 
italya: aakeri ildü. Fakat 
yarahlar1n aayaaa malim ol
mad1. italyanlar k ~I!laga 
mecbur edildi. 

Tigre cepheainde de ltal
yan piftarlarile Habe1ler ara 
s1nda mubarebe bqlay1nca 
qa11 kollar harbe rirmedea 
~ekilmitler, italyanlann di· 
tündükleri maneyra natice• 
siz kalm11br. Burada da ka
~an italyanlar pek ~ok 611 
b1rakm11lard1r. 

HABE$ ORDUSUNDA BIR 
MÜ~LÜMAN KARDE~IN 
iT AL Y AN ORDUSUNDA

KI KARDE~iLE KANLI 
DOGOSllESl 

Belgrad ( Özel) - Aama· 
dan tel1raf: Uuaali ebafiada 
iki miUUimaa ki-bile reisi 
birbirlerilc (arp11m11 •e kaab 
bir ulau te1kil atmitler4ir. 
Bu iki ku4lef kabile reiliaiD 

terkettilderi rerlerdclli sula ra 
nl.uWikleri „yiMI cloiru 
tlejiWir. :Aarak Haltefler bu 
....... btarlu!a retirdilderi 
Klorlu ekti sular katarak 
i~iyecek bir hale komak· 
taclular. Ba Klorlu sulan 
i~en iaua yalaud haraolar 
büyik ... ci1ar i'inde ölür
ler yalaud tlelirirler. 
HABE~ Al.Tl TAYYARECl 

DAHA GELDI 
BelgrMl- Aä-Ababadan 

telgraf: Bua1a dalaa alb 
zabit 1eldi. B•alarm .z.iyadesi 
larilizdir. Bu abitler tay
yarecilerdir. Tayyare itlerioe 
laenüz baf hyamadiklar1adan 
rösteriyorlar. Halbuki bu 
tayyareler buraya soktall 
gelmiflerclir. Halbuld Ne&ü
aiia filui bualara fimal cep
heai uwat plhuu ~Wlir· 
mektir. 

Belg1ad - Rumaclaa tele· 
fonla bWUrili1er: ltaJyularua 

toplanti yapb. llbay Fazh Nurullah. Doktor Kha", lla-
Gale~ ltarafmdan yapdan ni1ab haftz llehmed, Giit 
dnet üzerine toplanbya bß· hekimi Mitat, Ticaret ... 
tüa lfliccarlar ile esnaf •• reiai Haklu Bala oila, ... 
saa'atkirlar '2llimeuileri ba· reiai A•uat llutafa III„, 
lunm•tlar •e FuJ.a G&le~iD Eaaaf ve Ahali baalr.ua w.„ 
bafhj'tn„ mlhakere cereyan re mecliai b~tkaaa Kuti ,.... 
etmiftir. yürek, 1t bankas1 yar diir•· 

Parti bafkam Yozgad aay· rli Oaman, Doktor lkr.-
la v1 Bay Avni Dogan komi- Hayrl. eczaci bati F...W, ... 
tenin bir aenelik i1güzarh- cardu Aliiy•li Hü.m, /Jt-
g1n1 aayarken lzmir halk1a1n dullab zade Nari, ~ Wa 
ba babfla gö1terdiii hami- iirketi bukuk m ... Tiri Fe· 
yeti de 6il\cü bir dil ile zi, tüccardaa Filia.I a4e 
anda. Bu11dan aonra reael Rabmi, zazeteci ft•~t. „. 
bir komiteye se~ilealer fUD- vi~e Oryant baak ..-.1 w • 
lardir: Politidir. 

llbay Fazh Giile~, C. H. ~J!fioi.-...i~!l!lftS~~ 
Partiai, lmür lly6akarul be1- t 
kaa1 Yez1ad saylay1 bay A•· / 
ai Doru, Cumuriyet merkez 

4..hniet ve AalDl büyük elbi1e fabrikam t:SKl:•IT:.t=~"-=::" 15
-
17 

1'.hil elbiee, "palto ye ,...t1Mbbl matleb ~- •• A11•• ,.,........, Y u1i mala ._ .... t•MHd••tlfte „,...-.11 ... miz mauaf, miikemmel 

tli"'9 1, IMJa& ..,. .... , •titt ._ ... ptlr. t .... M~ •IMKAT •DINfz. 
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Musolini kimdir? Bir„ kadin, yeni 
• dogan toninu-

Mahrukat 
mikdar1 Tahdid 

Olundu 

Habe§ tarihinden bir yaorak 
--------~-----------00;--------~-----------~-

~------~------~---00---------------------• 
,,ltalyay1 hen kurtard1m, ben 

büvütecegim '' 
~- 0000----

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-17-
fnsanlan medeniyet ttiima, 

insaniyet 1ahikas1na ~1karan 
hakikat bizce anlaftlmitbr. 
Vicdanlar1mzm istirahata1 an- , 
cak bir karar ile kaimdir. 
Oda beni serbest buakmak-
hr.„ 

Mussolininin, häkimlerin 
vicdanlarm1 sarsan bu mü
dafaas1 saatlarca sürmüttur. 
Samiin localarm1 dolduran 
halk müdafaamn hitammda: 

" - B1ravo!.. Ya1a Mus
solini ! ... Nidalarile salonu 
sarsm11lard1. Muhakeme ogü• 
kat'i bir karar verecek iken, 
,a1k10 bir vaziyette neticeyi· 
ba~ka bir güne birakma,br. 

MUSSOLiNl KiMLERi 
SEVER? 

Avanti gazetesi idarehane
sindeki vaziyeti ~ok dikkati 
calibti. Mussolininn ziyaret
ciler aras1nda tairler, artis
ler, hatibler, gen~ ve yak1-
§tkh delikanhlar, beyaz sa
kalh ihtiyar, elbiseleri y1rhk 
fakirler var idi. Bunlar1a 
i~inde Mussoliainin ea ziyade 
sevdikleri, laararetli renfler 
idi. Matbaadaki odas1 ekse-
riya en hararetJJ siyasi mec
lislere benzerdi. 

Gen~ler ile siyasi mlinaka
§atta bulunmay1 fazla sever
di. Odasmm kap1s1nda ve 
matbaan1a her taraf1nda na· 
zan dikkati celbeden ,u lev· 
balar okunmakta idi: 

" Bat mubarriri ziyarete 
gelmek istiyenlerin mümkün 
mertebe yan1zda az kalma
lara rica olunur " bir ba1ka 
levbada ise: 

" K1sa bir cümle ile söy
lenmesi mümkün olan teyi 
ifade i~in bet kelimeden faz
la kullan kimse tamamile 
aciz bir 

2 ve 20 komprimelik ambala1larda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasin1 aray1niz. 

okunuyordu. Odas101n kap1· 
s1nda ise: 

" l~eriye giren beni ~eref
yab eder, girmiyen memnun 
etmi~ olur ! „ 

~eklinde bir ibare vard1. 
Umumi harb senelerinden 

mukaddemdi. 0 snalarda ba§ 
vekil bulunan Sinyer Salaa
dir:n1n istifa ettigi ~ayi ol· 
mz~lu. Umumi harb aleyh
tarlan Kral nezdinde icabe· 
den tesiri yapmaktan hali 
kalm1yordu. 

Mussolin1 gantesinde ~id
detli bir mekale yazarak 
" Y a harb ! Y a cumuriyet ! „ 
Sözlerile adeta muhim bir 
kitleyi tehdid ediyordu. 

Mussolini harb tarafan 
oldugu i~in etrafma yayga
ralar yapmaga ah~m·~ gen~
ler Jen bir Zümre toplam1~b. 
lu gen~lerden mühim bir 
k1sm1 Miläno ~ehrinin hüku
met aleyhinde isyan etmesi 
1~1n tertibat hazirlamakla 
meogul idiler. Bunlardan bir 
k111m1 Milino kolurdu kumaa
hi1n1 zabtedecek dii•r bir 
k111m1 trenleria liareketiae 
mani olmak üzere istasyoau 
i,gal eyliyecek ve diier bir 
k1sm1da mühtelif cepbelere 
daidmak üzere isay hareketi 
haz1rbyacaklar1. Mussolini bu 
tertibah temessüm ile dinle
dikten sonra hafif bir sesle: 

( Arkas1 var ) 

Mutlaka 
Buj Y az1y1 Okuyunuz ! 

Alipaoa caddesi Kuyum
c1lar dibinde tekerci Baha
ettin. 

Her neYi 1eker, Jokum, 
nipn kutular1 toptan ve pe
rakeude aatahr. No. 98 

D -10 

nu ka~1rd1 
ltanbuf-HHeki Hastane

sinde rarib bir vak'a ohnuf, 
yeni doian bir ~ocogu ka
~1rnu11lard1r. Vak'a 1udur : 

Sofya adtnda bir Rum ka
d1n1 bundan bir müddet ev-
vel bir Rumla evlenmi!J. Fa
kat yak1n bir zaman evvel 
Sofyamn kocas1, liernedense 
Y l!naoistana ka~ml§ ve e1ioi 
burada brrakm1~d1r. Sofya 
gebe oldugundan doiurmas1 
ya_kla1mca Haseki haataneai
ne müracaat etmi1 ve hasta
neye yabr1larak ~ocuiu do
gurtulmuftur. 

Ziyaret günü bir~ok ziya
retciler hastaneye gelmif ve 
hastalar1n1 ziyaret etmi~ler
dir. 

Ak,am olunca hastanenin 
J~ini bir tela, alm1f ve kü~ük 
bir ~ocugun ortadan kaybol
dugu kulaktan kulaga yayd
dir. 

Vakay1 duyan hastane baf 
hekimi hemen polise haber 
vermi~ ve polis ilk ara~br
mas1oda hastaneye helen 
Sofyanm akrabalarinm kü~ük 
~ocuiu ka~1rd1klarrm anla
mt§ ve Sofyantn akrabalar1m 
te,bite ba,lam1~d1r. Bundan 
senra ~ocuiu• Sofya•ta ai
nesi tarafindan ka~1nlchä"i 
anlat1lm1f ve kü~lik, 1•ce 
yans1 ltuluaarak ba1taneye 
annesi11in yaa1aa yabnlmitbr. 
Polis ~ocuiu ka~1raa kad1a1a 
ne sebebJe bu iti yapi1i1•1 
ara1tarmaktad1r. 

•• 
U~güyüm 
Alt1n ara
yanlar 

Hidayet isimde biri 70 se
ne evvel bir Bulgar e1kiya 
reisi taraf1ndan 1stanbulua 
Belgrad ormanlannda g6mü
Jen 6~ güyüm albn1n araobr
malarin1 yapmaktad1r. ~im
diye kadar h.i~ bir 1ey ~1k
mam11Jd1r. Ayrtca sobac1 
Mehmed iaminde biri de 
Kamerburgaz nahiyesi civa
r•nda ayni ü~ gügüm altm 
aramaktad1r. 

CAN KÜtüph~~i -
. -- -----~ 

( ~r A N ) sinen1as1n1n 
tarn kar~1s1nda 

CAN 
kütüphanesinde istediginiz 
her ~e~it, kitab, mecmua, 
defter, käg1d, kalem ve saire 
ve ~ocuklar i~in her türlii 
oyuncaklar, ~ukulata ve 
fekerlemeler bulunur. 

• 

Belirad - Romadaa tele
fon: Hükiimet mahr•kat ur 
fiyatuna talufül etmittir. 0-
4ua ve k6mür tacirleri•e 
daimi mil1teriae, soiuklar 
ha1lamas1aa raim••· l'•;ea 
ay verdilderi mirdardan fazla 
mahrukat vermemeleri hak
k1ndaki karar tebliio lundu. 
Ayni suretle benziu de oto;. 
mobillerin rezoruvaolarma 
dolurmak suretile verilecek
tir. 

Propaganda 
Y.apan Seh idan1a 

n1ahkun1 oldu 
Paris (Radyo) - Mosko

vadan bildirildi&"ine göre ~eil 
Abdülmuttalib iki dostu ile 
berabea (Dagistanda fslimi
yet propagandas1 yaphklarin
dan bu propaganda ile hal· 
k1 ~ovyet aJeybine te~vik et-1 
tiii i~in idama mabküm idil
diler. 

Viyanada 
Y eni ve <rizli hir 

:'.".') 

te~kilf1t1 n1eyda na 
~~1kankh 

Belgrad - Viyanadaa te
lefon: Dün ak~am Viyana po· 
lis eski memurlartndau mü
rekkeb yeni ve aizli bir te1-
kilit ketfetmittir. Bu müaa • 
sebetle 1tia kiti laapaetiil· 
mi1tir. 

Münakalit 
Naz1n 
Bay Mehmed Spaho 

Geldi 
Belgrad (Özel) - Pariste 

k.i beynelmilel münakalit 
kongresine giden Yugoslavya 
mftnakalit nazm bay Mea
incd Spaho bugün Paristen 
avdet etti. 

Diplomal1 
Bir makinist 
• 1, ar1yor 

Yüksek mektebden diplo
mah olup ayni zamanda di
zel motorlan ve buharh ma
kineler Ül~erine Almanyada 
tahsilde bulunmu~ bir gen~ 
i' ar1yor, ta1raya da gider. 
T aliblerin idarehancmize 
müracaatlan. 1-6 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar11smda 37 numaraya ge~
mi~tir. Telefon 3774 

lzmir Muhasebei hususiye 

Ha be~ in1paratoru kitndi? Hapiste olan impa„ 
ratorun anas1 Fatma Ebultekir nerelidir? 

ingiltcrcnin relü, borcnsin marif ctlcri 
~---------------..00„------~-------

( Dünkü Say1dan Dcvam ) . 
Nilaayet Li~ Y ase siae tu· 1üael ye yak111kh ltir tiel· 

toldu bu kere Harrara, im- kanhd1r. 
paratorun pederl •ali bulua- A• yer, siaaray1 ~ok i~•1• 
dugu yerdeki Sultan ... a\n fazla uylcü oyur. llk bakitd' . . 1 „, 
yapbrd1g1 sarayda kapa.od1· aola11hrk1 8u de)i kan 1 
r1ld1. Fakat ltalyanlann Har- sefalete tahammüle karar 
rara dogru yörümesi üzerine vermi~tir. Kral kamndan i~· 
oradan da kaldmlarak Ha- len bu ~ocuk kimseyi tactl 
be~istanm i~erisine götü- etmer yaln1z arasira Fraatil 
rüldü. kumandan1n1n yantna giderek 
Li<; YASU'NUN KENDiSi ondan birka~ sigara almakl• 
HABE~TE, KARISI VE iktifa eder. Bir taraftan koo• 
EVLÄDLARI NEREDE? dilerine bir suikasd yapil~~ 
Li~ Yasn zmdana ahld1g1 mak i~in bu ana ile Oi 

zaman kans1 da kocasmm Frans nm nijanc1 Seaeial 
büyük annesi F atman1n ilk askerleri tarafmdan muhafa· 
muhacir gittigi Tacura kö· za altmda K1z1I denir1z ke• 
yüne, K1z1I denizin kenarla- •annda saman örtülll, dlfl" 
rina iltica etmi~tir. Berabe- mesiz kulübelerinde oturoaa1'.„ 
rinde ogJu kü~ük A• eneligi ta ve mukadderahna l•~1 

de göfürmü~tü. olmaktadirlar. 
Kükük Menelik 1917 de ZEKI os~.A 

do~ma~ olmak itibarile bu
gün hayJi büyük bir delikanh 
demektir. Li~in kans1 Fran
sanm bu köyüne iltica 'ettigi 
zaman beraberinde götürdü
gü ufak servetle bir müddet 
yr,ayabilmi~ti, fakat paras1 
bittikten sonra büyük bir 
yoksulluk i~inde yuvarlan· 
lllfb. 

Bir i'ÜD Frans1z salail ku
manclan1 bu sefil ailenia bir 
zaman Saba tahbniu lmpara
torunun k111 olduiunu baber 
ahnca yard1m1n1 esirreme· 
mitti. Fransa hükametinia 
bu kadm ve ~ocuklarlar met
rul öirenen Nerüs ,ocuia 
vak1t vak1t ve l{izli rizli el
~iler göndererek ta\:- mese
lesini halletmck üzere Adis
Ababaya ~atarm1ob. Bunu 
naher · alan Frans1zlar kü~ük 
Meaeliii bu tehlikeli nasihat· 
~ilardan korumu,Iard1 ~ünki 
~ocu;aa d!l babas1n1n yanma 
me.faya gidecegini biliyor 
lard1. 

Fraas1zlar kü~ük Meneligi 
okutmak istemitlerdi. Fakat 
~ocuk oyundan baoka bir 
~eye gelmemi,ti. Nitekim 
bugün dahi okuyup yazmak 
bilmez. Frans1zlar ~ocuga 
bir tahsisat ba~lamitlardir 
-ki bu gün bu ta~sisatla 
Yaf&maktad1r. anas1 ise ku
lubesinden p<"k seyrek ~1-
kar ve ilä~lanmak i~in ancak 
Cibutiye kadar gider. Me
nelik'in ya,ad1g1 kulubenin 
üstü samanla Örtülüdür. Ka
p1a1nda da kur'andan baz1 
ayetler yazdmlm1~br. Peb. 

3 
0 
Q.. 

Habe§istanda 
l{ralla1· krah ve Habd 

in1paratorunun 
siyasal rolü 

Ba,l.g; altinda yar1__. 
itibarea bu sütunlarda Ha"' 
b•t saray1na ve i~,...... 
dair merakh 1eyler ek•1•
caks1a1z. ----„·---
Bulgaristandl 
IKomünistler 

Sofya (Özel) - !iJ_.I 
polia 111~rette1'ah. lare _ ~~ 
yüade lt1r evcle bir ke•~ 
~etesinia saklaad1t1a1 ltr' 
acrerck orayi 1iasm11 ff 
aralar1ada haohyaa mula•~ 
bede iki köylü kac• il• 
erkek yaralaam11br. hsi ~„ 
müaist bu karptabkta• il" 
tifa6lc cderek ka~••t ff 
ye tutulmamitlarthr. 

Cibuti 
istasvonunda nakliY-' 

Faaliveti 
Balgrad - Cibutidea tt 

g1 af: Bur istHyonunda ~ 
yük bir faaliyet vardir. ~·~ 
kes geien mübimmala b1r•~ 
evvel vagonlara koyarak ·~~ 
yanlann fazla ilerlemes1

_, 

meydan meydan b1rakm•d ~ 
birakmadan cepheye iletlll'. 
i~in büyük bararetle ~ab'„ 
yor. Ayni zi-manda haly•~ 
larm bu demiryolunu ke•lll„. 
leri ihtimalinden korku!!Y 

Öl~li üzerine son si'"' 
te111 s1hhi Kann~ ~tide 

müdürlügünden: 
lledeli muhammeni ~ 

Han111e, F1ttk, B~rs~", 
Böbrek l)ü~künlug"ll~ 
pilotlu piiotsuz f cofl 

Y er Cins No. Lira E" 
3 üncü sipahi pazar1 dükkän 3 300 < 

~ 
Yukanda yer ve cinsi gösterilen akarm mülkiyeti 4 -

senede ve 4 müsavi taksitte sahlmak üzere 8-11-935 tari- ~ B A V A R i S .„9„ 
binden itibaren 28-11-935 tarihine kadar 20 gün müddetle 8 L~astik <;oraplar. ~ 
arthrm1ya ~1kari!m1,br. Talib olanlarin ,era1h ögrenmek --: 1 B 1 
üzere hususi muhasebe müdüriyet varidat kalemine ve pe, ~ SI { ag ari... f\t'' 
sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 28-11-935 Perfembe 3. S. ~~it 
güoü depozito veya bank mektubu ile viliyet enciimenine ,.eil-' 
müracaatlar1 (3683) 23 Odunpazar Kan~ 

Korsalar 

Zenein olmak isterseniz oi Saadet 
yant(O biletlerinizi mutlaka kl. _Qesi·n ·-!en älin1z. ~orilltkan1 k~akol ~~! 

Y u~ tJSmda 354 H. 'Fahs1n OllP" 
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( Halk• Seal J 
h 

Kl8 GELDI •••••••••• 
asaas••--•e 

SIHHAT-INI KORUMAK ISTIYEN YURDDA~lsAR; 

E:a b ri kas z Kula Mensucat 
~eni , ~1kard1g1 kal1n, saglam ve ucuz paltoluklar1n1 al1yorlar 

Qbrikanzn her keseye elveri$li zengin ~ulaki fe1itleri 
, . 
1 

'1c &aglam Turan kun1a~lan, en cazib renk \"C ec~enler de lr1Jis l\lerinos yününden yapdnu~ soln1az Ye rüz.el ütü tut.a n k· lir1er·iol 

• 

n zor begenen eri memnun edcek 
sistemi kuma$larr 

• 

1linci kordon Colakz-ade Hal1 Lta vitrinlerinde te§hir e e lte ve 
~ . 
~ ~•akende sat1lmaktad1r 

ittttR ACENT ALARI 
-

ksekili H acz Sadzk. ve Sürekasz ve BUldanli K.lfJFaea 
lu zade haci hafrz Nurive haer Hüseyin firmalan 
••12•• &Ji*~~1d~~-·· „, ~ 

t.yai Pertl•aia Ea llYik Zaferi 
&.a Gkel Fitimlwia Ea GizeJi 
~ A. H 1 S E lt L E t N ~AHESEJtl 

Sevginin • sesi 
« <;ARDA$ FÜRSTiN » "liTMEMi~ SENFONt„ 
VE " KASTA DiVA „ FiLIMLEJtiNi YARATAN 

MARTllA EGGER~H 
90NYA SIN!MACILIGININ SES KIRALI : 

JAN KiEPURA 
AVRUPAN•N Ef rvn:~HUR KOMiKLERt : 
PAUL HÖRBIGER - PAUL KEMP -

b THEO LINSEN 
~A.9'TE$1 e0P..:9 MATINELl!RDEN BA~LIVARAK 

Harb1 "Umumiye aid bakikig bir vak.'a 

Moskova Geceleri 
V e Star Lorel - Oliver Hatvinin temsili 

Derdsiz Arkada1lar 
BUGÜN: MIKi iLE BiRLfKTE 

A 

A S R 1 sinemada 

-~ 
Yüksel 

~~~~~ 

Kabaday1 Billur 

Ali pa~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. l :3 

s i f a Bahk Yaii Si 1 a bahtec1er 

S I P A. Eczanesi 
Hükiimet caddeai 



Sülh 4 

On be1 sene ya11yan bir 
Avrupal1 tacir ne diyor 

Belgrad- Adis-Ababadan 
telgraf: Onbe1 seneden beri 
Habe1istanda ticaretle me1-
gul olan Avrupab bir tacir 
diyor ki elli milyon AJman, 

Bel~ika ve ioa-iliz fiteii im
paratorum maiyet alaylar1 
taraf1ndan paytahhn yak1-
mnda bir yerde gizlidir. Bun
lar bir sirtta betoirdan yap1l
m11 bir magara i~indedirler. 
Mitraly'lz ve silih kifi mik
tar meYcud olmad1i1nelu 
buraya henüz konma1D11tar. 

F akat Avrupa ve Hindia
tandan bergün geien silib
lardan konulmaj'a ba1lam11-
br, Habetlerin yiyeii yoktur. 
iki seneik bugday ve arpa
lan vardar. Köleler yeni za
hire muhsulänü hazirlamak-

2 2 S B 

Habe1ler de 
Bogucu 2az 
Haz1rl1yormu1 

Belgrad - Cubutiden tel
grafla bildiriliyor: Habeflere 
Avrupadan bogucu gaz a-el
diii ve bu pnlerde burada 
sa~a ~oialmakta olan Av· 
rupab zabitJer ba pzlar1n 
kullantlmas1 taraftan olduk
lan söylenmektedir. 

Hükumet 
Köylü par-
tisini dar1ltD11§ 

Bükret-Ulusal köylü par
tisinin bu ay111 ondördü i~in 
haz1rlanaa yildönlimll tenlik-
lerini hüldUnet yasak ettiiin
ded bu J. arti aras1nda büyük 
kin uya1111111d1r. 

m E 

tadirlar. Kahk o kadar ba
bahla1m11tirfki orayaya ka
tak müstemlekelerden u~ak· 
larla 1elmektedir. c;nakti 
pek ~·k srazeteci a-elmif ve 
bu kabklar bitmittir. 

Raslar1n ltalyanlara teslim 
olmalann HabeJiD doslar1 
arasmda galeyan1 mucib ol
ma1tur. Bu teslim olmalar 
ltalyaya ölüme haz1r adam
lar yerine a-e~mittir. Zira bu 
adamlar ltalyan u~aklar1na 
bedef tayin etmek suretile 
Habe1istan1n aab~iini par· 
~alamaktad1rlar. Gene bu 
teslim olanlard1r ki srerek 
Habet raslar1 hakk1nda ma
liimat vermek ve gerek Ne
a-üsten memnun ohn1yaa ka· 
bilelerle müzakereye sriritmek 
hizmetJerini rörmektedirler. 
~ ~ ~ 11'!.'11 
~ .:. ~ e. 

lnebolu vapuru 
Ke~f i i~in ta yin olu- : 

nan· ehli vukuf 1 
heyeti 

Uyan1k mayin gemisi ikinci 
16variai bay Bürhaniddin, 
a-overte zabiti Kemal, Jzmir 
Liman isleri geael direktör-
lüfü tenane ispektörii bay 
Esaddan milrekkebtir. 

Heyet Sulh cezada yemia 
ederek i1e baflam11ti.1: 

A vrupal1lar 

1 

Habe1lere i 

Yard1m ediyor 
Belgrad -Adis-Ababadaa 

telgraf : Deniz kenar1ndan 
Adis-Ababaya kadar olan 
nakliyat itleri Avrupaldar1a 
elindedir. Bu i1ler büytik bir 
sllratJe yapabyor. 

E m m 

En mühim 

( Ha1laa 5-1 , 

Harb uzarsa 
------~--~~--~~~~-· 

italyanlar Malaryaya tutulur 
yahut ahlaklar1n1 bozarm1§ 
Belgrad- Cibutiden teliraf: Eger sava1 uzun müddet 

aürerse ltalyanlar1n i1gal yerlerinde Malaryaya tutulmalan 
tutuJmalar1 ve yabud ablaklarm1 bozmalari iklim iktizas1n
dan oldugunu Habe,Ier iddia etmektedirler. <;ünkü burada
ki usule iÖre müstemleke muharebeleriode muvaffakiyet 
ancak müstemleke askerlerile kabil olurmu~. Habe~ler ltal
yan yerli askerlerinin mükemmel olduklarm1 söyliyorlar 
fakat bu askeri burada uzun müddet tutmak i~in 1talyan-
lar1n elYirecek kadar ia1e temin edemiyecekleri kanaati de 
yardar. 

Cibuti istasyonu 
~~~~~~~--~----oo~~~~~~~~~~-

Ar a bist&D yolile getirilmekte 
olan mühimmat ile doludur 
Belgrad- Cibutiden telgraf: Cibutide hayat kaymyor. 

Cephane siläb trenleri birbirini takib ediyorlar. Cibuti is
tasyonuna denizden geien mühimmat sand1klarmdan basa
cak yer yoktur. Arabistan yolile geien bu sand1klar bunlara 
mahsus bir tak1m kay1klard n ~1kanlmaktadirlar. Buradaki 
rivayete göre bu mühimmat vapurlardan Adene ~1k1yor 
oradan da bu ka}'lklarla buraya getirilmek suretile hangi 
hükumet tarafmdan gönderildigi gizleniyor. 

inebolu Vaouru Facias1 
Neden Olmu1 ? 

fstanbul - Denizyollan idaresinin : arkadan gelecek va
purculuk sosyetesi gemilerine yük hll'akmak i~in gemilerine 
tahammülden fazla mal yükledigi ve lnebolu faciasm1n da 
bu ytizden vukua geldigi anla1tlm11d1r. Hükumet ; bu re
kaboti durdu-mak i~in seferleri yeni tekilde tanz1m edecek-
dir . 

lskin i§ eri S1hhat Vekale
tine devredildi 

Ankara 18 (A.A) - lskän i~lerinin Dahliyedn S1bhat 
Vekiletine devrine aid kanunun bugün meclisce kabul edil
mesi üzerine S1hhat Vekälet müste1an beraberine dört mü
fettit oldugu halde Trakyaya giderek gö~menlerin vaziye
tini tetkik ve iskän muamelelerinin devrine taalluk eden 
i,leri tanzim i~in gö~men yerls,tirilen bütün köyleri dola~1p 
teftit edecektir. 

S E 
Radyo ve telv,raf haberleri 
Dün ak1am ba1hyan zecri tedbirlerin taribi babras1 ol

mak üzere italyadaki bele- diyelerin hepsinin önüne birer 
tat dikilmesi tamim edilmi1tir. ' 1 

Rahib Kuglinen 
JI uOrtada italya~-Habe§. sava§t 
. degil, bir lngiltere - ltalya 

§ On gün evvel Belgrad aytanm1z lngilterenin K1br1s 
adas101 Yunanistana vererek Suda limamo1 alacagm1 bildir
mi1ti. Bu haberi ltalyan ~evenleride tasdik ediyorlar. 

§ M1s1rda kar111khk günden güne canlamyor, üniversite 
talebeai ölen iki talebenin cenaze alaym1 yapmaga muvaf
fak olmu1tur. Bu alayda farka lideri Nahas pa1a da bulun· 
mu1tur. 

la:igilterede miithit yagmurlar yag1yor, bir ~ok 1ehirler 
su altindad1r. Halk yükseklere ka~1yor. Britanya adasm10 
tehlikede oldugu anla1tlmaktad1r. 

§ Manilyada iWdiirilen Kral Aleksandr ve Fransa baka-
ntnm muhakemsine düa Marsilyada ba1land1. i 

§ Y eni iskin kanununa göre yurdumuza dahr 600,000 
mubacir yerleftirilecektir. i 

§ italyay zecri tedbirler yap1ld1g1 beide maden kömürü 
ve ketrol ve dökme demiri girecektir. Zira Amerika ve 
Almaoya bunlar1 ltalyaya vermektedir. 

§ ltaJyan ordusunda malarya ba,lamitbr. Bu yüzden has· 
talanan binlerce asker Rados adas1ndaki bastabanelere sev
kedilmektedir. ltaJyan yarablanda Adalara gidiyor, hafif 
hastalar italyaya dönüyor. 

§ Anadoln ajans1 Habe1lerin birden bire ltalyanlara bü
cum ettigini ve ltalyanlan ,a11rtd1g1m, general Grazyanin 
imdad istedigini bildiriyor. 

§ Zecri tedbirler münasebetiJe Romada hastl olan galyan
dan dolay1 Ecnebi konsoloslan ltalyan Karabinyerileri ta· 
fmdan muhafaza altma abnd1. 

§ ltalyanlara ka~an vatan haini Ras Güksa öldürülmük 
korkusiyle mitralyözler arys1nda ya,ad1g1na dair yaziy1 ya
nn yazacagiz. 

§ Japonya btikiimeti timalt <;ini ilhak etmek fikrile yeni
den tahfidat yapmaktad1r . 

harb1 vard1r" diyor 
Miläno (Radyo )-Koriyera 

Dellasera gazetesi Nevyork 
aytarmdan ald1g1 bir telg
rafla Amerika umumig ef
kir üzerind.; mühim tesirleri 
olan rahib (Kuglinen) ulus
hr sosyetesi ve lngiltere 
aleyhindeki radyoda verdigi 
söylevi huläsa etmektedir. 
Rahib bu siyasi nutkunda 
ingilterenin sömürgelerini 
korumak ve ticari hikimi
yetini temi:i etmek i~in dün
yay1 yeni bir harba sürük
lemek istedigini ve bugün 
ortada ilän edilen bir ltalyan 
-Habe, harb1 olmay1p ingil
tere ile ltalya arasmda bir 
barb ba1lad1g1 ve Habe1is
tamn bir bahane ve vesile
den ba§ka bir §C)' oln;iad1g1 
m izah etmittir. Rahib bun· 
dan ba1ka milletler sosyete
sinin de lngilterenin elinde 
bir oyuncak •ldaiunu ve 
orada t19tenliii laaliyet ile 

Habe1istandan ziyade kendi 
kolonilerioi korumak istedi
gioi anlatm11hr. 

M1s1rl1lar 
ingiliz boyunduru

gundan kurtul
mak istivorlar 

Belgrad - Kabireden tel
graf: Mahmud pa1anm tek
lifi üzerioe parti 1efleri düo 
yeni bir toplanh yaphlar. Bu 

toplanhda uluslar sofyetesin
de istikläl hakkm1 müdafaa 
i~in bir heyetin Cenevreye 
gönderilmesine karar verildi. 
Heyetin en ziyade müdafaa 
edecegi nokta M1s1rhlarin 
lngilterenin maceralan yü
zftnden bir Koloni gibi ate1e 
giremiyecegindeo, lngiz siya
sas1na kurhan olam1yacajln
dan dolay1 lnailiz hoyundur
fuiunclu lrartanlmuadar. 

j ~8 numaral1 
ltalyan teb,igi 

Roma ( Radyo ) - lkinci 
kolordu cephesinde faaliyet 
ba,lam1, ve ( Mapinkami ) 
havalisinde mukasamata de
vam ..>lunmu1tur. Ayni ha
valide ve (Mapinori) kurbün
de taarrüz etmek istiyen 
dütman püskürtülmüttür Bu
rada Fitori Benpordi esir 
edilmi~tir. 

Ogaden cephesinde eli
mize ge~ed yerlerde icraatla 
me!}gulüz. Tayyare ffaaliyeti, 
uzak ve yakm cephelerde 
~iddetli olmu~dur. 

Alma askeri-
• • • n1n yen1 yem1n 

~ekli 
Berlin-Bu1gar ajansandan: 

1914 senesinin l ·iläh albna 
geien yeni askerleri sadakat 
yeminini ettiler. Bu yena 
yemin ~ekli ~udur : 

Allahm adma yemin ede-
rim ki Ranin ve Almao mil· 

letinin önderi, Alman ordu
sunun ba~kumandant Adolf 
Hitlere itirahs1z itaata ve 
kabraman bir asker gibi bu 
yemio yolunda hayabm1 fe
daya hazu1m. 

• 
Inhisarlar ne 
kadar tütün 

ald1lar. 
inhisarlar idaresi, yeni tü

tün piyasas1 a~1lahdan beri 
Ku!}adas1 Sökeden 400 bin, 
Bergamadan 250 bin, Mug
ladan 700 bin, Givurköyden 
200 bin, Akbisardan 300 bin, 
<;etme ve Urladan 100 bin, 
Manisadan 150 bin, Öde
mi!}ten 300 bin kilo tütün 
alrn1!}d1r. Bu sene Givurköy
de yetif en tütünlerin bütün 
Balkan tütünleri i~inde en 
nefisi oldugu temin ediliyor. --·--
Zecri tetbirler . 

~~!11~~!er ak1am ge-1 
ce yar1smdan itibaren italya- j 
ya kar~t ba~lam1§d1r. Elli iki 
devlet arasmda devletimiz 
de italyaya kar~1 ahs veri~i 
kesmi~dir. Fakat bunun baz1 
noktalar1 var ki henuz iyzah 
edi!mP.mi§dir. Hükuweticniz 
bu ciheti de izah eden bir 
beyanname ne§redecek ve 
tacirlerimizin magduriyelten 
ne suretle vukaye edilecek
lerini gösterecekdir. 

italyan gazeteleri zecri 
tedbirlerin itaJyaya büyük 
tesir yapacagm1 iddia edi
yor. logiliz ve Frans1z gaze
teleri arasmda zecri tedbirin 
tatbiki mümkün olm1yacag101 
iddia edenlerde vardar. 

Binaenaieyh bütün bu id
dialara hangisinin dogru ol
dugunu zaman gösterecektir. 

Ankara 18 (A.A)- italya
ya kar~1 zecri tedbirlerin 
tatbikine 18 lki cite1rin 
1935 tarihinden itibaren 
ba1hyacagma dair olan ~ek· 
reler bugünkü resmii gaze
tece intipr etmi1tir. 

Ne yazik, ne ya11k -
Gö~menle 
Hali 

Dün tramYayda, t ... 
Romanyadan ael•• bit 
men bana dercliai . 
iö~mealerin tiklyetle~ 
latb. Adamcai111n tf 
dea bir defa aalad1• ki. 
i• yukar1 bir yddaab•11 

z11lad1g1mn: halde, b• 
men itini, maalesef, 
mam111Z:. I 
1-Gö~menlerin yao• 

tirilip ki§a kalmas1, ,1 
2-Getirenlerin fe„ 

ledilmesi, 
3 - Gelenleria 

edilmemesi, 
4-Binlerce muhacirl9 

teacede y1g1hp Yapur . / 
mesi, kö~men i~indeki.,; 
vaffakiyetsizligi ispa~ 
dir. Sebeblerini arat 1 
lü1um görmec:lea, ortl~~ 
ran ac1 hakikati a-ötÜP":'' 
G6~menlerin retirilas~ f 
Trakyada yerJe1tiriJas fl 
fena idare edilmi§tir. ' ' 
idare edilmekte~~r. . I 

Köstenceye b1r1ka11f .,, 
kardeolerimizin hali i.e 
bütün elimdir. Oü§ÜD„9' 
ne Türkiyeye geleb~f.:..I 
ne de k&ylerine dön~ 
lar. Türkiyeye geleaiif"'"j, 
<;üokü g etirecek vaput 
Köylerine döneai„rlale 
kü, yerleri11e Maked• 
getirilea Ulahlar yerl 
mitdir. 

0 zavalhlana aali •• tl. 
cak? Bu ay1n 1oau•d!.:..t · 
manyay1 k11 bHbrir. fl":"J 
yeye gelmek 1~1• 
barklar1n1 buakm11 
soyda1lanm1z k111n ort ._..., 
köstencede mi kalaca....
Onlan getirecek paralllal ~ ' 
vas1tam1z yokH, aed„ ~ 
1ahs1z bir aurette k11 fl · 
den aymp Kö1tencey• 
dtk? 

·~"" Bu i~te cn 1&ce fl ·-~ 
cibet, Romaoyaclan 11~ 
sretirme ifiaia bi1:i bir.I•' i 
ha1:1rhk111z bastiraa •~ 
bir me9e(e deiil : bir "1 
denberi oildiiimiz •• II 'M 
land1g1m1• bir i1 eh~ 
Be1 on bio\ rö~meni t• 
numuzun dibindeki K 
ceden ahp gene buru ~ 
dindeki Trakyaya yer~e 'I. 
mek i1inde beceriksizlik ~ 
mek, ydlardanberi nice -,1 
rikah i~ler görmü' olaO 
lere yara§m1yor. " 

Köstencede toplan•111, 
hergün ak1amlara ~ 
ufuklarda Türk vapa.r )lf 
bekliyen karde1lerimi11, ~ 
büsbütfin basbrmadau tß ~ 
lekete getirmeli ve b•i'1 

za basmaby1z. ~ 
(CumburlY' 

HALKIN SESI - (C°S
riyet) arkada11m1zdau al t'_ 
m1z bu yürek par~1'~ 
yaz1 hakk1ndaki mütal~ J' 
yar1nki ( Halk1n Se•• 
de okuyacaks1n1z. „ ,,,,,, ' 
Ekmek FiatJ 

Dü1üyor. 
f tl Ankarada Ekmek •:i. 

kliru1 dilttü. lataobul f 1 
para. Acaba lzmirde Ji:d 
fukara De zamaD8 r 
inliyec:ektir ? . 

Bulk1aa aerpya b•1-
1 

dea enab lteJQariJ. 


