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Küfük T atiklari nasil bir cesaretle avliyorlar 
lhi taraf da hazirliklari,;;- bitirdiklerinden en kor

kunf bogazla1malar ba1lami1 sayilabilir 
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ftaz1 Frans1z gazeteleri Fransa - Almanya yakmbg101 
~dis-Ababa 24 {A.A) - : te ve sonradan bu i§ i~in cum arabalan da bulunmu1-
~ den beri Habe~ kuvvet- gönnüllü yazdan efrad elle- tur. lmparator Dna aytarma 
~ lle mensub mühimce müf- rindf'! dinamit kablolari ol- pek yak1nda Habe1 kuvvet-
~ler gerek ~imal ve gerek dugu halde arkadan tankla- leriniu büyük mikyasta ha-
~ U~ • cebhesinde ltalyan 
'- 'lz:alerme gece hücumlari 
a-l>•rak dü§mam hirpalama
~ ba1Iam1§lard1r. Bu hare
~ erin bedefi ltalyanlarm 
~ k ve mühimmat irlibat
[:ll1 kesmektir. Bu suretle 
~- ileri hareketi tama

b dunnu1tur. 
~ri hatlara erzan ve mü
~ at, sillb nakleden ltal
~. kollan iberine ans1z10 
~ yapdarak bunlar 

"'1ndaki e1yalarla birlik-

eair almaktedir. ~imdiye ra bücl!m ederek hayatlari rekete kaJkacaklann1 bildir· 
Habe1ler Fil avmda pahasma bu korkun~ barp mi,tir. 

..-~•11an 6rtllil hendelder aletini yapmakta veya ber- Adis-Ababa 23 (A.A) -
ile veyahud JÖDiillüle- hava etmektedirler. Ayr1ca o~ günlük ~etin bir yolcu-

~khai fedaklrltklar1 saye- müthi1 s1caktan dolay1 bu luktan sonra Desieden bura-
e 24 adet kü~ük T ank1 tanklann maden ~idarlan ya geien ulaklarin bildir-

a,.lt~irmi1lerdir. arasmda kalam1yarak tank- diklerine göre Desie böJgesi 
"'l\aewler kü~ük tankJan- ~daran bilzat kendilerinin harbdan pek te müteessir 

ilerJemesine yol vermek- terkettikleri müteaddid bü- görülmemektedir. Ancak bü-.... „„„ ........ „ •• „ .... ++•• „„ .... „„„ .••••• „„„ ........ „„„ 

ulgar kabinesi istif a etti 
------------------------------------••oo„ -----------------------------

L.-:fa hi~ kimseyi hayrete dÜ§Ürmedi. Y eni 
'flbineyi Di§ bakan1 Köse Yivanof kuracak 

lllJLGARIST ANDA türlü türlü tefsir olunuyor. kabinesi bugün ögle üzeri 
"~ELER OLUYOR? Binaenaleyh bunun ge~mi1 istifas101 vermittir. Saat on 

fya (Özel) - Maliye na- ihtiläl te1ebbüslerile alaka- birde istifas1m vermek 
rahats1zbg1 münase- dar oldugu zaonediliyor. üzere saraya giden B. Totef 

istifas101 takib eden BUEGAR KABINESi iSTi- k1rahn yanmdan ~1khktan 
)e bakan1n1n da istifa FA ETTI sonra demittir ki: Finans 

~evenlerinde Sofya 23 (A.A) - To1ef bakan1 B. Ra§kof hafta ba-
~~ ....... ••••••ff „ .... „„ ...... „ •• „„„„ 11nda kabineden ~ekilmi1ti. 

Bugün sabableyin de müna
kale bakam Y osaref istifas1-
n1 verdiginden bu bal kabi
nenin genel istifas101 mucib 
olmu1tur. Bu güne kadar d11 
itleri bakan1 olan B. Köse 
Yivanof yeni kabinenin te1-
kiline memur edilmi1tir. ls
tifa hi~ kimseyi hayrete dü
-1ürmemi1tir. 

Hükümetin Kral tarafm-
dan kendisine verilen yeni 
bir anayasa ve se~im nizam
namesi haz1rlamak vazifesini 
yapam1yacak bir balde bu
lundugunu herkes bir ka~ 
zamaodan beri biliyordu. Ye
ni kabinenin bugün te1kil 
olunacag1 s101lmaktadir. Kö
se lvanof Kral Borisin iti
mad101 haiz bir adam olarak 
telekki edilmektedir. 

Sofya 23 (A.A) - Bugün 
öileden soma Kral yeni ka
~ Sonu 4 lncGde ~ 

tün erlekler cepheye gitmi~ 
olduklarmdan köylerde yal
niz kadm ve ~ocuklar kal· 
mt~hr. 

Adis-Ababadan 23 (A.A) -
Habe1 hükümeti Assabdan 
geien ve Aussa sultamna 
meosub ~etelerle muntazam 
Habe1 kuvvetleri arasmda 
oralarda bir ~arptfma oldu
gunu bildiren haberleri ya
hrnlamaktadir. 

A11lmaz ve ya1amlmaz bir 
~ölden ibaret bulunan böl
gede bi~bir zaman munta
zam Habe1 askeri bulunma
d1gi b~yan edilmektedir. 

Paris {Radyo) - . Adis-A
babadan bildiriliyor: 

Bugün ak1am llzeri Habef 
lmparatoru gazete i1yarlar1-
m davet ederek fU diyevde 
bulunmu1tur. 

" Orciular1m1z bundan son
dan sonra kendisini göstere
cektir. Ordular1m1z hakiki 
kuvvet ve kabiliyetlerini bun
dan sonra gösterecektir. „ 
Demi1tir. 

IT AL Y ANLARIN YENI 
BIR ÜSSÜ 

Adis-Ababa 24 (A.A) -
Dönen riaayetlere göre ltal
yanlar Harrar10 garbmda 
kain Carcer dagmm eteginde 
bir u~ak üssü harekesi tesis 
etmi1lerdir. Buraya liz1m olan 

Yurdda1lar 
Yurdunuzun korunmas1 

ve refah1 i~in fitre ve · 
zekib01z1 Tayyare kuru-

muna veriniz. Bunlar Tay
yare, K1zday ve <;ocuk 
esirgeme kurumlarile ara

lannda payla1acaklard1r. 

e~ya hava yoluyla getirilmif
tir. 

Harrar 24 ( A .A ) - Ha
be1 kaynagmdan ahnan ba
berlere göre italyanlar Da
gayorun 60 kilometre cenu
bunda bulunmaktadular . 
Zannolunduguna göre mus
tabkem bir mevzi tutmakta 
olan Habe§lere saldirmazdan 
önce italyanlar toplanmakta 
daha kesif bir kuvvete malik 
bulunmak i~in geien askeri 
ayni yerde temerküz ettir· 
mektedirler. 

Gene zannolunduguna göre 
italyanlar1n maksatlar1 en 
önce Ras Deatayi majliib 
etmektir. Ras Desta 50,000 
ki1ilik bir ordu ile Arusi 
kabilesini tah1id eyledigi 
Duludan geien ve ltalyanla-
rm garb cebhesine taarruz 
etmege haz1rlanmaktada bu
lunmu§tur. 

ltalyan ileri hareketinin 
durmut olmas1 Habe§lerin 
maneviyatm1 yükseltmege yar 
d1m edecektir. 

Habet ordular1n1n taarruzu ----.11J•w---
italyan 

Kad1nlan ne diyor 
Belgrad Romadan telefon: 
Fa1istlerin bUyük kongre-

sinde zecri tedbire kar11 en 
büyük az1mla taarruz etmek 
hususunda karar verdigi za
man ltalyan kadlnlar101n 
" Bizi neyin bekledigini bi-
liyoruz, ondan dolay1 müte
essir olmaman10da yolunu 

bulacag1z " dedikletini bir 
ögün dilile söylediklerini ltal
yan gazeteleri yazayorlar. 

ü~ kollan ilerliyor. 
Paris (Radyo) - Acm·A· 

babadan bildiriliyor. 
Habe§ lmparatorunun am 

ve idaresi altmda bulu.ua 
kuvvetler ü~ koldan ltaJ,... 
lara taarruz etmek ßaere laa· 
rekete ge~miflerdir. 

~~ 

Mussoli 
italyay1 aVUl.UDUO i~
ne ald1ktan sonra ••• 

"ltalyayi ben kurtardma. 
ben büyiitecegim" di,. 
Mussolinin bayatma ..., 
yazd1g1m1z tefrikan1n lldael 
k1smm1 yarmki ( Halma 
Sesi)nin ikinci 1&yfumda 
okuyacaksmu. Birinci k.
Mussolininin ~ocuklujiuMl1a 
gen~liginden, ~ektiii 1efa
letlerden, yapbit ihtillller
den bahisti. lkinci k11 .... 
en ~ok merak ve ba,,,e 
uyand1ran Muuolininin ..-.. 
ya)'l nasal ltalyaa • ~ 
harb1na sßrtUdedlii .... 
lecektir. 

------------------~oo+.oo-----~--------------ol!~--

Hi tlerin siyasal bir zaferi 
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Sovyet -Japan 
-----------------·~~00~~~·~~-.-~-.-~~-

•ovyetler 
&irligi 
'ilosuna 

L- Hudud hadiseleri hakk1nda iz-
Gemi ve 13 acrcstc t• • d• ? 
apuru iläve olundu ves 1ea gazetes1 ne 1yor 
Bu sene makina ithali" i, 8 ve 12 llkte1rende Man· yetler Birligi bat el~isi, 
ostu taranndan harici ül- ~ekn - Sovyet s101r1nda Ja· 12-11-1935 deki hadisede, 
lerden 70 ticaret K„isi pon askerinin hududu ge~- Sovyetler birligi müfrezeleri-
nm11br. Bunlaran umumi mesi neticesinde zuhura Ke- nin fate1le cevap vermek 
iajt ~.-000) dir. Ayr1ca lea haaise haklanda Sovyet- mecb'Jriyetinde kalditin1 yaz-
kereste tilepi anmitbr. Jer Büytik el~isi Yurenyefin makta ve bütün hadiselerin 

inlann ekserisi lngiltere ve Japonya Ait l1leri Bakan1 Sovyet topraklannda ceryan 
»llandadan abnm11 ve dabi· Hirotaya verdiji notaya no- ettigini beyan etmektedir. 
taksimat, Sovyetler birliii taya, Japonya d11 lfleri ba· S101rlarda vuku bulan hadi-
himaye kananlanna fire kan1 Japon Hlkiimeti nam1· seleri incelemek i~in 17 A-
~il olunmu1tur. Ayni za· aa Sovyet el~isine bir me· gustos 1935 de yapilan tek· 
inda yabanc1 ülkelere ye· morandüm teblig etmittir . lif bu vesile ile tekrar olun· 
fen 11 kereste •apurile bir Bu memrand8m bu hadisele- maktadir. Bu notaya göre 
igorifik tesiub havi vapur ri münhasaran Man~oku ile Man~orya ile Sovyetler bir-
>arif edilmittir. Bunlan• Sovyetler aras1nda ceryan et- ligi aras1ndaki smular, <;in 
serisi Sovyetler birlijiae mit vakalar olarak teläkki ve <;ar Rusyas1 arasmdaki 
:lmit ve Balbk ile Karade- etmektedir. Yine buna naza· mukavelede sarih ~izilmit ve 
g tecim filolara aru1ada ran 6-11-19JS de olan hadi- ar11ulusal ahitnameye bititik 
kaim olunmu1tur. sede Man~oku devriyeleri haritalarda da görülmekte-

"Pravda„ Sovyet Karakolunun ate1ine dirB.undan dolaya Japonlar [)ünyada En uj'ramat ve devriyeden 6 ki- gelmeden evvel böyle h ·di-
ti ölmüttür. Bunun ikisi iki selerin olmadag.. ve Man~o-

ßÜyÜk Sa~ Japon ~avu1udur. Japonlarm kunun askeri kuvvetinin ise 
' fikrince bu ~arp11malar1n timdi tamamile Japonlar elin-

Mod&SI ! asd sebebi s1n1r ~izgilerinin de olmas1 mesuliyeti tama-
Bufh moda diye kam•· 
nn sa~lar1n1 kestigi bu ta· 
1te Londrada Mis F rans 
teri adb bir laz Tard1r ki, 
~lann1 uzatmak modu1a1 
tiyar etmittir. Ve uf)anaa 
kadar uzatm11tir ki udan 
>rde sllrlinmektedir. 
Ba s~lana azuaJaiu ltir 
etro 60 santimdir. Londra 

.... .--„. )'UCl1ldarma laa 
MIUla en ... -~ 

~kadar 

giliz 
manoldu 

Lo~••• bildiriliyor : 
lsl~kq.. aoara Omer 

hn1 alU Sir Stuart gele
'k baliaraa Loadraclan mek
eye islim olmat 300 ln1i
d götiire~. Sir Omer 
tuart ga11etedlere diyevin-
e : 
"Ben arzumla mftslüman 
dum. Kuran hakikabn 1'il
i1idir. Ydlarclanberi deyam 
:len ~ahtm.alanm aayellinde 
mdiye kadar 5,000 lngiliz 
61lümaa olmu1au." 

~kla Gelmiyen 
Bir Sir! 

Haftalardan beri her gün 
(acaristan pahtahhnda on 
et yirmi kiti kayboldugu 
slise haber verilmektedir. 
Polis bu 11rr1 bulamamak 

6zünden 1qarm11br. 

sarih malum olmama11d1r. men Japonyaya ait oldugu 
Bundan dolay1 tarafeyn ve- zikrolunmakta ve binaenaleyh 
killerinden mürekkep bir he- mesuliyetin Man~okuya yük-
yetin SoYyetler birligi-Man- letilmeden hadiseninin Japon· 
~oku 11n1rlar101 derhal tesbi- lar tarafmdan incelenmesi 
te ririflllesi rica olunmakta- tekrar · istenmektedir. Bu se-
dar. beple Sovyetler birligi 17 

Japon D11 f 1Ieri Bakan1a1n hkte1rindeki protestosunu 
hu tezkeresine cevaben Sov- ayraca teyit etmektedir. 

mmamm mse 
Dir babnda : Afganistan 
Dört ~ocuk Sporcular1 
Dogdu Moskovada 

Budadape1te, - Sisivka 
kuaba11nda Jozef isminde 
bir bakkabn 27 ya11ndaki 
kanSl Zili bir babnda d6rt 
~ocuk doturmu1tur. <;ucuk-
lann ve anan1n saghklan ye· 
rindedir. 

Bultrarlar 
Filistin ve L.ondra piya -

sas1n1 kaza~mt~lar 
Sofya - Slova gazetesi 

Bulgaristanm ihracat darh· 
tmdan bahsederken diyorki: 
Bulgaristan1n finans durumu
nu yeti1tiren büyük hayvan
lard1r. Kasabhk olarak bak1-
lan bu hayvanlarla Bulgaris
tan Filistin ve Londra pazar-
lar101 kazanmtfbr. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar1111nda 37 numaraya ge~
mittir. Telefon 3774 

OI~ü üzerine son sis
tem s1hhi Karin, Mide 
Hamile, F!tik, Barsak 
Böbrek Dü~künlügüne 
pilotlu pilotsuz F enni 

Korsalar 
BAVARtS 

Lastik <;oraplar, Ka
s1k Baglan ... 

S. D. A1er 
lzmir 

23 Odunpazar Kantarcalar 

Türkiatanan muhtelif 1e
hir!erinde Özbek tak1mlarile 
miisabakalar yaptaktan son
ra Moskovaya geien Afga· 
nistan sporculara törenle 
kar§alanm11Iar. Afganistan . 
sporcular1 Batkam ve Käbi
lin tananm11 .sporcularandan 
Serdar A '>dülvahid han ~f
ganistanla Sovyetler Birligi 
aras1ndaki dostluk hakkanda 
bir söylev vermi1tir. 

Moskova birinc1 se~im Ve· 
leybol tak1m1 ile Afganblar 
aras1ndaki kar11la1ma Mos
kova spor sarayinda yapal
m11br. Oyun Afgan usulleri 
dahilinde ceryan etmit ve bu 
kar11la1mada netice Afgan
ldar aleyhine olarak 2-0 ile 
neticelenmittir. 

"Pravda„ 

Limni 
Adas1nda 
2 ölü 20 yaral1 

Paris ( Özel )-t.imni ada
smda sosyalistler ile atef ha~ 
erbab1 arasanda bir ~arpa!Jma 
olmu1tur. iki kiti ölmü1tür. 
Yirmi yarab hastahaneye 
nakil o!unmu1tur. 

Mutlaka 
Bu Y az1y1 Okuyunuz ! 

Alipafa caddesi Kunm
cdar dibinde 1ekerci Baha-
ettin. 

Her nevi 1eker, lokum, 
nipn kutulan toptan ve pe
rakende satilar. No. 98 

D -10 

Stalin in 
76 dilde bastlm1~ 116 

milyon eseri 
Stalinin eserlerinden baza

lara 7 5 lisana ~evrilmi1 ve 
milyonlarca nu1ha ne1redil
mi1tir. Bilhassa " Leninizm 
meseleleri adandaki kitaba 
yalmz 1934 de 17 lisandan 
6 milyon nushadan f azla ba
s1lmi1br. 1933 de bu kitab1n 
tiraji 2. 7 milyon nusha idi. 
Stalinin 17 inci f1kra kong-
resindeki nutku SO muhtelif 
li1anda 14.S miiyon nusha 
olarak bas1lm11br. Y eni du
rum ve yeni ekonomi bayan-
dirhglnm vazifeleri isimli 
eser 39 lisaadan 12 miJyon 
nusha olarak ~1km11br." Pari 
merkez komitesinin bir i~ti
matnda verilen söylev, yirmi 
dört Jisanda 11.5 y1I i~inde 
Stalin tarafmclan 160 muhte
lif eser, etüd ve rapor ya
z1lm11 ve bunlar 75 lisanda 
116 milyon nusha olarak 
ne1rolunmu1tur. "izvestiya" 

K1z1l 1oför 
Vilada 

Marsilya cinayet mahke
mes1n10 katiller peykesine 
oturmakta olan ü~ ki,iden 
biride K1z1l 1oför Vilada li· 
kab101 ta11yan ve Li~ko Di
motrokerindir. Pek gen~ olan 
bu adam cenubi S1rbi1tamn 
en büyllk kan i~en T eroci 
komitecidir. Komite reisleri
nin birinin emrile bir otomo
bilin i~indekilerini öldürdük· 
ten son le1lerini Rudub bal
kanlarmda bir dereye atm11 
ve otomobili a11rm11 oldugu 
i~in adana Ktz1l 1oför Vilade 
denmitti. 1924 de Dimo hac1 
Dimoyu Sofyada öldürende 
bu ydamdu. 1930 Gazeteci 
Naum Tomaleskiyi, 932 de 
terzi lliya Garcefi, saylav 
Krastefi ve kundurac1 Kitko
ru katlet 1i. Nihayet iki mil
leti matemlere bürüyen Mar· 
silya cinayetine dahi yetitti. 

ingilterede 
Sovyetler bir
liQ-i haftas1 

ilkkinun ba11nda bütiin f n
gilterede " Sovyetler birligi 
ile dostlugu ve bar1§1 kuv
vetlendirme ,, 'haftas1 yap1-
lacaktir. Bu hafta nihayetin
de SovyetJJr birligi ile bant 
namma bir kongre toplana
cakhr. Bu kongrede Sovyet
ler birligimn ars1ulusal bar11 
siyaseti, ekonomi sistemi, 
kültürel ve sosyal hayatt hak· 
kmda konferanslar verilecek
tir. Raportörlar cedvelinde 
Lord Marley, Prof esör Las
key, Sidney Vebb, gibi ta
nanm1§ kimseler vardar. 

"lzyestiya „ 

c~nubi 
Arµavutluk 

Halk1na m1s1r 
veriliyor 

Sofya - Tirandan bildiri
liyor: Bakanlar konseyi Ce
nubi Arnavutluk ahalisinin 
muhtaclarm dag..blmak~üüere 
1200 ton m1sir mübayaasma 
karar vermi1tir. 

Kirallar kirali 
Habe§ imparatorun siyaseti 1. 
---------------------------~ 001~~~~~~~------

Fraas1zca ögretmeninin verdigi siyasal bir dcrs! 
Habe!} lmparatoru lkinci rihinin ge~mi1teki tlnh •· 

Meneligin k1z1 ve bu hane- hifelerini kar11tarahm. 
danm kanuni mirasc1s1 Zao- Hazreti lsadan 1030 yd 
ditu 930 senesi Nisanmm önce geien Zamekeda dewl· 
ikinci günü hükiimel itlerie ne 1elelim. Daha doifu•• 
me1gul olurken birdenbire Zamekeda ada albnde hüklho 
memlektin i~inde bir siürill· süren Etyopi Krali~esi "Kr•• 
tüdür koptu. Bu pabrd1 ile li~e Saba„ devrinden ilji 
lmparatori~enin kü~ük yej'eni ba1byabm: 
ve Habe1 iahtmm N aibi ve Afrikanm bu iÜzel meli· 
Veliahd1 Taf ari Makon ken- kesi her göreni teshir edea 
dini Habe§ tahhmn lmpara- Afrikanm en ak1lh adama ola1'. 
toru ve bütün Habe1istan hazreti Salomonu görerek 
ülkesi Krallarmm Krala ola- güzellik ile akh bir yere ka• 
rak ilän eciiyordu. r11brmak suretile icraya hil-

Bu hareketile T afari vak- kumete karar vermi1lerdi. Bu 
tile Adis-Ababa Jisesinde karar1n1 yapmakta da recii· 
tahsilde iken hayalinde bü- medi. 
yüttügü emeli, daha ac1 bir Gitti Salamonu Kudüste 
1ekilde, canland1nyordu. O ziyaret etti ve bu ziyaretia 
emel ki ona frans1zca ögret- habras1 olarak dünyaya bir 
meni vermi1 ve memleketi- de erkek evlad getirdi, ad101 
nin asrile§tirilmesi i~in yol- da Beyno Leken, yäni akbo 
lar göstermi,ti. 0 profesör oglu koydd. Bu ~ocugu Sa-
ki Afrika ve Liberyamn bi- lamon bizzat terbiye etti ve 
ricik ve müstakil ulusu olan ona ( Kudüste Etyopi Krab ) 
Etyoplarm günün birinde Birinci Menelik ilnvanma 
müstemlekeci büyük devlet· verdi. 
lerin, beyaz A vrupahlarln l§te bu birinci Menelikdir 
av1 olacag1n1 anlatm11b. Bu ki büyüdügü zaman Arab 
memleketi bu Avrupahlarm kabile reislerinden biriniD 
tama1ndan kurtarmak i~in kazile evlendi. Bu k1z1u ada 
her biri bir tarafa ~eken da F atimetülebubekir:idi. Bir 
ve kendi kendine müstakil rivayete göre bu k1z1 harbde. 
bir devlet olan Raslann esir alda, bir rivöyette de 
birle1tirilmesi lüzumunu tav- ana ve babasm iznile ahp 
siye etmitti. memleketine getirdi. 

Ras Tafarinin bu nasihat· Uzun ve dört asirlak fua· 
lar1 yerine getirmek yolunda las1z savatlar kralhit büyilt• 
kar11latacag1 zorluklara anh- zü, ve Etiyopi krallar1m yioi 
ya bilmek i~in bir gere ge- Saba krali~esmin mirscdaruu 
riye dönelim, Habetistanan Kuo ayaletine önder lulda. 
ge~mi1ini görelim, Etyopi ta- ( Arku1 var ) 

maeemema 

F aydaSer Zulüm 
Taymis gazetesi bu ~h~ al
t1nda yaz1 yazd1 - Almanlar bo 
gazeteyi sat11tan toplatt1rch 
Taymis gazetesi "Fayda 

~er Zulüm„ ba1hg1 altmda 
yazd1g1 bir makalede Alman
yamn Y ahudiler hakkmda 
güdegeldigi zulümkirane po
litikanm kimseye bir fayda
sa olam1yacagmdan, fakat 
dünyanm vicdamna heyecan
land1racagmdan, · Yahudiler
den yurdda1hk hakk1 kald1-

Türkiye ile 
ilgili bir yeni 
Kitap 

Bu günlerde Moskovada 
Devlet ne§riyab idaresi ta
rafandan, <;ar Rusyas1nan Bul
~aristandaki avantörleri hak
kmda ve Türkiye aleyhine 
takib olunan siyaseti tasvir 
eden ve <;ar Rusyas101n Bal
kan yar1m adas1 hakkmda 
bugüne kadar ne1rolunma
m11 vesikalara ihtiva eden 
bir kitab ~1karilm11tar 

"P.ravda" 

rild1gi gibi ya1amak hakld 
da verilmediginden, eins •• 
ya!J bakdmadan bu zulmlbl 
~ocuklara bile te1mil edildi• 
ginden, zalim bir milletila 
neticede ektiginden ba1k• 
bir 1ey alam1yacag1ndan ve 
saireden bahsettiginden do· 
lay1 Alman zabatas1 bu ga· 
zeteyi toplattlrm1tbr. 

~ ~ ~ 
~„ -.~ .:. 

Türk 
Kad1n 
Polisleri 
Sofya - La Bulgari t•" 

zetesi 'fürkiye polisinden bala" 
ll'ederken diyor ki: Tilrk bl• 
kumeti kadm polislerin ••• 
y1s1n1 altm11a ~1karmai• ka• 
rar vermittir. Zira bll,0-
Türk polisinde memur ~ 
yirmi ü~ kad1n polisi aaeioli 
itler görmüttiir. :BahusUI bll 
kadanlar siyas1 miicriaaletil' 
ke1finde ve kad1n ve ~oc
korumas1" da ehliyet ;&tt•t"' 
mitlerdir. 

~n2in olmak. ~t~rseni• ui Saa Jet 
a.w•DI matJaka U~ 

ki~esinden abmz. Corakkap1 karakol kat 
Y 11s10da 354 H. Tah$io Ondet 



• 

l Hallwa Seal t 2S lldac:i Tepba,.. 

.... „ 

Sif a Bal1k Yaii Sila bah1eder 

SIFA. Eczanesi 

~1, Yüksel~ve ~ Bilfurl 
._. ~ IHHAl"IN l\tlHVERI~! -

, t1n ftnihveri ne~'edir inan 
,tsiz hayata z1ndand1r cihan 
, eyi bulur, bugün her insan 
~sein den ((Billur» dan «Kaba da y1» dan 

tln i~indir ki bayabn esas1 olan s1hhata ehemmi
er netelenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1yi kullan1rlar. - ....... ~ ··1 

m Aiizdadiyle ~ 
1 Ve midenizi bozn1a·· 1 

dan yemek yimek f 
. . ") ·~ 1sbyorsan1z r [t, 

Hie tereddüd etmeden [~ 
Kemeraltmda Barut han1 ,~~ 
sokaji1 ka1esinde i 

1 6 
i 1, loka!~.!~~!!.~. · ~ 

- '"*+wg+ ff F IBEl!:&LW~ 

~B~8~~E 
A ~ 
~ "ty ARE Sinemas1 r3\eJ1° ~ 

Heyecan duym1yanlar, zevk-
' ten usananlar savata susa-

yanlar gelin de 

LALEDE 
Kov Boy 

Fabrikam1zda faaliyet ba1lad1. Yerli ~ulakisi Halkap1nar ku 
ma1ile dikif birlikte 1 provah 10 Jira - Nezaket Halka 
p1nar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
Feshane 'tuma1larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provab 
24 Jirad1r. 

Arzu eden k6ylü ve 1ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
üzerine tayyor, manto, palto ve pardiisüler en ehven ve 
düzgün olarak dikilir. 

TAF~AN 

Taflan gazinosu ~ok bü
yük f edakärbkla ba1ta lzmir 
yild1z1 Sahibinin sesi~mugan
niyesi ~ükran, Sahibinin 
sesi muganniyesi Bülbül 
Fahire ve!1stanbulun· yüksek 
muganniyelerini Taflana 
celbetmittir. ff ürkiyenin ye
gäne kemanisti Bay Cemal 
ba1ta olmak üzere muhte
fem saz heyeti her akpm 

Taflaltda 
lzn1irin n1ünevver.hal
k1n1 sermest etn1ekte
dir. 

GAZINOSU 

(;' BU GUN 
~~14tans1z edibi Alfons Dodenin edebiyat ileminde Istanbul F ernerbab~eli metbur muganniye saz ~atlatan 

b yapan taheser romanindan iktibas edilen • namile maruf Mahmure ile me1hur kanuni kü~ük Ahmed s A F 0 m Taflana gelm~ler ve saz beyetine iltibak etmi§lerdir. 

~'d A 111 ~T--1~~t .. ~d .~f .:~K~kh~l b"'~kk "k • ll r Domafizin "L dam Okamelyasi Emil t;t ug er urper 1c11.. emz ac1as1- an a a 1 uyu om1 „ " ~ • 0 
~ Nana„s1 ayannda ve muharririne dahi unva- m 1 A B u G N 

fi•d1ran SA F 0 roman1ndan daba güzel bir E A S R f S i N E M A 
d l1De ahnm11tar. B 

4ar erin ve ~ok heyecanb bir atk maceras1n1 can- il r! salonunu dolduran binlerce halk1 iki saat göz ya11 •n bu fiJmi komedi Frans1z artistleri temsil t;] döktürecek ve iki saat kahkabalarla ne1elendirecektir 
't lt etmitlerdir • GÖSTERILEN FILIMLER 

~ 1 c A : 1- T t .. dl 0 K S ( Dünya havadisleri) • UD~ BD VUCU ar 
" • k • ( Karikatür ) • ~ EDI KANNON 11 k111m 

1 1 Komik ~ ll 2- Bitmiyen . 1ztirab 
-( SEANS SAATLARI )- Cl ~ Deniz facias1 10 k111m 

~n11 15 - 11 - 19 - 21,15. m II 3- MlK1 
11,30 - 13 te ilive seanslar vard1r. ~ 4-- Yeni Alkopon Reklim 
eai 13 - 15 - 17 seanslar1nda TALEBEYE • (1 S- Senin gibi bir kad1n " 
bilet verilir. Hepsi 24 k111m birden 

5 ve 25 1'µn11tur. _ 
,[;m,~~ 

Hükumet caddesi 

. Kenmaynor .Me1liur"Tarunile 

izmirin yegäne lüks 
eglence yeridir 

Lüks salon, mükemmel caz 
ve muzik. lstanbuldan celb 
edilen eo muazzam ve muh-
§Cm bir varyete lieyeti saat 
onbirden onikiye kadar nu
mero akrobatik eksantriktir. 

Barda i~kiler son derece 
ucuzdur. 

Türkuvaz banna matlaka 
ugraym1z. <;ok memnun ka-

LALEYE 
Geldi 

"' 

E 

z 
d 

M 
E z 

H E 
K 
1 

M 
E 
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Kemeralb 
Hikimet 

' 

•' lacaks1mz. Mild&nyet Ka~da 

E~~~~~:~~~ 
~ I 

l Izmir, cevresi kahvecileriae 
~ Oyunlarda verilmek i~in son zaman.lard& ~k araau 
[I jelätinti ve kremab 6zel biskllvitlerini yapu mlle ...... 
~ miz ba1ka ~etidlerle de siparitler alu. ,.. 

1 ADRES: lzmir Sand1k~lar c;e~i oihi hü No. 21 
GuZEL 1ZM1R BISKOVIT FABRIKASI 

~~~~~:~~ . 

Muhterem miifterilerimizin Kan sütlerine g&a~ic1ilderi 
ragbet üzerine bu defa Kars Silt fabriku1mn fllltrecl• 
gecmit halis ve gayet nefia tereyaglari getirilmiftlr. 

Muhterem mü1terilerimizin 1iitlerden memnma oldmdan 
gibi yaglarunazdan da memnun kalacaldan flPheliidir. 
Tootan ve oerakende satt§ yerleri hükt\miet 
kar~1s1nda 

. ' • • sevim pastanesi · 
§eker~ilerde 12-14 No. ~ 
~kerci ALi GAi:.IP mü~r.Wir 
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J aponya-9in hazirlaniyor: -
~~------------------------~00--------------------~~~ 

Japonya f;ine gönderdiii General Okamur 
geri dönerek raporunu verdi-Harb muhakkak 

JAPONYA <;INi NE VESiLE Ecnebi ~evenlerinde <;in 1 JAPONLAR <;INE TA$IN-
ILE PARc;ALA YACAK durumu fena görülmektedir. MAKTA DEVAM EDIYOR 

Yini bir i f ngif iz hüku~ me~ 
Hükiimet 

Londra - Bir haftadan -- -„„ _.-/~ Tokyo-Havas ajans1ndan: $imali <;in muhtariyet hüku- Londra - Pekinden bildi-
japonya <;inin timaJdeki bei meti japon erkimhaa biyeai- rildigine göre 18 japon b~ri ~ün.ra~· yeni '!e müste- Harar dü~erse bitarafl1 

k1l bir bukumet dogdu. Buda ~ _. viliyetini ana yurttan ayu- nin kontrolü altinda olacak- u~ait ve bir tren mühim-
mak i~ ortaya vaktiyle do- br, japonya bu yeni hüku- mat ,$anighay Kuvata gel- i;:mstin ~ü~ümeti~ir ki Ame- bertaraf ederek i~e kar1caCll' 

rika hukumetleri aras1nda . ~ Y- dot 
gurdugu, fimdide himaye et- met i~ itlerine kantmayaca- mi1tir. 
tigi Man~oku hnkumetinin g1na dair söz ve teminat <;IN YERLiLERIDE MUH-

arasmda yeni ve müstekil bir Londra- Royter a1ansmdan: ltalyanlann Harara , 
mevki almitbr. ilerledik ve Harar yühseklerini ifgal ettikleri takdirde _.l 

menfaatlar1n1 sürüyor. Man- vermittir. $imalde Hunanda T ARIYET ISTIYORLAR 
~okunun hududunu tetkil c;in ordusu ve $angbaydada Londra _ Nankinden tel-

A • 1 R nizle Britanya Somalisi arasmda bir engel yarablm1J d~ 
Mlf 8 USeD olacagmdan f ngilte~enin Afrikadaki durumu da g~~ pt' 

edeo hu viläyetlede Man~o- japon ordusunun toplanmas1 
kuya ait ekonomik ilitikler ortabga fena tesirler yap-

graflan1yor: 
Y aon nehrinin cenubunda 

Affolundu otacakhr. 0 vakit lngiliz hükumeti Roma hükiimetiOI 
testo edecek ve bu durumun izaJesini istiyecektir. 

ile burada türemekte olan maktadir. hain ve timali <;in ad1n1 alan 
viliyetler halk1 merkezi Pc
kin olmak üzere muhtariyet 
idare ilämna haz1rd1rlar. Bu 
yeni bükumet <;in radyolar1 
ile Man~uko hükumeti ara

Atina - 1 Mart bädise
sind mü1terek olmasmdan 
dolay1 mahpus buJunan ami· kominisUik tehlikesi. Bu iki MAN<;UKUDA SEFERBER-

;Jeyi yolana koymak i~in bu- LIK ILAN EDILDI ral Rusen ile deniz yüzbat1s1 
Kivotos affolunaran 6000 raya Japonya himayesinde Londra- Pekinden bildi-

bir 19ahtariyet vermek liz1m- rildigine göre Man~uku hü-
m11. Bu mu\tariyeti <;in hü- kumeti seferberlik ilin et-

drahmi masarifi mahkeme 
mukabilinde serbest b1rak1l-

kiimeti vermeue silihiyle mittir. 
al1r ve yaparm11. · [t] 

s1nda kahyor. 

JAPONY A 1$1 l<;IN lc;IN 
YOLUNA KOYUYOR 
Tokyo- Havas ajan11n-

dan: Komünist cereyanlarma 
mani olmak i~in Japonya 
$imalt <;in viliyetlerine Ja
ponyada tahsil etmit yahat 
japonya bakkmda meyli iö
rülmilf gea~ere memuriyet 
verc:lirmekteclir. 

MUHTARIYET ILAN 
EDEGEK ILLER 

BeJrrad - Tokyodan tel
graf: Ajans (RaJko) mn bil
dirildijine göre ~inin bet 
ilinde bir muhtariyet idare 
ilin ~ecektir. Bu mahta
riyete "firecek olan iller 1un
larclu i 

HoP'I, c;antang, $an1i, 
ve Cbabar Suiyuan. 

Bu i1'et viliyetin mümes
siller i-ikiilm bir konferam 
kurarak bu muhtariyetin he
men ilinma karar verdiler. 

BU 1$ HARBSIZ 
OLAMAZMI$ 

Paris - Tokyodan bildi
rildigine göre <;ine busa1i 
vazife ile gönderilen general 
Dkamur vaziyetin zannolun
dugu kadar k olay olmad1iJ.
n1 görerek yeni talimat al
mak üzere Tokyoya d6nmü1-
tür. Generü erkin1 harb re· 
isine verdiji bir raporda Ja
ponyan1n teklifini <;ine harb-
11z kabuJ ettirmek milmkün 
olmad1iJn1 zikretmiftir. Ve 
timali <;indeki Japon kuv
vetJerinin ziyadelqtirilmesini 
istemiftir. 
JAPONY A <;INE DAHA 

EILI BlN ASKER 
GÖNDERDI 

Parja - Tokyodan bildiri
liyor: General Okamur'un 
istegi •erine Japonya <;ine 
daha ebi bin aaker gönder
mittir. Bunlar1n vapurlara 
yükle„esi elin devam edi
yor. 

JAPONLARIN ~IN TOP
RAGINDA KARAR

CAHLARI 
Pekin ,_ Havas ajan11n

dan: <;in kaynaklar1ndan ög 
renildigine jöre Japonlar1n 
toplanma yeri $anghay Ku
andadir. 

Bu yer Pekin - ~iyaoning 
demiryolu boyunca demek
tir. Öteki toplanb yerleri de 
büyük ~ cbnrlan N)'\111• 
cad1r. 

'=" '=" ~ ~ [•] 

Kibrs adasi meselesi 
----------------------„00..------~----~------~ 

in2ilterenin · bu aday1 Yunanistana vermek 
istemesi baz1 ~evenlerde hayret uyand1rm11 

lngilterenin K1bns1 Y una- Londra - Ünitetpros, Yu- tanda lngilterenin Akdeniz 
nistana buakarakarak mu- nan Krall Londradan bare- filosunun lüzumunda istifade 
kabilinde baz1 Y unan deniz ket etmezden evvel Britanya edebilmesi i~in Astakos, Ar-
duraklanndan ibab1nda iati- gostoli, Navarin, Piyos, Milos 

hllki'lmeti ile baz1 yerlerin b fade etmek hakk1n1 alacaiJ.· ve Sosa limanlar1n1n u filo-
na dair olan haberler dogru- mtlbadeleai bakk1nda mtlza- nun emrinde buJunacakbr. 
ya ~1kar gibi oluyorlar. Ne- kere edildigini bildiriyor. In- Londra gazett:lerinde de ~·-
tekim Londradan geien 10 giltere k1bn1 adas1n1 Yuna· kan bu baber büyük bir bay-
~elgraf bunun 1ahididir. niatana birakacak Yunanis- rete mucib olmu1tur. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
llWll .... ~ .:. llWll ~ ~ lliiOill ~ ..... '-iiill ~ ~· 

Bulgar kabi
nesi istifa 
Etti 

••• + 
(Battarafi 1 incide) 

bine Ji1tesini taadik etmittir. 
8. Köse Yuvanofun ba1kan-
l1i1ndaki yeni kabine üyeleri 
tunlardir: 

Ba,bakan ve d11 i1leri ba
kam 8. Gö1g! Köse Yuva-
nof, f~ itleri bakan1 mütekait 
General Sekof, Finans ba-
kan1 milli banka eski genel 
direktörü muavini 8. Ganef 
Kllltür bakan1 miitekait ge
neral Yuvof, Sü bakan1 ge
neraJ Zikof, Bayindirhk ba
kan1 eski bayind1rhk mü1te-
1an mühendis Ganef, Müna
kale bakam mühendis lsti
yanof, Ekenomi bakanhg1 
19 may1s 1932 den evvel ol
dugu gibi ikiye aynlm11br. 

Ziraat bakanhg1na Ziraat 
f aküleai prof esörleritnden 
Atanaaof ve Ticaret bakan
hiJna tüccardan Malef geti
rilmittir. 

Kabine buhran1n1n ~abuk 
halledilmesi Krahn uzunca 

aDren herlkabine buhran1nda 
görillen 11k1nbb durumdan, 
biJhassa, ka~1nmak istedigjpi 
göstermektedir. Kabine hi~ 
bir partiye menub 0Im1yan 
aaJähiyetle ithastan mürek-
kebtir ve an bakan1 hari~ 
kabinenin üyesi ordu muvaz
zaf hizmetinde degildir. 

Pu da gösteriyor ki yeni 
bükiimet hi~bir bagla, hatti 

~;0SPOR' 
Dünkü! 
Ma~lar •• 

Dün Alsancak spor ala
n1nda Lik ma~lanna devam 
edilmi1tir. GDnün ma~lar1 

bir kuvvetli, digeri zaif ta
k1mlar1 arastnda olmas1 ha
van1n güzellige ramgen sa
haya az seyizci toplanm1fb. 

llk müsabakay1 Bomova 
Altinordu ile yapb. Netice
de Attinordu ikinci devrede 
yapbg1 tek bir goile oyunu 
kazand1. 

Günün ikinci müsabaka-
11n1 Göztepe - $arkspora 
kar11 oynvd1. Neticede 7 - 1 
galib geldi. 

Son ma~ lzmirspor - Buca 
aras1nda yap1Id1. Oyun lzmir 
sporun 3 - 0 galibiyetile ne
ticelendi. 

Bu oyunda Buca kalecisi
nin güzel oyununu kaydet
mek liz1md1r. 

Türkiyeden 
Dönen .... ~ ... 

Sporcular Finlandiyada 
Tiirkiyeden avdet. eden 

Sovyetler Birligi Boksörleri 
baz1 yeni elemanlarla takvi
cdilerek Finlandiyaya git
mitlerdir. Bu tak1m orada 
Fin amele sporculanndan 
mtltetekkil T uJa ile Helaig
fonda musabakalar yapacak 

DünküAt 
Ko§ular1 

Dün hava müsaid oldngu 
i~in ko1ular1 ve temiz bavay1 
seven lzmir balk1, yüksek 
yan1 ve isläh encümeninin 
K1z1l~ulluda yaphg1 ikinci 
sonbahar At yar1110a ko1u1du. 

Y ar11 ~ok merakh ve ~ok 
eglenceli oldu. Bei yar11tan 
kazanan atlerm ve at sahip
lerinin adJar1n101 a,ag1ya ge-
~iriyoruz : 

Birinci ko1uda Emir Sali-
hin Semiramisi birinci Alem
dar1 ikinci, ikincide, Akifin 
Kazbadalyas1 birinci, Bins'in 
Bar~'• ikinci. Ü~üncüde Meh
medin Sadas1 birinci, ismailin 
zeybegi ikinci, dördüncii Ah
medin Suronuposu birinci 
prens Halimin Surburas1, 
ikinci, be,incide Emin Necibi 
birinci, Azizin ydd1z1 geJmi§· 
lerdir. 

Balkan 
Avc1lar1 
Kongresi 

Sofya - (Novodni) gaze
tesi Balkan avc1lar1 kongre
sinden babsederken diyor ki: 
bu kongre Balkan uluslarmm 
anla§masmada yaramahdir. 

Bir rekor 
K1r1ld1 

lngiliz adliyesi ~abuklngu 
ile me1hurdur. Fakat ge
~enlerde ev sabibni öl
dürmekten su~lu Vent ismin 
deki adam1n muhakcmesi, 
adliyde sür' at rekorenu k1rd1. 

Mamun: 

F as hükrimeti 
---------------0000---------------

Zecri ted~irlerden ~er~e\'e-
sinden hari~ kal1yor 

Paris - Fas hükumetinin zecri tedbiri reddetmesi ~ 
da fena tesir yapmaktadir. ltalya ile Fas ara11ndaki aht 
rit yüz milyon Iireti ge~iyor. Bununla beraber Fas1n 1D 
itibarile bu tedbirin mmtakas1ndan hari~ bulunuyor. 

Habe1 ordusu 
~----~-----0000-------------

G ü n ge~tik~e kuvvetlenif 
Y eniden bir~ok cephane ee 

Belgrad- Berb~riyadan telgraf: Buraya bir ka~ 
vapur geldi. Bunlar Habe1 hesab1na silih, mllhimmat, 
tayyare, 1ahra vc tayyarc toplan, on iki nakliye o 
yüklüdür. Bu miibimmat hemen buradan Cibutiye 
mektedir. 

F raiisa mai:bua 
~~~~~~--~~~oo .....-./ 

Almanya - Fransa konu1m•„ 
lar1n1 tehlikeli buluyorlar 

Paris (Radyo) - Bugün ~1kan gazetelerin bir ~ojU:;, 
Almanya - Fransa konu§malar101 tehlikeli buJmaktacb~ 
Diyorlarki: Vak1a Fransa en yakm kom1usu ile miltkill #. '
balletmek istiyor. Fakat hükumeti lngiltere ve ltalya1' .,.~ ~, 
tünmeden harekete ge;mi§tir. Bu vaziyet Fransa i~O f' 
tehlikelidir. 

iTALYAN PROTESTOSUM> 
----------------0000----------------
ingiliz cevabile Frans1z 

cevab1ndaki farklar 
Londra 24 (A.A)- Sabab gazeteleri ltalyan prot~ 

suna verilen lngiliz notas1n1 muhtelif surette tefsir etol ,,f_ 
ve bu notay1 Frans1z notasile kar~1la~hrd1ktan sonra f~...tf 
s1z notas1 daha dost~a ve daha uzla,~1 bir isanla ya~ 
oldugunu kaydetmektedirler. Deyli telgraf lngiliz not• ff 
Cenevre kararlarmm kat'iligini bildirmekte olduguo~ _., 
ve Laval'm her taraf1 memnun edecek mütereddid siY.,, 
takib ettigini iläve etmektedir. 

s: 8 [•l [•l 

Yunan Kral1 i Bulgar , 
Yunanistanda Komiteciletl 

Atina ( Özel ) - Bugün " 
Yunanistana geien Kral Y or- f ~ ba~1nda 
giye görmek üzere trenlerde Y Y ..,, 
ve sair nakiiye vas1talarmda Belgrad - Politika g ., 
yapdan tenzilättan istifade tesinin Sofyadan ögreodi ,..i' 
eden 120 bin ki§i Pire ve ne göre Makedonya kO ~III 
yeni Faliro sokaklarma dö- y 1ir-
külmü1lerdir. Bir~ok yerli ve tesi faaliycte ge~ti. 11~ 
yabanc1 gazeteciler Krabn Cumadan bildirildigioe. f' 
etraf101 alm1§lard1r. Be gece komitac1lar siläh alabil~.; 
bütün Yunanistan elektrik- l'klef,... irin askeri cepbane 1 lerle aydmlablacak ve akro- „ 
polisin üstünde elektrik zi- yagma etmi§lerdir. „ 
ziyasile ko~aman bir ta~ ak- 1 jl 
settirilerektir. Te)ef O 

----~..-.--"'........-~-......... ~-.......... ~-~ 
mz bir tek arzum va.·; ~abuk 
mahkiim olmak. 

Nvukah iki dakika müda-
faas101 yapb. Reis bir daki
ka konu1tu. Jüri heyeti iki 
dakikada kar101 verdi. 

<;iN MUHT ARIYETI EMRl
V AKt OLMU$TUR 

Belgrad ( Ozel ) - $ang
ba7daa telpaf; 

ordu bagiJe dahi mukayyed 
deiiJdir ve bu suretle ordu 
poletikadan tamamen harice 
~anhmt bulmmaaktachr. br. · •lzvestiye„ -Ben öldtlrdDm, decli, yal- „ 

Bet dakikada Vent idama 
mahkum eclildi. 


