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Uzüm sat11lan 
Üzüm Kurumu Netriyat, 

istihbarat ve lstatistik Büro· 
sunun fstatistiklerine göre 
1924 senesi agustorunun 4 
üden 1935 senesi agustosunun 
17 sine kadar sablan 1934 
y1b üzüm mahsulünün yekunu 
27,394,899 kilodur.: 

Istanbul (Özel) - Avrupada Habe1istan nam1na tayyare 
almak ve icab1nda en kudretli Avrupa tayyarecilerini Ha· 
bet nam1na angiaje etmek üzere M1s1rdan gy~en 'e Kara 
Kartal likab1 ta11yan tayyareci Coley1 gazetecilere diyevin· 
de Fransa ve lngiltereden baz1 liarb tayyareleri almak üzere 
bu seyahata ~1kbg1m 1öylemi1tir. 

Unutm1yahm ki 
Zeklt ve fitrelerimizi 

Tayyare kurumuna vere· 
cejiz. Bu kuruma Termek· 
le onunla ortak olu KI· 
zilay ve Y etimler kunnn· 
lanna da hizmet etmit 
olacag.z. 

nerede? 

Mubarek . 
' 

Ramazamt 
Din kad~erimlre 

kutlulanz. 
-- -
Telefoa 
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1thk elbise,~palto ve pardesünüz6 mutlaka Ahmed ve A1ima yapbnniz. Y erli mah her ~etiil ~uWddea Pfte pJOTah, t„b muraf, m&kemmel 
dildt 12 lindan 18 liraya kadar aamarlama elhite yapihr. LEVHAMIZA_ 91MKAT!.BDINIZ. 
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Sablf• 2 
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iMusolini kimdir? 
1 __ ___;,__ ______________ 00---------------------

IKiN Ci KISIM • 

j Mu.ssolini italyay1 avucunun 
. i~ine ald1ktan sonra ••• 

• Mussolini'nin cevabsiz b1rak
öi1 sual nedir? 

BütüD talyay,i, 
~ ve italyamn d11mda yapyan 

bütün ltalyanlar1 - pek az 
J miktarda olan muhalifleri 
J müstesna - avucunun is:inc 
J alarak parmaklar1nm iistünde 

oynatan Mussulini'nio, k1rk 
elli seuedcnberi harbden zi-

1 
. yade, sulha, güzel san'atlara, 

insanlarm anla1mas1, sevi~
mesi üzerinde tath ve s:ürük 
hulyalar kuran sosyalizme 
dost ve ,i11k l:iir milleti bu 
gün s:öllerden ges:irterek, 
daglan •t1rtarak arrare ve 
belki de yar1n Adis-Ababaya 
dogru sürüklemck istiyecek 
kuvvethn cesareti nereden 
buldugunu gösterecek haya
bm tetkik etmek ..bis: filphe 
yoktur ki, bir s:ok.bak1mdan, 
s:ok faydab oJA gerektir •• 
italyan diktitörü Muuolini 
hakk1nda bü~k bir ~ser ya
yan bijyjik 'Alman müverrih 
Emil Ludvig'in Muss~ ile 
uzun uzadiya ve suvalli ce
vabh • konu1ma.lann1 kayde
den bu· -kitab1 (Halk1n Sesi) 
okurlat«UIZ pekäli habrlar· 
lar. , „ , 

Esas~n .bu eser baz.1 üi
Yeler ve ~ütaliaJar ile (Hal
km SesQntle ~1kmaga ba1la
mas1nd.U ;bir · ka~ hafta ,.100-

ra kitab 1eklinde de intiiar 
etmi1ti: 

Biz ba e•eri, Mussolininin 
yak1n t>ir. gelecekte yapmak 
istiyecegi §eylerin bir baber· 
cisi saY,d1g1m1z i~in ona 
(bava 1o sava11n1n dünyada 

1 yapacag1 • inktläblarl ) gibi 
gene Musaoliniden ilham ab
narak y "l.Jlm11 bazt makaJe 

' ve hita.beleri katmaj'I muva-
fik bulmu~tuk: . 

Filhakika bu IQtab, yaza· 
nm pek büyµk e mcihur 
bir muharrir ve müverrih ol
mas1na ragmen Muaaolininin 

' yüreginde yuva yapm•f yük
sek hülyal!'r1, kafas1nda ya· 
nan büyük- alevleri ortaya 
atamam1~br ve atamazd1 da. 
<;ünkü bu eser yazdd1ktan 

e e r•l C•l 
· Rus~ukta 

Esrarengjz 
Bir Yaz1 ! .. 

Sofyp ( Özel ) - Ge~en 
ak~am belli 0Jm1yan kimse
ler Rus~ukta :Jkinci Jimnaz 
mektebine girerek dershane 
d1varlarma ,k,1rp11z1 boya ile 
komünistlige aid baZI cümle-
1er yazüu~. · Hay;rete degen 
bu cüret ortahg1 ~a,11tm11br. 
Polis .ara§bRna ba~lam1,br. 

Romanyala 
Gönüllüler 

sonra bas1lmadan evvel Mu1-
solininin tetkikindcn - i•aaf 
edib 1an1öründen demeye
lim - re~mi1ti .. 

Netekim muharrer, kitab1-
nm ba1lang1c1nda eserin bü
tün mes'uliyetini üzerine al
mak istemediji gösteren 

« bu konu~malarida 
Mussolininin söyledik
lerinden ba§ka bir ~ey 
okunm1yacaktir .» 

« M ussolini benim 
yaln1z bir sualime ce
vab vermemi~tir:, ver
mek istememi~tir, ve
rememi~tir)> 

Gibi manah cümleleri 
koymaktan kendini alamam11-
hr. 

Bununla beraber bu eser· 
de: 

« Harb1 icab cttircn 
sbebler. 

« insan y1g1nlar1na 
kar~t yapilan tesir ve 
hareketler. 

« 1nsanlara yapda
~ak muan1eleler. 

«Diktatörlügün teh
likeleri .. 

«itidar mevkiini ya
kalamak ... 

Hakk1ncla ~ok mühim ve 
Mussolinin - bagünkü sava11 
göze ald1gn1 gösteren pek 
~ok amarelere rastlamak 
mümkündür.! 

Bunun i~indir ki biz yeni 
harb liaz1rbklann1 ve ilin 
edilmeden yapilan bu italyan 
Habe§ harb1n1 ve buna ba1-
larken bütün dünyaya mey
dan okuyan Mussolininin ne
lere güvendigoi yazmadan 
evvel Alman mtlverrihinin 
ü~ yüz sahifelik eserini ü~ 
dört makalede hulisa et· 
megi faydas1z bwmad1k. 

( Arkas1 var ) 

Müthi1 . 
Zelzele 

Erzincamn Kigi kasaba· 1 
smda sert bir yer depren-
mesi olmu1tur. X er alhndan 
top sadalar1 gibi bir 1eyler 
itidilmittir. 

Bir~ok evlcr y1kilm11br. 
• T 

Halk korkudan 1_ehri bira-
k1b ka~m11hr. Hühumet b1zh 
tedbirler alm11br. 

_... ........ •• ,1,., „.._..'"' 1lt .... ... .... „ ... _ 

mata göre umumig harba 
gönüllü olarak gidcn Roman
yah muharibler gönüllü Ual-
yan askerlerinc gönderdik
leri bir telgrafta bu sava~m 
sonuna kadar onlarla bera-
ber olduklar101 bildirmi§lcr
dir. 

c Halkm Seal , 27 lklncl t•o 

ltal~ada 
F1rt1nalar 

70 Ki~i Boguldu, Etna 
Y anardag1 Alevler 

Sa~1yor. 
Roma - Anadolu ajans1-

mn verdigi yeni habere göre 
Kalabiriya ve Reggio böige· 
lerindeki hrbna ve su bas
malanndan yetmi§ kiti bogul
mu1tur. F1rbna, dün ak1am 
Misina ile Catanzaro aras1n
daki bölgede devam etmi1-
tir. Genit arazi, bqtan ba1a 
suJar altindad1r . Bir s:ok 
köprüler y1kild1g1 gibi, bazi 
uzalt mmtakalar1n civarla ir
tibah kesitmi1tir. Misinadaki 
kötkler bölgesi tamameo su 
albndad1r. Demiryollar bazi 
yerlerde sökülmü§, baz1 yer
lerde de toprak albnda gö
mülü kalm1§br. F1rbna dur
duktan sonra. su albndaki 
ovalar üzerinden, Etna vol
kan1ndan f11karan tiddetli 
s1cak bir rüzgir esmi~tir. 

Misinadan geien gemiciler, 
dagm tepesinden yüksek 
alevler ~1kt g1n1 gördüklerini 
ve ugultultular i11ittiklerini 
söylemcktedirler. 

* • • 
Roma ( A.A) - Per§em-

be ve cuma günleri günsy 
ltalyada hükiim süren 1id
detli yagmur ve fubnalar 
neticesinde, topraklar kay
m1f, bir ~ok evler y1k1lm1t 
Ye genit sahalar su albnda 
kalm11hr. ~imdiye kadar ye
di kitinin öldügü tesbit edil
mitbr. Dalia J,ir ~ok kimse· 
nin öldügünden korknlmak
tad11. 

Bursada kar 
lki metroya 
Cikh 

Bursa ( Özel) - Günler
denberi 1ehrimize yagmakta 
olan yagmur kesilmi1tir. Ulu
dagda bir metrodanf azla yeni • 
kar yagm11 ve kar Bursa 
eteklerine kadar inmi§tir. 

Dagda karm irtifa1 (eski-
„sile beraber) iki metroyu 
ke~mittir. Ce~en y1I bu ay
larda Uludaga kar bile dü1-
memi1ken bu yd bu kadar 
fazla kar yag111 k111n tid
detli ve sürekl~olacagtm gös
termcktedir. 

Bursa Dagcd1k klübü bu 
hafta cumartesi ve pazar 
günleri iki kay1kb seyehat 
yapacakbr. Bir kafile cumar
tesi günü yaya olarak Ulu
daga s:1kacak, digeri de pa
zar sabah1 kar mmtakasma 
kadar otobüslerle s:1kacak
br. 

Tren kazas1 
iki ki~i öldü, iki ld~i de 

ag1r yarah 
Istanbul - Sirkeciden kal-

kan Edirne treni ak11am üze
ri Uzunköprü istasyonuna gi-
rerken ge~idde bir arabaya 
~arpm11br . Arabay1 par~a
lanm11, i~inde bulunan iki 
erkek ve iki kadm lolfomo· 
tif altmda ka ·m11br. Bir ka· 
dmla bir erkek ölmü~, diger 
iki yarah hastahaneye kal-
d111lm11t•r. Hidiseye Uzun
köprü Müddeiumumiligi el 
koymu1tur. 

Falc1 kad1n1n 
Kara tavugu 

Ges:en ~ubat ay1nda Yu
goslavyan1n Zemon kasaba
s1nda Elizabet Petrovi~in 
evine ~ingäne kar1s1 Roje 
gelir, Roje el itleri satar 
gibi görünür, söz sözü a~ar, 
Elizabet ~ina-äneye bazl has
tahklarmdan bahseder, ko
cas1n1n da Pan~erevuda bir 
kad1nla sevi~Hginden tikä
yette bulunur, ve kocas101 
bu kad1ndan sogutmak i~in 
sihir yapan birini bulmas1-
D1 bulmasm1 Rojeden rica 
eder ve der ki: 

- Sen bir sihirbaz milir 
misin, ki beoim bu derdime 
s:are bulabilsin ? 

- Ben zaten sihirbaz1m. 
Cevab1n1 ahr. 

Bunun üzerine ~ingäne 

Roje ·faaliye gelir, cebinden 
iskambil käg1tlar101 ~1kara
rak fal bakmaga ba~lar. Ve 
tam: 

- Bana bir siyah tavuk 
buluouz 1 

Derken Elizabetin kocas1 
kap1dan girer, falc1 bunu gö 
rünce sözü degi§tirerek ve 
Elizabete dönüb kocas1mn 
geldiginin farkmda degilmi1 
gib! davranak der ki: 

- Kocamzm büyük talihi 
var, memur tipinde bir yük
selme, hayabnda bir ilerle· 
me görüyorum. 

Bu faldan Keyfi geien Pet
rovi~ s1kararak <;ingäoeye 
yüz dinarhk bir bankonot 
atar. Falc1 kalk1p giderken 
Elizabet bir arahk kulagma: 

- Seni yarmda beklerim. 
Sözlerini söyler. 

F erda11 falc1 gene gelir. 
Masa ba§ina oturur, bir ten
cere ile biraz su ister. Bu 
suyu kaynattr i~ine bir 1ey
ler atar ve Elizabete der ki: 

- Bu suyu ona i~irirsin. 
Arhk korkma, yal~1z o sev· 
digi kadmdan sogumakla 
kalm1yacak, hatta seni bun
dan böyle ~1ld11as1ya seve
cektir. Binaenaleyh §imdilik 
bana yalmz 300 dinar veri· 
niz, üst tarafm1 da ila~lar1-
mm tesiri görüldügü zaman 
almm. 

Elizabet falcmm her sözü
ne inanarak istedigi paray1 
verir. 

Bundan sonra f alc1 Eliza
betin sasimi dostu olmak, 
onu ziyaret etmedigi gün yok 
gibi olmu1tu. Hatta ~ok ke
re ögleyin ve ak~.·m yemek
lerinde de bulunurdn. 

Bir güo falc1 saf kad1oa 
demi~ti: 

- Y apbg1m1z sihiri kuv
vetlendirmek i~in bana sen
den ve kocan1n kulland1g1 
birer elmas pa~asile. geydi
giniz baz1 yünlü e~yalar ile 
evin i~inde mevcud erzaktan 
birek mikdar vermneiz Iä-
z1md1r. 

Kzrallar kzralz 
Habe§ imparatorun siyaseti ! . 
~--~----------~~ oo--------___;;;__ ____ ~--

Fraas1zca ögretmeninin verdigi siyasal bir dersl 
-3-

Harardan azletti, ona ce
nubda Hayfa valilij'ini verdi. 
Bu azillik 1916 da oluyordu 
ki L!~ Y asunun tahttan in
dirilmesi zamanma tesadüf 
ettiginden Taf ari de yeni 
memuriyetine gitmeden pay
tahta gelmesi i~in emir al
m1~t r. I 

c;ünkü, bundan evvelki 
yaz1lar1m1zda görüldügü üze
re Li~ Y asunun teyzesi Zao
dita fmparatoris:e ve Tafari 
de hükiimet Naibi ve Veli
ahd olarak intihab edilmi§· 
lerdi. 

Lis: Y aso lmparater ilän 
edildigi zaman müslüman 
dümam olmak ve Habe§ista
nm yüzde k1rk101 te§kil eden 
müslümanlar sayesinde Os 
manh ve S1rb hükumetlerile 
iyi bir siyasa yolu tuttugu 
halde bu isläm dö~manl1gi 
ile bu siyasaya yumruk in
diren k1z karda§t Zaodita 
ikinci Menelik {·arafmdan 
habsedilmi~ bulunuyordu. 

Lic Yasu da babas1 gibi 
isläm dostu ve isläm siyasa
s1 güdegeldiginden bu siya
saya uym1yan Tafariyi müs
lümam s:ok olan Harardan 
uzakla§brmak emrini ver
mi1ti. 

Tafari ~ocuk iken ve ba
bas1nm saraymda terbiye 
edilirken yemek sofrasmda 
en 1erefli yeri babas1 Mako'
ni ogluna hasretmi§ti ki bu 
hareket Habe~ adetine ay
k1r1 idi. Misafirler bu hare
keti garib bulduklar1 zaman 
Makoni §U cevab1 veriyordu: 

- Oglum benden daha ,.„„ 
~ ~ lbUtf 

Habe§ toprak-
lanna 18 bin · 1 

bomba at1lm1§ 
Londra-Burada ~1kan Star 

gazetesi ltalyan tayyareleri· 
nin bu güne kadar Habe§ 
topraklarma on sekiz bin 
bomba atbklarim ögrendigi
ni iddia ediyor. Bu bomba
larm en az 400 kadm ve ~o
cuk öldürruü§lerdir. En ~ok 
bomba ablan yerler bunarlar 
ve mühimmat depolar1d1r. 
Bu bombardmanlar1 yapar-

büyült adam olacakhr. 
Netekim Tafarinin velialad 

ve hükumet naibi ve dab• 
sonra lm~arator olmas1 Ma· 
koninin bu sözünü tasdik et· 
mi§ti. Buodan mada f.. ako· 
ninin bu ke1fi, bu sözdcn bit 
ka~ bafta sonra ba1ka bir 
hädise ile de 1abit olmu1tu• 
Baba ogul, Armaya gölünUO 
üstünde bir kay1k gezintili 
yaparken beraberlerinde oll 

bir ki§i daha vard1. 
Bunlarm onikisi yüzme~ 

biliyordu. Yaln1z pek ieP~ 
olan Tafari yüzmek san'atuJJ 
ögrenmemi1ti. Kay1k devril· 
di, bundan onbir ki§i ile 
Tafarinin pederi MarkoOI 
boguldular, Tafari bir mucize 
gibi knrtuldu. Bu kurtulUf 
Tafari hakkmda, millet g~· 
zünde bir mavki kazand1rd1• 

Herkes bu ~ucugnn kurtul· 
masm1 keramet kabilindell 
sayd1. • 

Tafari tahta oturdugu gilti 
den itibaren tahb muhaf as• 
ve müdafaa ~arelerini dil10· 
nüyordu. Evvelce yazd1g111u• 
gibi Lis: Yaso hapishanedeO 
ka~b, taraftar toplar1, bu su· 
retle Tafarinin aleybtarlatl: 
da artb.Tafarinin aleyhindeki 
dahili muharebe ba1lad1 •• 
dört senc sürdü. 

1920 de herp Yaaonun tu· 
tulub tekrar hapsa ablmasile 
sona erdi. Ortal1k sükünete ••1·~ .... 
vard1r. . 

Bundan sonra Raa Tafafl 
memleketinin süel, atmister· 
yal, ekomsal itlerini yulun• 
koydo. Ve pek dütkün olall 
soysal ya1ay111n1 düzeltti. 

( Arkas1 vat) 
~ ~ .... ...., 

Almanlar 
italyan1n zecri tedbirj 

a bloka seklini ala-
~ 

cakbr diyorlar 
Berlin - Berliner Tagb•• 

la gazetesi zecri tedbirler~O 
ba~lang1c1 olan ikinci te§rioJO 
on sekizinci günü Avrupao•~ 
kari~masma da sebep ola~•· 
lir, zira bu zecri tedbirler~O 
tedbirlerin tesirsiz kald•f 
zaman ltalyaya bir de ablo1'' 
(muhasara) tatbiki laz1mge• 
lir ki abloka demek sa"'' 
ilän etmek demektir. ken be1 ltalyan tayyarecisi 

telefL olmu§tur. 

~de~„ duyduk'u *hastahk gun: N egüs 
den güne · ag1r1a1makta de- Mussoli·ni· 1.le 
vam ettigi kocas1omda ha· 
linde bir degi~iklik görmez. Sulh l\1üzakeresjoe 
V e falc1dan §Üpheleomege 
ba§lar, meseli polise haber ba~h)'Or . 

1
„ 

vererel< falc1 kadm1 hapset- Paris - Övr gazetestll 
tirir. Romamn saglam kaynakl•' 

Mahkeme huzurunda Pet- nodan ögrendigine göre~·~ 
rovi~ kar1smm onu o sevdi- be§ imparatoru ile Mussoh11, 

gi kadmdan Jcurtarmak i~in arasmda dogrudan dogru1,, 
ne kadar büyük kahir ve ,„ 

• sulh müzakeresine ba~lanOl t• 
s1kmblara katland1gm1 göre- k r: 
rek insafa gelir ve mahke- üzere hazuhklar yap1lm• I· 
meden ~1kmca kar1sma bir ve haz1rbk gayet gizli tut&J • 
sadakat yemini ile Elizabeti maktad1r. Bu müzakere '~. 
evham hastahgmdan kurta- nebi ülkesinde Habet -ve lt~. 
rir. yan el~ileri vas1tasiyle 0

1:. 
saire verir. HALKlN SESI- Binaen- cakbr. Bu müzakeredeD i• 

Bununla beraber Elizabe- aleyh sihirbaz10 s1hri tesirini giltere ve uluslar sosyete•, 

Kocas101 ka~1racak diye 
gözleri dünyay1 iömiyen za
valb kadm ~ingäoeye ken
disinin elmas küpesile koca
smm yözügünü, kendisinin ve 
hocasmm bir kat yeni s:ama
§lflDI, be1 kilo 11eker, iki kilo 
tereyagi, bir kilo kahze ve 

kll. 
tin kocasm1 k1skanmak yü- göstermi~ demektir. nin de haberi olmaya~ 

Ze ilY,i olmak isterseniz oi .~ · J f , k • • J abn1z. ~orakkaJJ1 karakol ksJ' 
yan~o biletlerinizi mutlaka .:JgQqg l§eSl1J,a.e1J 11s1nda 354 H. ~ahsin Ondet 
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Sifa Bal1k Ya~ Sila 
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~~**~~:Jc~:kdc~:k:k~ l CAN Kütüphanesi 

D 0 K T 0 R ~ ( T A ;N ) sinernasin1n 
» tan1 kar~1s1nda 

A. Kemal Tonay M. c A N 
Bakteriyolog ve bula~1k, sa)g1n ~ kütüphanesinde istediginiz 

~. .hastahklar mütehass1~1 )+ her ~e!}it, kitab, mecmua, 

Eczanesi 
ükumet caddesi 

Heyecan duymtyanlar, zevk
ten usananlar sava~a susa
yanlar gelin de 

LÄLEDE 
Kov Boy 

Ne Duruyorsunu1 D\\nya 

K!QV Boyla• 
K!1ral1· 

Kenmaynor Meth r Tarzanil• 

LÄLEYE 
"t•lbabane istasyonu kar.j1smdaki Dibek sokak ba~m- defter, kägid, kalem ve saire §erefini görün. • 

30 8 ve ~ocuklar i~in her türlü l l) · 
~ sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat den ~ oyuncaklar, ~ukulata ve Bugüo: (Kov Boy §erefi) - (Sana taP,1yorum) ~- (Türk~e Jurnal} - (M K vp saue 

Geldi 

~ saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. ~~c:e:ke~r~le~m~e~le~r~b~ul~u;n1u~r~. ~~"E..l~r:m~~Im~im:RC!il!;i~CZ:l~H~ep~s~i~b~ug~u;· n~~L~A~Lili!E~D;.iE~-·~~~~~~== ~Gracaat cden hastalara yap1lmas1 la11mgelen sair „ ;;t.: ... 

lät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t ff ASAN ß„ASRI FAßD(• "'-ASJ 
d Yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muaycne- )+ l"'I. ft ~ 
t llluntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )t „ 

~'ICm--+""~~oic: 
Ali oa~a caddesi Sarraflar kar;;1s1 No. 13 

Elhamra Tel. 
2573 

liadav1, Yüksel ve 
~ fSIHHATIN-MIHVERI 
~hhattn :1nihveri ne5'edir inan 
~~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
'~'eyi bulur, bugün her insan 
~Yiiksel» den «Billur» dan <cJ(abada y1» dan 
~ bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ehcmmi
tttnler ne,elenmek i~io yalmz bu ü~ rak1yi kullamrlar. 

Fabrikam1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
m3'ile diki§ birlikte 1 provah 10 !ira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamllrsel, 
F eshane 'rnma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah 
24 liradir. 

Arzu eden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda 

üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
düzg.ün olarak dikilir. 

blomal1 iii~~-4';.~~~~1.;-_*..ae.~ --------------------! ~ Agizdadiyle ~ 
:'lnakinist •l Ve midenizi b~zma-· ~l Türkuaz Bar1 

1 tlr1yor ~t dan yen1ek y1n1ek ,•. izmirin yeg·ane lüks ' .„ . . ? lt 

ldaresinde l'y1illi Kütüphane sinemas1 

i Ayr1ca: 
En aon dGaya 

Paramunt Jurnalda: havadialeri 

! SEANS SAATLARI 

« Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matioesi. 
Pazar: 13 te ba,Iar. 

Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobes 
ve tzamvay vardtr. [• ~--'IC----.--... ,-„-----.-.--..---,,:-:\0$· 

Mutlaka 1 

Bu Y az1y1 Okuyunuz ! 
Alipa§a caddesi Kuyum· 

ctlar dibinde tekerci Baha-
ettin. 

Her nevi §eker, lokum, 
ni§an kutular1 toptan ve pe· 
rakende satihr. No. 98 
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Qf 'k mektebden diplo- · 1stivorsan1z · lt, eglence yeridir 
~}P ayni zamanda di- Hi~ t;reddüd etmeden [l Di~ Doktoru 
~~dara ve buharh ma- Kemeraltmda Barut ham (tj Lüks salon, mükemmel caz 

lizerine Almanyada sokaga kö~esinde i~ ve muzik. lstanbuldan celb ff. Tahsin Tan 
0~J ta1raya da gider. ~ • §em bir varyete heyeti saat kar§ismda 37 numaraya ge~- HtikOmet 

~ bulunmut bir gen~ t ALA QEHJR 1•1 edilen eo muazzam ve muh- 2 inci Beyler S. Hamam Kemeralb 

:lan idarehaoem~~~ .1 ~~~~!~..!'~~:.':-~_:..,_J oobirden ooikiye kadar nu- mi,tir. Telefon 377-j K11rf111acla 

'h •.~!!2~r!l&~!e28~~~ mero akrobatik eksantriktir. ~~ ~~~~:~~~ 
f ~ Barda i~kiler son derece m 1 
~yy ARE Sinemas1 T3~·t1~ ~ ucuzdur. ~I„ lzmir' cevresi kahvecilerine i 

~ · ~ TÜrkuvaz banna mutlaka 
~ BU GuN ~ „ Oyunlarda verilmek i~in son zamaolarda ~ok aranan 

l k Frans1z edibi Alfons Dodenin edebiyat äleminde ~ ugrayamz. c;ok me~n~n. ka- 1 jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan mileuese-
tahilib yapan 1aheser roman1ndan iktibas edilen ~ lacaksimz. Muduriyet ~ miz baika ~e§idlerle de sipari1ler ahr. 

S A F 0 ~ _ !I ADRES: lzmir Sand1k~dar <;er~i oglu haa No. 21 
~ &~~~~~~:~~~~m ~ GuZEL 1ZM1R BISKOVIT FABRIKASI 

t~•k . . . ft ~ l•l Tügler ürpertici deniz facias1-.Kahkahah büyük komik ~ ~~~~~~~ 
~ sandr Domaf1zm "LAdam Okamelyas1 Emil ~ ~ B U G Ü N ~ 
'itl, t11 

"Nana„s1 ayarmda ve muharririne dahi„ unva- ~ 1 A S R 1" S 1· N E M A 1 T K s··tl • • G lcli 
~~ild ' 2a.nd1ran S A F 0 romanmdan daha güzel bir ~ ~ ~ aze arS ll enmtz e 
~Oke jill!1e ahnm1~hr. . ~ ~ salonunu dolduran binlerce halk1 iki saat göz ya§I 1 Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerinc gösterdilderi 
l,11d erm ve .~0~ heyeca.nb b1r a~k maceras1m can- ~ döktürecek ve . iki saat kahkahalarla neielendirecektir ~ ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1n1n filitredea 

•ran hu f1lm1 komed1 Frans1z artistleri temsil ~ GÖSTERILEN FILIMLER ~ ge~mi~ halis ve gayet nefis tereyaglan getirilmittir. 
~ 'f etmi~lerdir ~ J T t •• dJ ll Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduldan 

p R 1 C A : ~ - UD~ 80 VUCU ar !i gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacakJan tiipheaizclir. 

0 ~ S • ( Dünya_ h~vadisleri ) ~ ~ • • EDi KANNON. 11 kisim ~ Tootan ve oerakende sat1~ yerleri hükllmet 
' M 1k1 (Karikatur . ) ~ ~ 2- 81tm1yen 1zt1rab ~ d ~ Komik ~ ~ iJ kar~1s1n a 

1f --_-:-( -::S:::E~A""'.'.'N~S:-.:..,S-A-A-T-L-A-R:.:I=) =-~---~ IJ Deniz facias1 10 k1s1m ~ • e 
~tr gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 13-- MiK_I ft 1 sevim pastano•i "'t•r 1130 _ 13 t .1„ 1 d ~ 4- Yeo1 Alkopon Reklam . ~O 

l '-\1... , e 1 ave seans ar var ir. ~ 5 S · 'b' b' k d " -„ """llrtes· 13 15 ~.8 - emn g1 1 1r a 1n 1 
-~ilatl • - - 17 seanslarmda TALEBEYE 1 H · 24 k b" d ~ k •1 d 12 14 N Janlla ~ l bilet T „ eps1 lllm Ir en • e erc1 er e - ~ f;'~ veri ir. •" Fiatlar 15 ve 25 kurUftur. V• 

~rda degifiklik yoxtur. -3040-SO kuruttur. • L . ~ ~ k • ALi• GALfn..:_.__,._~„-"-"--""· -1 -rjllir aa&t• ~~~~~ 1 ye erc1 ...,~ 
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Sablf e 4 

BIR SIY ASAL DEDIKODU: 

f Mussolini Hitlerle gizli görü1tü 
E!!ll 

1 Fransa Almanya ile anla~masayd1 Almanya, 
Fransay1, italya hesab1na arkadan basbracakb 

Bulgar gazeteleri bir ay 1 A.lmanyadan genel sava1ta 
J evvel bay Hitlerin Habe1 sa- alc:hga yiiksek Adijinin geri 

va11mn ba1Ianma11ndan on 1eri ~evirmesini de 1art ko1 
• gün evvel tayyare ile ve pek muf. 

gizli olarak gidib bay Musso- Bu 1art burada bu kadarla 
1 lini ile görli1tügilnü yazm11- kalmak; Mus!folini Almanya-

lar Ve b11 fÖriifmede konu• DID fikrini anhyarak icab1n• 
,ulan 1eylerin pek gizli oldu- da kendini Alman tehlike-
gunuda bildirditlerdi. sinden korumak, yabud Al-

l 7 lkinci tetrin tarihli Zo- man yard1m1n1 görmek i~in 
ra gazetesi bu mesele hak- hem Avusturyayi ve hem 
kinda gayet uzun bir makale Tirolu feda etmegi göze al

J yaz1yor ve o zaman gizli tu- dirarak Habea 1ava11na abl-
tulan bu konu1manm i~yüzü- m11br. 
nüde ortaya ahyor. l1te bunun i~indir ki Fran-

sa, lngili% filosuna Frans1z 
Zora gazetesinin Paris ay- filosunun Akdenizde ltalya 

tar1nm yazc:hg1 bir mektuba 
aleyhine faaliyete ge~mesine göre etasen bu ifin i~ yüzü-
raZI olmam11br. Bu Hitler nü meydana atan Pariste 

• Mu11olini görütmesi ne kadar 
1 her ne1ir ve gazetelere tevzi 

olunan bültendir. Bu billte- gizli olursa olsun tabiidirki 
Berlinde, hatta Hitlerin ar-nin bu ne1riyab o gün Fran

s1z gazetelerinin bir ~ogun
da ~ikmqbr. 

kas1nda dolqan Frans1z ca
suzlar1, paristeki Alman ca
suzlar1 gibi a~1k göz davran-

E vet, bu yap1Ian ne1riyata dilar. Bu görütmeyi Fransa-
göre ge~en Eylüllin 7 ile ya haber verdiler. 
15 inci arasanda Hitler ge- Fransizlarln bu serri bu
celeyin bir askerig denh~ gün bültenlerle ortaya atma-
u~aga ile gidip Roma yak1n- 91 bir ~ok diplomat ~evenle-
lannda bir yerde Mussolini rini hayrette birakb. Maama-
ile g&rü1mü1! fih bundan Hidler kederlen-

Hitler Mussoliniye Habef medi. <;ünki o arbk Fran11z 
ile yapacai1 sa•a1ta yard1m dostlugunu kazakd1, Fransa 
etmeii, hatta bir ü~Uncii ile anlafb, Fransada art1k 
devlet kar111r1a o da ltalya arkas1ndaki Alman tehlike-
lehine olararak kanfma- sinden kurtuldu likin bu itte 
g. vadetmif, buna mukabil aglamak ltalyayaya dü,tü. 
yalmz A vusturyanm Alman- <;ünki .A lmanya renel harb-
ile birle1mesine raz1 olma.: da ltalya taraf1ndan aldabl-
sile kanm1varak ltalyanm d1gmm ocünü alm1, oldu. 

SBC•l SSC•lC•lS 
Radyo ve teli{raf hulisalar1 

Sab1k Habe1 imparatoru Lic Y asunun harp münasebetile 
demir kafeste daha dikkatb zabb kararla1bnlm11 idi. Bu 
kafes kendisine aiJr gelerek fel~e ugrayarak öldügü bildi-
rilmektedir. 

§ Pariste muhalif partiler tarafindan bir hükümeti devir
mek kurumu ke1fedilmi1tir. Bir~ok kimse hapsolunmu1tur. 

§ ltalyanlar yiyecek yfizünden ~ok mütkül mevkidedirler. 
Bunun i~in yeni ba1kumandan maretal Bodogli ordusunun 
mikdar1m azaltmaga karar vermi1tir. 

§ Rus ve Romanyan1n ltalyaya petrol, benzin, demir ve 
~elik vermelerine uluslar sosyetesinin karar verdigini baZJ 
telgraflar bildiriyorlar. 

§ Ras Deste Somali cephesine hücum etti. ltalyanlan ta
kip ediyor. 
~mmms maa 

~aheserler i~inden se~ilmit bir 1aheser sinemac1hk dünya-
sm10 emsalsiz bir sanat harikas1 tarih i~inde e11iz bir a,k 
tarihi yaratan ve tarihte dünyay1 titreten me1hur kuman-
danlan ilähi güzelligi kar11smda tir, tir, titreten ... · • 

eski M1s111n füsuskir hükümdari ..• 

KLEOPATRA 

~imdiye kadar ~evrilen tarihi filmler i~inde ihti1am reko
runu muhafaza eden "BEN HUR„ filminden sonra ak11lara 
durpaluk veren bir zenginlikte, 300,000 figüran i§tirakile 
ve 23milyon sarfile vücuda getirilen bu"KLEOPATRA„ filmi 

E'LHAMRA idaresinde Milli kOtüphane 
Sinemuma feref verecektir 

( Hallma Sul J 

Bir ucak ·dü$tÜ 
' --~~--~~~-~~~~~~~~-

Mussolininin damad1n1n u~ag1 
da yaralanarak yere indi 
Paris- Havas ajansm1n cephedeki aytar1 diyor ki: f tal

yan u~aklar1 Amyonun timalinde u~arken Habetler tarafm
dan tüfek ve mitralyoz ate1ile kar11land1Iar. On bet bin 
ki1ilik olan bu Habet kuvveti hep birden yayhm ate~ etti
ler. Mussolininin damad1 Kaptan Graf <;anonun u~agma 
mermi isabet etmittir ve bu u~ak Makalleye inmittir. Mü-
1ettebatina zarar gelmemittir. Fakat bu müdafaada Habe§· 
ler diger bir u~agm pilotunu yarahyarak dü,ürmü1lerdir. 

Jijika Ate1ler i~inde, Ahali 
Somaliye Ka~1yor ! .. 

Belgrad (Özel) - Cubutiden bildiriliyor: Harrardan bil
digine göre, bir ltalyan hava kolu f ngiliz Somalisinden 
Jijikaya giden kervan yoluna kadar gelmittir. Cumaertesin
denberi ltaJyan u~aklari Jijikayl bomard1man ediyor. 

~ehir ate1ler i~indedir. Evlerin ziyadesi y1k1lm11br. Jijika 
abalisinden ziyadesi lngiliz Somalisine ka~m11lard1r. 

General Dö Bono 
NegÜ!ilÜ bar11 istiyecek halde 
i1 görmediiinden ~eri al1nd1 
Sofya- Mir gazetesi yaz1yor: 
ltalyan1n ba1kumandan1 general Dö Bonoyu degi1tirmesi 

Habet harb1n1 neticesinden memnun olmamas1ndan ileri 
geldigini ve ltalyan ordusunun bu güne kadar barb1 neti
celendirerek Negüsü sulh i~in ltalyanm ayagma kapand11-
mad1g1 i~indir. <;ün~ü Habet ülkesinin bugünkü ha valar1 
ve yagmurlar1 bu ka~mlan firsab zor iade ettireceginden
dir, diyor. Ve Sözünü 1öyle baghyor. Eger harb alb ay 
devam ederse ltalyaya babahya mal olmu1lard1r. 

HALKIN SESI- Habe1ler ise harb1 sekiz sene uzatmak 
i~in hazuhk görmü,Ierdir. 

E B E E 
lspartal1lar1n : Müthi1 §ey 

Sevinci Bir y1lan bir köylü ka
lsparta 26 (A.A) - lspar

tablar yillardanberi basretini 
~ektiklerini demiryoluna Cu
muriyet devrinde kavu~mak
ta olduklar1n1 ögünmektedir. 
llk lokomotif bu sabab bin-
lerce lspartalalarm tezahürab 
ve alk1~lar1 arasmda istasi
yona girdi. 

Halk bayram yapmaktad1r. 
Sehir taklarla ve elektrik-
lerle süsfenmittir. A~dma 
bayram1 i~in baz1rhklar de
vam etmektedir. 

Cumuriyetin büyük otku
larmdan birine daha kavu
f&n lspartahlar seyin~ i~inde 
a~1Ima gününü beklemekte
dir. 

Cl 

Italyan1n 
Resmig 
Tebligi •• 

Bugünkü ltalyamn remag 
tebligine göre, ftafyanlar Ras 
Deste Koluna hücum etmi' 
ve püskilrtmüttür. 

-•••+"" 
Ekmek~il~r 
Kooperatifi 
Kuruldu 

~ehrlmizde bir ekmek~iler 
kooperatifi kurulmu1tur. Ko
operatifin nizamnamesi tas
dildi geldi. T escil muamelesi 
bqlam11tar. 

d1na dolanarak kad1n1 
öldürdü kocas1n1 da öl-
dürüken köylü yeti~ti 

Suriyen!n Sur kasabas1 ci
varinda bir köyde geceleyin 
balk Süley.nan Nasir adm
daki adamm evinde bir tak1m 
iniltiler geldigini ititerek eve 
girmi1ler ve korkun~ bir man
zara ile kar111lam11lard1r. Bir 
kocoman yalan Süleymanm 
vücuduna sarilm111, s1kmauta
d11 ve adamcag1z bitkin bir 
halde kendisiai kurtarmakta
d1r. Yerde, Süleymamn ka
r1s1 ölü olarak yatmaktadn. 
Köylüler hemen y1lana hücum 
ederek gü~lükle öldürmü1ler 
ve . Süleymam kurta1 m11lar-
dir. 

Uyurlarken yilan ilk önce 
kadma dolanarak öldürmüt 
ve sonra da Süleymana sa
rilm1§br . Süleyman gü~lü 
kuvvetli oldugu i~in bir müd
det mukavemet edebilmi§, 
fakat köylülerin gelecegi s1-
rada kendisini kaybetmi§tir. 

Askeri barem 
Cetvellerinde 
Degi~iklik Y ap1lacak 

Ordu i~in hazarlanan yeni 
kanun liyihasmm esalarma 
göre, askeri barem cedvelle
rJnde yeni sivil barem cet
velline uyacak ,ekilde degi-

. tiklikler yapilacakbr. Bu de 
gi1ikliklerden bilhassa sübay
lar istifade edeceklerdir. 

f;anakkale~ 
1 

Vapuru 
Karaya oturdu 

<;anakkale 26 ( A.A ) -
lzmirden gelmekte bulunan 
<;anakkale vapuru bugün 
Bozca Adaya 16 mil mesa
fede karaya oturdu. Tahlisi
ye gemisi yamndad1r. Y ol
cular i~in bir tehlike yoktur. 

Kanl1 Balta 
ile Y akalancb 
Cinayetin Sebe9i 
Kömür l\1eselcsidir 

s 

Q 

Ras Kassa 
Hücum 
Arefesinde 

Bergama kazas1n1n K•
nahiyesine bagb Örtülii k6-
yünde Zenoi oglu Ali ile •Y" 
ni köyden Hasan oglu Hilll" 
met aras1nda kömür me•e" 
lesinden kavga ~1km1f Hilll" 
met balta ile Aliyi öldürm0f" 
tür. 

Tahkikata göre · Himlllet 
balta ile Aliyi boynundall 
agir surette yaralaouf ff 
ka~mttsa da kanb balt• 11t 
yakalanmithr. 

rr 

Berlin - Alman gazete
leri aytarlarmm Adigrattan 
bildirdigine göre, Ras Kassa 
timal cebhesinde haz1rlad1g1 
pek kuvvetli bir ordu ile A-
1anga gölü ciavarmda ltal
yanlara hücum edecektir. 

Mukaddes 
Sand1k 
Cepheye gitti 

Belgrad ( Özel ) - Adis
Ababadan: 
Habe1 yurdunun ilk impa
ratori~esi, Hazreti Süleyma
mn meftunu, Saba Melikesi
nin Kudüse giderek Hazreti 
Süleymanla evlendikten son
ra dünyaya gatirdigi erkek 
evlida Hazreti Süleymamn 
ogluna verdigi "Habe~ im
paratoru birinci Menelik„ 
unvanma aid baz1 vesaik ve 
dini evrak1 havi olao, sulh 
zamamnda Adis-Ab .bada 
duran ve harbda cepheye 
götürülen Mukaddes sand1k 
Senjorj kilisesinden ahnarak 
büyük hürmet ve ihti1amla 
cepheye götürülmü,tür. 

Sansörden 
~ikiyet 

Sofya (Özel) - Dün ak
fam toplanan gazeteciler ku
lübü Bulgaristandaki sansö
ru11 kald1rilmas1 ve matbua
bn hürriyetinin iade olunma
s1 i~in te§ebbüs yapmaga 
karar vermiftir. -·---Bir ihbar 

Y angm yerinde bir kilise 
ir;inde äsär1atika bulundugu 
hakkmda müze müdürlügüne 
ihbarda bulunulmu§tur. Ya
kmda ara,tirmalara baflana
cakbr. 

Yard1m 
Komitesi 
Gruplar1. 

Sosyal yard1m kurulUD„ 
merkez yard1m komitetill' 
mensub gruplar faaliyete W 
lam1~lard1r . f zmirlilerin bf 
sosyal i~i 1efkatli himayeleti 
ile kuvvetlandirecekleri tlP' 
hesizdir. 

Davul 1ikiyet 
Edilirsa yasa1' 
Edilecek 

Halkm istirahab dOtOOt' 
lerek Rämazanda yaln11 il" 
tenilen mahallelerde da.ol 
~aldmlmas1 llbayhk~a uyfd' 
görülmü§tür. ~ikiyet YU~ 
bulursa davul ~almak y~ 
edilecektir. 

inebolu 
Vapuru f acial' 
Ehlivukuf 
Raporunu Verdi 

lnebolu vapuru facias1 uJr 
kikabna adliyece devam 1 
mektedir. Kaza i~in etef 
edilen ehlivukuf; dün rar" f,,,. 
runu müddeiumumilige 
miftir. 

Ögrendigimize göre 
vukuf raporu 25 sabife 
tulmuftur. l~inde vap 
batt1g1 yeri gösteren bii' 
kroki vardar. Müddeiulll 
lik~e ehlivukuf raporu 
rinde tetkikata haflanll11 

Habe1ler 
Esirlerini ate~te y11~ 

iki italyal1 yormu~ diye kor~9 

R Italyan nefer1 '" 
Um Radostaki ltalyan ask;:; h~ i 

Bize iltica Etti rinden biri kayakla Bod JI ~~ 
Rados adasmde ya§ayan daki deniz kenar1 kotuf,I ~ 

Rumlardan ikisi kay1kla ge- r1m1za teslim olmu1tur. 11' 
lerek deniz karakolla11m1za Jim olmasmm sebebid~ l~ 
telim olmu§larchr. günlerde Habe~ cebb ),1( •'I 

Bunlar italyanlar tarafm- gönderilecegidir. 0 tl• ,r \ li 
dan i§kence gördü'f lerinden lere esir dü~er diye ~ 
dolay1 ka~an siyasi mücrim- muf, <;ünki Habetler. tu 

1
Jf \, 

ler olduklar1m söylemi§ler- lar1 ltalyan esirlerin• • ~ • 
dir. yak1yormu11. .J ~ 
~&11ad!iri!A1'61~1Ah~66a1D6Aae•A•u11111ia•~' ~ 
41 s_nenin en büyük filmi , L ~ 
('. Beyoglunda 4 lstanbulda 2 hafta gösterilen 1abe•e ~' 

1 SiY AH GÖZLER i Harry baur-Simone Simon-Jean Maks - Maksudi•0 

LTA YYARE c~i;:;~:;;nds, 
••••••••••1vvv+vovowoe• 


