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lmparatoru Nerede Bulu~uyor ?:. 
~----------------------~-----~~------~ ---~---„„••OOtoo++••„~--~------------------~----~~~~~~--~ 

. gece al1nan bir radyo haberi·ne göre tayyare ile hareket eden Habe§ imparatorunua 
t~Y'e gittigi hä.kkmda henüz bir malUmat almamam1§br. Arkas1 kesilen bir Italyan w· 

e llnun akibeti hakk1nda neler söyleniyor? Vehib pa§a "Karaman1n koyunu sonra ~1b• 
nu '' manas1na gle 1 sözlerle gazetecilere biraz daha sab1r etmelerini tavsiye ediyerl 
Nasibu ,, Hele ·taly lar Harrara girmek istesinler, ozaman hakiki ~arp1§ma .... 

olur ve bu onlara ka~a mal olacakt1r, göreceksiniz" diyor. 
- ~·000000 ~ ~~-------------~--~----~--------~ • • 

. ~ Markoniye ln2iliz Radyosunda söz söylemege lngiltere mü~aade etmemi§tir 
~~AT9R NEREDE ? Bunlara yol a~maga ~ah~a.n zald1klarmdan rüzgärh hava- • den Sile, Gsrahide italyan- : MARKONi RADYO iLE f 
~ 8

.(Radyo) - Dün De- italyan u~aklar1 Habe~ mer- larda kolilerin Habef k1t'a- • lara taarruz etmi~tir. ~afakla SÖYLENDEN Y ASAK 
"

1t11:1ek üzere Adis-A- milerindan önemJi yard1m la rma dü§miyeceginden de beraber ba§byan harb ak- EDiLDi 

Bu konseyde Habefla 
önemli ba~kanlar1ndaa lta&&
Ian da bulunmu1tur. i.„. 
ratorun durum hak1uahli 111 tayyare ile hareket yapmaktadarlar. emin degillerdir. §am ge~ vak1ta kadar sür- Paris. ( Radyo ) - Radyo 

111 
lllParatorun nereye git- mü~ ve ~ok kanh olmu§tur. mucidi ltalyan üyesi me§hur sorusuna verdiäi ce•abda, 

h~~huldür. Resmi maha- lt.ilyanlar ~ok ölü vermi§tir. Bay Markoni dün ak~am In- durumun Habet ailAlata 
·~~ hususta büyük bir Roma (Radyo) - Mare~al 

1
Ytti muhafaza etmesi Bononun yerine ba~ kuman-

h~torun bu seyahabo bü- danltga atan Bagdelis mare-
lt ehemmiyeti oldugunu §al Dö Bonu tarafmdan As

HARARLI BiR KADIN 
Bu sar1lm1§ aslerle~ a~hk- HABE~LER DURMIYOR 

kurtarmak i~in u~aklar koJi- DÜ~MANA SALDIRIYOR 
lerle yiyecek atiyorlarsa da istanbul (Özel) - Habe§ 
bu kolileri pek yüksekten lmparatoru mabeyincilerin-

mara beklenmektedir. 
RAS NASiBU: "HARAR 
iTAL Y A Y A BAHALIY A 

OTURACAKTIR11 DIYOR 
Roma (Radyo)- ''Koriye

ra Delläsera11 gazetesi (Dey
li telgraf) aytanmn Londra
ya gönderdigi uzun bir mek
tubdan ~u sabrlar1 telgrafla 
almaktad1r. 

Ras Nasibu ingiliz gaze
tecisine demi~tir ki: 

"Harar, Gorahe'ye benze
miyecektir. Ve bunu ltalyan
lar almaga kalk1~ularsa kcn-
dilerine ~ok Babahya mal 
olaeakbr. <;ünkü burasm1 
tam manas1 ilc tahkim et
tik." 
60,000 Ki,SILIK BIR iHTl

YAT KUVVTI 
Ayni muhabirin verdigi 

maluma göre Ras Nasibunun 
emrine bu ordudan ba~ka 
icabmda kaybolacak kuvvet-
lerin bo§lugunu doldurmak 
üzere altmat bin ki§ilik bir 
ihtiyat kuvveti de son dere-
ce mükemmel silählanmt§ bir 
halde büyük daglaran arka
s1nda beklemektedir. Ameri-
kah gazeteci bu :1cadar as
kere yeti,tirilen silahlarm 
~okluguna hayret ettigini ila
ve etmektedir. 

HABE~ KADINLARININ 
FEDAKÄRLIGI VE 

CESURLUGU 
Istanbul- Royter ajansm

dan: Habe~lerle ltalyanlar 
arasmdaki bir sava§ta bir 
Habe' kadm1 ölmü~ ve alb 
Habe, kadm1 da yaralanm1~
br. Ölen Habe§li kad1n ko
casma mermi verirken bir 
italyan askeri tarafmdan 
süngülenmi~ yarablar da ko
calar1n1n yaralarm1 sararken 
yaralanm11lard1r. Bütün Ha
be§ kadmlar1 kocalarile be
raber cesaretle sava,ta düt
mana sald11maktad1rlar. 

• 

giliz radyosu ile bjr söylev- : sayg1s1n1 artbracak ,n.a 
de bulunmak istemi§ isede 1§1klanmakta olduiuna .._ 
lngiltere buna mani olmu~- oldugunu söyliyerek 9ua 
tur. da ilävc etmi1tir. 
VEHiB P A~A iMP ARA- - ltalyanlar Habet eri•· 
TORA: 

11 
SON GÜLEN sunun benüz mlidafaa saek· 

iYl GÜLER „ DEMi~.„ tasina gelmemitlerdir. Her 
Istanbul (Özel) - Ras Na- ge~en gün Habet ordumau 

sibo kumandasmdaki ordu- kuvvetini ~ogaltmaktaar. 

MARKONI 
larm süel dan•§mam Vehib 
pa§a Habe~ imparatoru tara 
fmdan paytahta ~agmlm1§b. 

General Vahib lmparator 

Sava,m soDundan eminl.m, 
~ünkü son gülen iyi 1ilv. 
Vehib pafa iene u~akla Ji· 
jikaya dönmüttür. 

Roma (Radyo )1- Marepl 
Bagdelio geldikten soara 
ltalyan ordusunun n~ kol ... 
büyük bir taarruz yapacak· 

(Sonu 4 üncltle) ___ _.,„, ____ _ 

Mutlaka 
Okuyunuz 

Sayih futmalar gibi .„„ 
de yalmz iki film 1apaa 
Amerika "Kov Boy„lar ba• 
h me~hur "Kenmanyar „ia 

bu seneki en son ve 1&rll• 
memi~ filmi (Kov Bey 1erefl) 
bugiinden itibaren •Laie,. 
sinemasinda ba1lam11br. 

cepheye gitmezden evvel ·~~ra~~~-.,._..••• 

u~akla Adis-Ababaya gide- . Telef„ 
rerek lmparator tarafmdan 
kabul olunmu_ttur. -ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 

TELEFON 2042 

No. 
mükemmel 



Salilf• 2 

Musolini kimdir? 
--~~~--~~~~~-001--------~-----------

,,italyayi ben kurtard1m, ben 
büyütecegim'' 

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-19-
Bu defa sulh ve sükona yapilan ~rp11maJarda iki 

muhta~ olan memlekette üniversite genci maktul dü1-
deh1etli bir fikir ve kalem mü1tü. Danan~iyo son daki-
\:arp11mas1 ba1lam1ftl. Bu kaya k"'dar bedbin idi. Hal-
vaziyetten istifade etmeyi buki Mussolini galibiyetin 
dü1ünen harb aleyhdarlar1 1arab1ni katre, i~mekte idi. 
ile lehdarJar1 arasmda müte- MUSSOLINI MEVKil fKTi-
madi bir mücadele cereyan DARA GELIYOR 
ediyordu. f1te bu zamanda 
F a1izmin ilk temelleri abl
mak üzere bulunuyordu. 
"19HJ„ Marbnda Milinoda 
Mussolininin ba1kanbg1nda 
yapdan mühim bir toplanbda 
me~hul simalar ile beraber 
"Mubarib Fatyo„ adile bir 
siyasi sosyete te1kil olundu. 

Bu cemiyetin !maksad ve 
gayesi henüz anla11lmam11b. 
Herkes merak ve endi1e 
i~inde hädisabn cereyamn1 
takib ediyordu, Mussolini 
umumi efkirtn bu hakh en
di1esini tatmin i~in bir be
yanname ne1retti. Ve farka
n1n bir muharebe ftrka11 
oldugunu, gayerinin cidaJ ve 
kavvete delilet eden bir mi
na ifade ettijini biitiin a~1k· 
hgile ilin etti. 

0 gece Milboda cemiye· 
tin gen~ ve atetin unsunsur
lar1 sokaklara dagdarak nü· 
yi1ler yaptyorlardi. 

ilk Fa,istler yetmi1 ki1i
den ibaretti. Bir kar par~a
sm1n dagdan yuvarlanirken 

· büyümesi ve kocamao bir 
~·g haline inkllib etmesi 
etmesi gibi Fa1i1tler de gün
ler ve aylar ge~tik~e ~oga
hyor ve üyeleri mütemadi 
bir surette arbyordu. ' 

F ~izme organ olmak üze
re (Popolo o;talya) adile 
bir de gazete ~1karm11lard1. 

Danun~oyu ile Mussolini o 
suada bütün cihan genel fi
kirlerini alikadar eden " Fi· 
yoma" mes'elesini mevzuu 
bahsederek hararetli ne1ri
yatta bulunuyordu. Bu Fiyo
ma mes'elesi Fa§izmin kuv
vetlenmesini oldukca gecik
tirmi,tir. S iir Danun~oyu, ha· 
yalin ~üpeli yollar1ndan yö
rürken Mussolini milletin fik· 
ri ve emellerine terceman ol
maga ~ali§1yor. Hükümetin 
umumi zayiflamas1 kar11s1nda 
Mussolini ve arkada11 1imali 
ltalyada heman hikim vazi
yette idiler. Sosyalistler mü
temadiyen fabrikalarda grev 
haz1rlamaga ~ah11yorlard1. 

Sosyalistler ile F a1istler 
her tarafta ~arp111yorlard1. 
Genei gelip ge~i~in durdu
rulmamas1 i~in icabmda Fa
~ist ba1lar1 tramvaylarda 
vatmanbk, otomobillerde 10· 
förlük yap1yorlard1. BaZI ta
raflarda da sokak mubare· 
beleri yap1hyor bazan da 
ölenler oluyordu. 

F a1istler, Sosyalistlere kar
'1 kazand1klar1 muvaffakiyet· 
ten dolay1 ädeta sarho1 idi
ler. Milinonun bir caddesin-

1920 senesinde Polonya 
1ehrinde F a1ist ba1kanlar1n
dan (Ciyordaou) sosyalistler 
tarafmdan katledilmiiti. Bu 
bädise Fayistler aras1na kin 
ve intikam bislerini uyand1r
m11b. Artik cidal artm11, 
kömünistler ve sosyalistler 
tesadüf ettikler harb malul-
Ieri: "Vatana harabiye yürük
liyen bu mabluklar1 gebert· 
meli ! " Sözlerile tahkir edi-
yorlar, türlü türlü rezaletler 
ve maakarabklar yap1yor
lard1. 

SosyalistJerin abdalca ha
reketleri F qistlerin ümid ve 
muvaffakiyetlerini arb.r1yor· 
du. Tam iki sene mütemadi
yen nanb dabili muharebeler 
devam etti. ltalya tam bir 
anarjiye yuvarlan1yordu. Bu 
müddet zamnda dört bini 
mütecaviz ltalyan maktul dü§· 
mü1tli. Kral Sosyalistleri bir 
arada toplaaak ve dahili 
kar111kl1g. kard11mak eme
linde bulunuyordn. Her iki 
tarafa mevkiler ve makamlar 
teklif ediyordu. 

F a1istler her nevi teklifi 
sükutla kar11hyorlard1. Niha
yet 6 ilkte1rin 1922 sene
sinde F a1istler Mi)änoda 
f evkalide bir kongre aktet
mitlerdi. Mussolini bu kon
greye hikim olarak bütün 
Fa1istleri Romaya tevcih et
mege muyaffak olmu1tu. 
Derbal Miläno ve civar1nda 
k1sa bir zamanda asker top
lanmaga ba1land1. 

( Arkas1 var ) 

Makastar 
Ve i~~i aran1yor 

(Hasan Basri) Elbise fab
rikas1 mutaaddid makastar 
ve terzili ~ ten anhyan kad1n, 
erkek it~ileri ar1yor. 

3 
0 
Q.. 
~ 

( HallDll s.a ) 

Misir' da kanli 
Mücadeleler! 

Paris - Pari Suvar gaze- lar1na dayabld1. memur ta-
tesinin Kabire özel ayrar1n1n bancas1n1 ate1liyerek bu dört 1 
gazetesine ~ektigi bir tegraf- ta)ebeyide yaralad1. Arkada§
ta M1s1r vak'as1nin ikinci gü-

1
' 'a11 bunlar1da alarak hasta-

nünu 1öyle tasvir ediyor: haneye götürdüler. ihtilil gü-
Dünkü ihtililin kurbanla- rültüleri devam edib duru-

rnun ü~ü ölu ve 147 si y~- yordu. Yeniden geien telgraf-
rah olmak üzere 150 ye ba- lara göre bu dört talebe 
lig olmu1tur. Yara11Iarin ya· hastahaneye varmadan yolda 
r1s1 polis memurudur. öldüler. 

Bugünkü ihtilil sabah sa- Fakat yerli polisleri ifade-
at yedide ba1lam11b. Üniver· ~ine göre bu dört kitiden 
site talebesi mekteb bah~e- biri yerinde ölmü§tü, ü~ü de 
sinde topland1 ve sokaklar- yarah olarak kaldmlmtfb. 
gösterite devam karan ver- Bununla beraqer ingiliz me-
di. Kol kol ve "ya1as10 Na- murlar1 da varah idi. 
has„ sadalarile yürümege Kakga1ahk öglene kadar 
ba1ladilar. Dündenberi Po- devam etti. Bu zamanda ta-
kuvvetleri M1su askerlerile lebeler yeniden topland1. 0-
takviye edildiler. lngiliz as- radan T1b faköltesine gitti-
kerleri sakin duruyordu. Ta- ler. Orada elebaf1lar1 söylev 
Jebede siläh yoktu, fakat söylediler. 
bastunlar, taflar, fiteler ile Milliyetciler hükumet aley 
mücehhez idiler. binde nümayi§ten duyduklar1 

ihtililciler kimseyi dinle- sevin~lerini gizlemiyorlar. On 
m!yordu polis ate1e ba1lad1. larda duruma bäkim olacak-
Derhal talebeden pek ~ok lar1 kanaabm besliyorJar ve 
kimse düttü ve talebe yar - ihtiläl!n devamm1 te1vik edi 
hlar1 toplamaga ba1lad1 ve yorlar. 
bir araya toplanarak hücu- Hükumet 1ehirdeki üniver-
ma haz1rland1. M1s1r polisi siteleri daimi degil ancak bir 
hizmetinde bulunan blr lngi- haft i~in kapamaga karar 
liz memuru dört talebe ta- vermi§ti ki, bu karar bugün 
raf1ndan köprünün kenarlik· tatbik olundu. 

a a B E [•] [•] C•l 

Yugoslavya- 1 Frans1z 
dan da gÖ~men: Gazete~ileri 
Geliyor ~takalle Ustünde 

Bugünlerde Yugoslavyadan 
da gö~men akm1 ba~lam1§hr. 
Yugoslavyadan geien gö~
menler münhas1ran izmir ve 

Eliziz havalisine yerie§tiril
me tedirler. 

Fransiz gazetecilerinin tay
yaresi Makalleye gitmiftir. 
Orada insan namma kimse 
görmemitlerdir. Orada bü
yük 1ss1zbk hükiim sürüyor. 
0 kadar ki, bu ~ehrin ölü 
oldugu zannediliyor. 

Birlkahn d1varla sar1h bü-

Nam)J Boksör yük hir klise ile büyük bir 
1alo arasmda geni§ bir mey 

Bertyo habsedildi 
Belgrad - Brükselden tel

graf: r.ßel~i1'a federasyonu 
merkez komitesinden pkar-
ken Bertyo iki polis tarafm
dan tutulub habsedilmi~tir. 
Bunuu sebebi lbir P eryonun 
Bierre1arl - Godfrey ma~ te1-
kilähm tahkir ettigine ham
lediliyor. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar11s10da 37 numaraya ge~
mi1tir. Telefon 3774 

ÖJ~ü üzerine son sis
tem s1hhi Kann, ~lide 
Hamile, F1bk, Barsak 
Böbrek Dü~künlügüne 
pilotlu pilotsuz Fenni 

Korsalar 
~~BA VA R i S 
Lastik <;oraplar, Ka
s1k Baglari„. 

S. D. A§er 
lzmir 

danhkta on kadar Habe§ 
~adirmdan ba§ka bir1ay gör
memi§lerdir! 

Rumlar üstündeki bir tür-
benin önünde Habe§ harfla
rile büyük ve beyaz harflarla 
yaz1lm1§ bir kitabe görmÜ§-
lerdir. Orada birka~ dakika 
durarak baz1 fotugraflar al
lard1r. 

Kanuni 
Süleyman1n 
K1l1c1 

Istanbul Alman Viskonso
losu Her Zevkin yabanc1 
memleketlerden eline ge~en 
Kanuni Süleymana ait bir 
k1hc1 müzeler idaresine he· 
diye etmi§tir. K1h~, Topka
p1 saray1 müzesinde göste
rilmektedir. ldare konsolosa 
te§ckkürlerini bildirmi§tir. 

CAN Kütüphanesi 

( 'T A N ) $inemas1n1n 
t an1 kar~1s1nda 

CAN 
kütüphanesinde istediginiz 
her ~e§it, kitab, mecmua, 
defter, käg1d, kalem ve saire 
ve ~ocuklar i~in her türlü 
oyuncaklar, ~ukulata ve 

21 lkinci Tetri~ 

Eski lmparator „, __________ --!"'" ______ __ 

Lic Y asu Cepheye git111e1' 
i~in izin istedi ! 
·- . .... „ ••••• 1 „ . 1 

Sab1k Habe~ Imparatorunun Eski Hulyal~f 
Ve istanbula Gönderilen i~len1eli Bir Sanca~ 

Paris-Soir'm Adis-Ababa nattan uzakla1brmak ve Y~ b 
aytan bildiriyor : rine Meneligin k1z1 pre0•. q 

lkinci impatatorlugun ilk Zoudituyu ge~irmek istei:o•t' 
senelerinde, Tacura Frans1z Ierdir. de' 
Konsolosu Lambert, Danakil F akat Menelik öl01ei 
bedevileri taraftndan öldü- evvel torununu kendisioe ~ 
rülmü§tü. Müläzim Henriot lef olarak tayin etmit oleli' 
tarziye istemek i~in bir barp gundan, hi~ kimse Mik• 
gemisi ile Habe§istana gel- oglu Lic Yasonun tahta gi 
mitdi. O zaman bir kabile mesine muhalefet etn>e 
reisi olan Muhammed Ebu- cesaret edememi~dir. Lic YI' 

„ 1 k' ktO' 
bekir katillerden ayrilarak su gen~ ve guze' ze •1. r> 
ve öldürülen konsolun kamm disini halka sevdiren bit~ dJ 

hasletlere malik 17 ya~1o 
ödemek i~in Fransaya sahil- b. 1r prenses idi. i.1t 
de 25 klemetroluk yer verdi. GEN<; fMPARATOR ,, 
Erans1z Somalisi bundan dog- y APMAK ISTEMl~tl 7 
du. Büyük harbin batlangicJO' 

Ebubekir Parise gr ti, ora- da Lic Yasu, Alman ve f~ 
da Napolyan tarafmdan ka- kiye sefirlerinin nüfu.zU 
bul edildi ve hi~ bir zaman kapilarak müttefik devletler' 
sad1k bir müttefik olmaktan den yüz ~evirmi~ ve Afrilc; 
hali kalmad1. Harar1 zapted- da geni§ bir Sisllm ilnP' , 
mek istiyen M1s1r kuvvetle- torlugu vücude get irmek sef 
rine maglup olan Ebubekir dasma dü~mü~tür. ~ 
ailesiyle beraber Fransaya Lic Yasu Adis-Abab' t' 
hediye ettigi Tacura arazi- b1rakarak müslüman vilAYe e 
sine iltica etti. Ebubekir 1885 leri dola§maga ba§lan>Jf f 

te 90 ya§IDI mütecaviz oldu- her tarafta müslümanhk•; 
gn halde öldü. Sabik impa- lan merbutiyetini göster~llt 
rator Lic Yasu, Ebubekirin br • fstanbuldaki padif";' 
totunlarmdan biriyle evlendi gönderdigi sancag1n nze~ 
ve bundan a1ag.da anJataca- de de : " Li iliheill..,... 
g1m1z 1erait dahilinde bir Muhammet resulullab!„ ,j 
oglu dünyaya a-eldi. lbaresini yazm11br. s~i:o„ 

Lic Yasu, Ras Mikael'in kabile reislerine dag1tt1~ ~ 
ogludur. Ve ana tarafmdan ger bayraklar da bir •P ' 

bir k1h~ ku~anm1c bir iP~k 
büyük babas1 bulunan büyük Y I~ 
Meneligin torunudur. Ras resmi ile itlenmi1ti. .p; 
Mikael de bir müslüman ka- hmstiyam, kih~ da, bir :,.i,-
bilesinin reisi idi. Ve kendi- nekadar kolayhkla kop I 
si de müslümand1. Fakat bilirse de hiristiyanlar1 d~ 

kadar kolayhkla öldiireb _..i 

Meneligin k1z1 ile evlendigi Iecek olan bir müslülO"' 
zaman huistiyan olmu§tur. temsil ediyordu. dO' 

Fakat Lic Yasu Habe1Jiler Lic Yasu, üzerinde P'_.; 
nazannda müslüman evläd1 hammedin bütün 1ecere' 
olmaktan ~1kmam11 ve hms- yazih bulunan bir sar1k t~ 
tiyan dini üzere terbiye edil- yordu. Gen~ imparator C~ •• 
mif olmasma ragmen, baba- k d b' k'J' · · y~IP'· a a ir 1 1se 1~10 a 
smm terkettigi müslümanlaga bir arsa üzerinde bir ~ 
kar~1 daima bir temayül eseri yaphrm1~ ve Dire-Daod•. 
göstermitdir. müslüman ~eyh k1yafeti .~ 

Habe§istanda ~ok nüfuzlu mi§ oldugu halde keh' 
olan papazlar ve asilzadeler §ehadet getirmi~tir. 
an'anevi fikirlerde has1m ad- ( Sonu yari' 
dettikleri Lic Yasuyu salta- -·-- / 

rAi:d:d~~ Uray me~!1r~I 
~j Ve midenizi bozma- ' r1na mujd l}"1 
[+' I l · ] fit - f ~bakanhk bütün .llf 
{+ ( a 1~ )~e111e \: y 1n1e { t! memurlar1 hakkmda bir J~ 
+ 1stivorsan1z ? I+ d1m ve koruma sandig• to' 
t+ Hi~ t ; redd"' d t d + rulmas1 i~in bir kanuP ~""' 

1 

')' u e me en . . h 1 8 roJ~ 
t Kemeraltmda Barut ham t~ l~~1 azir ami§br. u P 1fd-; 
+ k v k- . d + gore, uray memurlar1 Y )JP 
•• so agi O§esm e '+ ve koruma sand1g1 i~iP pef 
lt ALASEHIR 1• ay maa§larmdan yüzde ef 
'+ t~ vereceklerdir. Sand1g1P :er. 
t lokantasma ko11unuz ! . . 1+ mayesi memurlarm vere t1f 
~-:--=-:~~..::+.:„-~~::.. ~@ Jeri bu yüzde be~lerle 11 

( 

D1p)omal1 büt~elerinden ayr1Iaca1' y6'6 
• dt be§ nisbetinde yard1IO i,it 

B1r makinist almacak para cezalar1n111,e~' 

1 

I
• k1smmdan meydaoa geie 

§ ar1yor tir. ~4'' · 
Y ard1m ve koruma 5~_,r 

1 üksek mektebden diplo- gmm bütün esaslart iob•~,f 
mah olup ayni zamanda di- Jar mcmurla~J koruIIl• ,-1'' 
zel motorlan ve buharb ma- diga esaslarmm ayni ol~11tt' 
kineler üzerine Almanyada br. Sanc1k, uray metnU 61e~ 
tabsilde bu}unmu~ bir gen~ mn tekaüt maa~Jar1P.l ; yl': 
if ariyor, ta~raya da gider. ve maliil kalanlarm 1s.e eJetJ' 
Taliblerin idarehanemize d1m maa~lar1 ile ikraJJJ•Y 
müracaatlar1 1-6 ni temin edecektir. 23 Odunpazar Kantarc1lar §ekerlemeler bulunur. 

ZenIDn olmak isterseniz oi S .-.J t 
Yanco bilet1erinizi mut1aka aaa,e · ki ~esin Jen abn1z. CorakkaJ>I ka~akol ~~ 

y ai §ISlßda 354 H. Tahsm On°e 
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Sifa Bahk Yaii Sil'a bahfeder 

t - - - ~ -
~~ikam1zda faaliyet ba~lad1. Y erli ~ulaldsi Halkapmar ku 
~ 1le diki~ birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
~tt •r 2 provah tak1m 14 lira - Hereke, Karamürsel, 
~„ ha.ne ·~uma1larmdan kazm~r 2 provah 21 lira, 3 provah 

lirad1r. 
~~u eden köyJü ve ~ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
\ l'itte tayyor, manto, palto ve pardüsüler eu ehven ve 

r6u olarak dikilir. 

··E~~-~ 

'l'A YY ARE Sinemas1 T3~eJia 
-!'AURiCE CHEVALiER 

l'Uzel k1z ve en yfiksek Frans1z san'atkirlan ile • 
beraber BUGÜN den itibaren bir hafta 

Senenin en büyük ve en ne~li filminde 

Foli Berjer 
~YRICA: 

P 0 K S ( Dünya Jaa vadisleri ) 

'-Miki ( 
Karikatür ) 

Komik 

lt -( SEANS SAATLARI )-„„ lin 15 - 17 - 19 - 21,15. 
~ ll,30 - 13 te ilive seaaaJar vard1r. 
~artui 13 - 15 -- 17 seanslar1nda TALEBEYE 

fl'; tL bilet veriljr. 
'-t'-- d-eiif-• ..,ik_li_Ii_y_ekt_u_r.-»-AO---50 kuruttur. 

• 

" Eczanesi ~-811'4 Hükumet caddesi 

Beyaz Perdenin En Büyük Zaferi 
En Gflzel Filimlerin En Güzeli 
~ A H E S E R ~ E R f N ~AHESERt 

0 

Sevginin 

' 
~ 

• sesi 
' « c;ARDA~ FÜRSTIN » "BITMEMIS 

VE " KASTA DIVA " FlLlMLERINI 

MARTHA 
DÜNY A .SfNEMACILIGININ SES KIRAU : 

i JAN KiERU& 
~ / A VRUPANlN EN ME~HUR KOMllGLER~ 
~ PAUL HÖRBIGER - PAUL KE~ -B T H E 0 L. 1 N G~ N 
flCUMARTESI GÜNO MATINELERDEN BAjLIYARAK 

IElhamra t. M. Kütüphane 
~ 

~Sinemas1na ~eref Verec~tir 
•inema II • Bu filmimi görmiyenler, "ffayabmda 

d „ iddias1nda bulunamazlar.========~::;::= 

~~~~l~~~~~:RC~~~~ 

Bu Y az1y1 Okuyunuz ! 
Alipa1a caddesi Kuyum

c1lar dibinde tekerci Baha· 
ettin. 

Heyecan duymayanlar, zevk

ten usuanlar ••••t• •u•a
yular gelin de 

A 

LALEDE 
Kov Boy 

1erefini glrOn. Her nevi 1eker, Jokum, 
nitan kutulara toptan ve pe
rakende satabr. No. 98 

Buglln: (KoY Boy terefi) - (Sana tap1yorum) - (Tflfll~e Jurnal) - (lllXJ) " ...... 
Hepsi bugün L A L E D E 

TAFLAN 
T aflaa ••ziaesu ~ok ltll

yük f edakirhkla ba~ta lzmir 
y1ld1z1 Sahibinin ae•i!mugan
niyesi ~llkran, Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
Fahire ve lstanbulan ytiksek 
muganniyelerini Taflana 
celbetmittir. rrorkiyenin ye
gine kemanisti Bay Cemal 
batta olmak ßzere muhte
i;em saz beyeti her aktam 

Tafla11da 
lzn1irin n1ünevver hal
k1n1 sermcst etmekte
dir. 

GAZINOStJ ~1k Gey 
Kad1n terzihancsi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memaan 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, f osfor ft 

kadife kabartma karyola 
tak1mlan ve sun'i ~i~ekler de 
yapilmaktacbr. 

Adres : · Karatqta Bi~ld 
Yurdu dahiliade. 

1 - 10 

E~~~~:~ 
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Istanbul F ernerbah~eli me1bur muganniye saz ~atlatan 
namile maruf Mahmure ile methur kan11ni kü~ßk Ahmed 
T aflana gelmitler vc saz heyetine iltihak etmi1lerdir. 

1 lzmir, cevresi kalivi~e 
~ Oyunlarda verilmek i~in son wn&Dla..U pi ~ 
1 jelitinli ve kremah <Szel biskftvitlerilil yapaa ml••ee 
~ miz batka ~e1idlerle de aiparifler ahr. 
1 ADRES: lzmir Sandak~lar <;er~i oglu lwa No. 21 

1~~~~~:~~~,--~-=-·-; GuZEL 1ZM1R BISKOVIT FABRIKASI 
i Tügler Orperticildeaiz facias1-Kabkahah bllyl\k komiR ·~~~~ 

A S R j B SG i N E M A ~!!e~~ ~~!~!!'!ve ~!'t.. 
salonun"O dolduran binlerce halkl iki nat g6z Y•t• 1 madJga raluJar bunlarcbr. . 
döktürecek ve iki saat kahkahalarla ne1elendirecektir ~ ~A a•••OA*O+O•t 

GÖSTERILEN FILIMLER ~ 4 ( f„.T_.„ ••••• 
1- Tun~tan vücudlar 111 T A N ) S1nEMAS 

1 
EDI kANNON 11 k1a1m FEVKALADE HAFTASI • • e 14 lki~citepin Pertembeden i8larea 

1
2- Bitm1yen 1zbrab • 1- Ulu Omter Atatürlcün huzur.unda 

I Deaiz faciu1 11 k111m Ankarada yapdan büyük resmi ge~~ 

~ t ~~~ Alkopon Reklim 2- T A N G 0 L i T A. 
I S- Senin gibl b~e:d~4 k111m bi;den 3-A~K YßZflNDEN Kffil ß.1'Jt 

Fiatlar 15 ve 25 k~tur. 4- D~YA HADISATI 
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Isktin 
Ha.kkmda i~ Bakan1m1zm 

I~imizi A~an Söylevi 
lskin kanunu Kamtaydan garistan, Yugoslavya ve Yu-
e~erken yapdan bir soruya nanistandao geleolerin Trak-
evab veren I~ Bakanimiz yaya ve Rumeli taraflanna 
:ükrü Kaya, Türkiyenio is- yerlettirilecegini, Romanya-
:än aiyasaSJnID umumi hat- dan geien muhacirler 1hak-
1r1 iakin i,Ierinde gözetileo kinda iki hükflmetin ,ifahi 
lakaad ile bugüne kadar bir anla1mas1 oldugunu ve 
1u 'da bqar1lm11· i•ler. et- bu anJa,maya göre Roman-
af1 .· td izahah vermittir: yadan ~1kmak istiyenler mal-

" anununun esbab1 mu- lar1n1 satacak, paralanm ala-
:ib~ muha~ir itlerini ikiye cak, bu para ile tüccar mah 
Ly1..M Politika kiam1 Dahili- alarak Türkiyeye ~1karacak, • 
reye,. i~timai k1sm1 da S1hhi- Remanya hükumeti buolarID 
re v~letine vermekten iba- ge~mif vergilerini affedecek, 
·ettir.,. „ aakerde evladlan varsa ter-

Dedikten sonra bu if tak- his edecek, memuriyette 
1iminbi idare ve teknik kt- olanlann tekaüdiyelerini ver-
nm~m1,. izah etmi1 ve cu- mekten ibaret buluodugunu, 
nuriyet de!rinde.memlekete Göstencede vapura haz1r 
db~ bin muhacir geldigini, 3000, Romada ili1iklerini kes· 
ounlardan dörtyüz binini mu- mit daha 5000 kiti mevcud 
badele suretile ötekilerinde olub bunlar1n k11 basmazdan 

& 

kendi isteliile geldiklerini, evvel Trakya ve lstanbula 
Trakyatya 65 bin · nüfus yer· getirileceklerini ilive et-
le1dirYdigini, Romanya, Bul- mi1tir. 

'=" ':II ~ ~ '=" ,,... ,,... ,,... llii:iill • • .... .... aw. .... llWil llii:iill ~ 

M~rkezi Avrupa1 
„ 

--------~--------------------------~!!::!~~----~--------------~~~ 

Alaman nüfuz ve hikimiyeti 
: Albnda olacakm11 

Paris Saar gazetesi M111r rupayi böyle bo, bolunca 
ibtilili münasebetile yazd1g. Avusturya üstüne bir ak1n 
bir makalede ' ltalyan1n Av- yapacaklar :1üphesiz oldugu-
rupada kuvvetinin azaldijin1 nu, M1sir meselesile lngilte-
bir italyan ga~eteiinin itiraf renin Akdenizde nüfuzunu 
ettigini zikrettikten sonra kaybedecegini, ve bu suretle 

Fram1z ve lnailiz teairabn-Avrupada kuvvetleri ve nü- &" 

dan azade kalan Balkan hü-
fuzlan azalaR yaln1z itaJya kiimetlerinin Alman tesiri 
o)dugunu, Fransa ve ingilte· alttnda kalacaklann1 gösteri-
reninde [ayni akibete maruz 
kald1klarm1 yaz1yor. 

MisaJ olarak lngilterenin 
Akdenizdeki!durumunu, Fran 
samn Almanyadan ko~küsu
nu, Almanlar10 Merkezi Av-

~ ~ ~ ~ 

Uzak1arkta 
Son vaziyet 

-Ba1tarah birincide
tenilen yerler Japon lhükii
metine terki, 

3 - Japon, c;i!l ve Man
~uku hükumetleri daima el 
birligi ile haraket etmek, 

Japonya sefaret memurlu
gundan biriai Japon hü'küme
tinin c;in hükümetine ültima-
tom vermedigini bildirmi1tir. 

Belgrad-Londradan tele
fon : <;in hükumeti Hankof 
ve Tiyen~in ve Tiyen~in-Han
kof demiryoiu boyunca . ne 
kadar <;in kasabas1 varsa 
burada tah1idat yapmakta<i1r. 
Bu te1ebbüs Japonyay1 ~ok 
k1zd1rm11 oldugundan dün 
telsizlerle bahsolunan ültima
tomu virmege mecbur etmi~
tir. c;in hükumeti bu ültima
toma verecegi cevapla harb1 
inta~ ettirmiyecegi umulu
yor. 

Mussolini 
ingiliz a te~~iliter'i 

ile gö'ü~tü 
Roma 20 (R~yo) - Sin

yor Mussolini bugün. lngilte
renia Londra ate,~m.iliteri 
yüzba11 Roku liabul ederek 
keacliaile bir. mlddet 1örü1-

yor. 
Uzak §&rkta ingiliz para

s1mn dütme1ini, lngiliz nüfu 
zunun <;inde dahi azalmakta 
oldugunu bu misallere ilive 
ediyor. 

~ E ~ ~ 

Habe§ imoara-
toru nerede 
bulunuyor? 

(Ba,taraf1 1 incide) 
lar1n1 zan etmektedir. 

lT AL Y A ZECRI TEDBIR 
KAR~ISINDA 

Roma ( Radyo ) - Büyük 
fa§ist kurulunda iki saat sü
ren gizli müzakere ögrenile· 
memi,tir. F akat Bunun zec
ri tedbirlere dair oldugu 
anla~ilmaktadtr. Etrafran s1-
zan haberlere göre ltalyan
lar bu tedbirler kar,1smda 
di,Ierini s1karak mukavemet 
edecek, hatta oda mukabil 
bir tedbir ittihaz edecektir. 
iT AL Y A Y A PETROL,~KÖ-

MÜR, DEMiR DE Y A
SAK OLACAK 

Paris (Radyo) - Amerika 
ve Almanyaniu Uluslar kon
seyinin karan hiläf1na italya 
ya petrol, kömür ve demir 
satmaktan vazge~miyecekle
rini bildirdiklerinden Ulus
lar kurumu üyelerinin de 
bunlar1 göndermelerine izin 
vermisti. 

F akat sava,m ya1amas1 
ya§amas1 i~in en önemli olan 
bu maddelerin de ltalyaya 
girmemelerini temin i~in Ce
nevredeki komire yeni bir 

lmaktad1r. 

( Hallaa Seal J 

• • 

En kanli muharebe 
Morning Post gazetesinin askeri aytar1na 

göre Harar ile Jijika aras1nda olacak 
Roma ( Radyo ) - Habe, ve ltalyan 

cephesini gezerek uzan tetkiklerde bulunan 
Mornin Post gazetesinin askeri aytar1 ga-
zetesine gönderdigi bir telgraf da iki tara
f1n haz1rbklarm1 ve kuvvetlerini hülisa et-
tikden sonra diyor ki: 

En büyük ve kanh muharebe Harar ile 

Cicika arasmda vuku bulacakbr. Bunun 
ehemmiyetini takdir eden Habe§liler o, ta
rafta bulunan §imendüfer yollar1m korumak 
ve icabmda mukabil taarruza ge~ebilmek 

i~in Ras Nasibunun emrine yüz elli bin ki
§ilik bir ordu vermi§ bulunuyorlar ? 

[•l 8 s: a 11''!'11 ~ ~··q 11'.!'rq r.;" 
~ ~ ~~JI ~III i.•..t 

Adua üzerinde 
----------------0000-----------------

U~makta olan Frans1z gaze-
tecilerinin tayyaresi ne oldu? 

Belgrad- Paristen telgraf: 
Frans1z gazetecilerinin tay
yaresi Aduaya yakla§bg1 za-
man bei kilometroluk bir 
mesafeden topraktan yap1l
m1§ ve samanla örtülmü' bir 
köyden ba,ka bir 1ey gör
memi~lerdir. Burada fotograf 
makinesini pencereden uzat
bklan bir anda tayyarenin 
top mermileri aras1nda kal-

2 B [•l C•l 

d1&'tm görerek i,aret verme
lerine ragmen bu ate§in ke
silmedigini, bunu makineli 
tbfek ve mitralyöz ate§leri
nin de takib ettigini görün
ce tayyarelerini tüfek men-

zilinin üstüne ka~irmaga 
mecbur ka1d1klar1m yazan 
Frans1z gazetecileri ltalyan
lar1n bu gösteri§lerini tenkid 
etmektedirler. 

hükUmeti 
~----~--~~~~..ao„~~~~~~~-

ingiltereden Ars1ulusal bir 
istikraz yapmak istedi 

Sofya- Tokyodan telgraf: <;in hükiimcti lngiltereden 
ulusal bir istikraz istedi. Bu istikraz kendini Japon akmma 
kar§• müdafaa maksadiledir. Japonya da lngiltereye bir 
nota verdi, bu istikrazin verilmesine tarafdar olmad1gm1 
bildirdi. 

ri;q 
l!h.111 

lngiltere • • 
lCln 
' ~~~--~~~····„~----~--~~~ 

Bir M1s1rl1 Gazeteci Neler 
S .. 1· ? oy 1yor •••• 

Roma (Radyo)- "Koriyera ·Dellasera„ gazetesi Cenevre
den ald1g1 bir telgraf haberine göre (Tribun doriyan) gaze
tesinin müdürü M1sirh Bay EI Gayab isvi~rede ~1kan bütün 
gazetelere gönderdigi bir mektubda ingilterenin elli sene
den beri M1sirm boynuna ge~irdigi esaret boyundurugunu 
unutarak Habe~istam müdafaa etmesinin bir siyasig kome
diden ba~ka bir §ey olmad1gm1 anlatmaktadir. 
~~~r~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

M1s1rdaki hareketler ve Alman 
Matbuat1 

Berlin ( Radyo ) - u Doy~e Roytest „ gazetsi M1s1rda 
vuku bnlan kari11khklar1 tefsir ederken diyor ki: 11 ingiltere 
bu defa bu igti~a1lara fazla ehemmiyet vermek mecburiye
tindedir. c;unkü M1sir hudutlarmm yanlarmda, Libiya civa
rmda bekliyen pek~ok italyan askeri tarafmdan istifade 
etmek dü1ünen bir durumda bulunmaktad1r. " 

~ {eJ ~ ~ ~ ~ ~ 

Herkes italyan liabe§ harb1 
ile me§gul iken •• 

Berlln ( Radyo ) - " Borsen c;aynong „ gazetesi uzak 
1arktan japon haz1rbklar1 hakkmda ald1g1 mühim haberleri 
netrettikten son1 a ~u mahalede bulunuyor : 

" Uzak ~arkta haz1rlanan yeni faciamn deh§eti dünyanm 
siyasa ve durumunu italyan-Habe§ muharebesindeu daha 
cezri bir surette degi§tirebilir. Fakat bunun kimse farkma 
varmak istemiyor. Japonya, lngilterenin kuvvetleri ve do
nanma11 ile ltalya ile me1gul bulunmalarmdan istifade et
mek i~in acele etmektedir •. 

Yanan Kral1 
Romada 

Roma 20 (Radyo) - Yu
nan Krah ikinci Jorj bugün 
saat 4,40 da Romaya varm11 
ve ~dogruca kendisine aid 
bulunan Anastasya kö§küne 
gitmi1tir. · 

Harb1n ö11üne 
Ge~mek im
kan1 yoksa. 
~abuk bitmek <;aresi 

varm1~ 

Paris ( Radyo ) - Haien 
Lisbonnede bulunan 18 ler 
komitesi üyelerinden ve Por
tekiz delegesi S uccolo gaze
tesine ~u beyanatta bulun
mu§tur: 

"52 1. illetin i~tirak ettigi 
zecri tedbirlerden hüyük fa
ideler beklemekteyim. 

Bu tedbirler ilk defa ola
rak tatbik ediliyor. Buna 
sebeb de ingiltere hü1<iime
tinin §imdiue kadar böyle bir 
mes'uliyeti kabul etmege ya
na§mamas1d1r. Zecri tedbir
den bir faide temin edilmez
se dünya sulhu büyük tehli
keye gh·ecektir. 

Filhakika uluslar kurumu 
· harbm önüne ge~ememi~dir. 
Fakat hi~ olmazsa ~abuk 
bitroesine yard1m edecektir. 

50 numaral1 
italyan 
Tebligi 

Roma - Bas1n ve propa
ganda bakanhg1 tarafmdan 
bildirilen 50 numarah bildi
riktir: 

Mare§al De Bono bildiri
yor: 

T empien 'de temizleme i§i 
devam ediyor. Gu'ldi dagl 
mubarebesinde dü1manm za
yiah 100 ölüdür. Somalide 
Gabedori bölgesinde kazant
lan topraklarm takviyesi ha • 
reketi devam etmektedir . 
U~aklar cenubi Tigrede bir
~ok inki§aflar yapm1§lard1r. 

Bu teblig mare§al Oö Bo-
nonun son tebliglerinden hi· 
risi olsa gerektir. Zira iki 
gün önce hareket eden ma
re§al Bodoglio Eritre yolun
dad1r. Mare§al Bodoglio ital
yan ordulan ba1ma varmca 
yeni bir ileri hareketinin ba§
hyacag1 umuluyor. 
•• 
Uzüm OÜ§Üyor 

Son günlerde kuru üzüm
lerde bir bil§üklük görülüyor. 
Sebebide ihracat vapurlarmm 
arkas1 kesilmi§ olmasmdan 
ilcri gelmi~tir. 

21 lkinci T etrlll 

Ekmek 
Meselesi 

Ekmck neden 
dü~müyor? 

Istanbul gazetelerinde bui
daym dü§tügünü ve dü1mek· 
te devam ettigini okudu;u• 
muz gibi Istanbul aytandllr. 
da vak1t vak1t bugday teyit 
ediyor. Halbuki lzmirde bu· 
na dair bir k1p1rdanma gö· 
rülmüyor. Halk1m1z ise inil1l 
inim Jinliyor. Fakir fukara 
ekmek fiabnm yüksekligio· 
den büyük bir s1kmb i~inde 
yuvarlamyor. Her yerde ol· 
dugu gibi izmir belediyesin· 
de buna bir ~are bulmabd1r. 

Kar~1yaka f 1nnc1lar1 
Kar§1yaka fmnc1lar1 bir 

trüst yapm1§lard1r. Kar,1ya
ka pek dag101k oldugundan 
bakkallarm hemen de hep
sinde ekmek sahhrd1. Hal
buki fmnc1lar arbk bakkal
lara ekmek vermemege ve 

bakkallara verilen yüzdeleri 
kendi kärlarma katmakt• 
sözbirligi yapm11lard1r. Bu 
ittifakm ne kadar dogru ol
dugunu Kar§iyaka Belediye· 
si takdir etsin. 

Seyyar ekmek satic1Jar 
Mersinli, Buca, Kar§tyak• 

civarlarmda bag ve bab~e 
kulübelerinde oturanlar eY'" 
velce ekmeklerini seyYat 
sahc1lar vas1tasile tedarik 
ederlerdi. Haber ahnd1i1n• 
göre bu usul Belediye tar•" 
fmdan menedilmit imif. Bit.· 
ce bu da dogru degildir. 

... ·Co• .... 
M1s1rda bugüo 
Dükkanlar 
K.apal1d1r 

Roma (Radyo) - Kabire" 
de yarm (bugün) matelll 
alameti olarak tüccarlar 111•"' 
gazalar101 kapatmaga karat 
vermi~lerdir. Bu vaziyetiO 
vahim neticeler doguracai'tll"' 
dan korkulmaktad1r. 

---- a e;aa---

, Halid Ziyan1JI 
Öne1nli konferanst 
Kadostro f en konseyi b„„ 

kam, vücudile gururumuz at"' 
tan bay Halid Ziya taraf111"' 
dan Baro odasmda pek de' 
gerli ve faideli bir konferaO' 
vcrilmi§tir. Memleketi111izi' 
Kadostrosu hakkmdaki tat"' 
bikat §ekillerini bilgi ve f~: 
temellerine dayamak suretl )1 

anla~mt§br. Bu münasebet 
Avrupa ulusl~r1 arasmda J(~ 
dostroculukta eo ~ok ife t 
gidenlerini kendimize rebb' 
olar§k kabul ethgimizi sar 
lemi~tir. b't 

Daha dogrusu bo 
1

1
, 

konferans degil haz1r bU :it 
nan ili n adamlar1 i~in 

bilgi dersi idi. 
'---'!lfli ,,,,,. 

~arbay1m1zds" ~ 
8 . . \i. 1r r1ca '1 

Servili mescid Kara1'•r >, 
caddesinde öteden beri b~e - .,,e 
km ihtiyacm1 zorla gor 

11
jss 

olan 11 numarah ~e~IJJe .,e' 
bu günlerde gesildigi id~1,. 
mize vaki olan müracaat ~af 
dan anla§1lmaktad1r. ßu .,,,, 
k1yamet gününde halk11111ef' 
susuz birak1lmamas1 ve ~,;ssi 
meye yeniden su verilllle 1,
halkm hayatile alakadar .~ 

d ,,„. 1arbay1m1zdau rica e e 


