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alyanlar birfok ölü, yaralr silah, tank, mühimmat 
rrakarak Habe1 askerlerinin önünden kafiyarlar 

--------------~------· OOOOOC••aooooo----~------------------

' - Ababa bütün dünyaya yayd1g1 resmig tebliglerle son zaferini resmen bilclirmiftlr 
bei imparatoru yabanc1 gazetecileri neden cepheye ~itmege birakmachg1n1 anlabyer -----------------------„···~.„„ ___ -----------------------

SIZ gazetecisi Vehib P,. yi büyük bir Frans1z generaline benzetmi§. Vehib Pt• n1n sözlerl 
E~LER IT AL VAN muvaffak olup ta Aduay1 duguna göre ltalyanlar öl· yorlar. b1rakm1tlard1r. Gorahaiyi ve aini kay'betmitlerdir. 
ESINE GIRDILER almak ve Menelik'in plän1n1 mekten ziyade ka~mag1 ter• Adi1-Ababa 27 ( A.A) - Goernogoibi garnizonlarana Adia-Ababa 27 (A.A) -

• ( Özel ) - Havas tatbik etmek oyununda mu- cih etmitlerdir. Hükiimet teblig ediyor : da sirayet etmit ve bu gar- Esrarengiz u~aiJn Adil·AN 
b verdigi bir telgrafa vaffak olamadtlar. ltalyanlar IT A YY ANLAR NICIN ltalyanlar Ogaden cephe- nizonlar yerlerini b1rakarak ban1n 50 kilometru dop•• 

ltaa Seyyumun orduau da gözlerini a~arak bu teh- CEKILIYOR? 1inde tam bir hezimet halin- (Ual-Uala) ve (Vardaire) 11- da klin Bichoftan •••kil 
clan biri Adur ile likeye diifmemek i~in garb- Istanbul (Özel) - Ogadan dedirler. Gorahaiden bildi- g1nm1f olup buralardan ~k- llzerinde u~mq •e 1na .... 
hududu arasanda ltal- dan dokuz kol ve tarktan bepbesinde genral Grasyano rildigine göre ltalyanlar1n maktan imtina etmektedir. n1n resmii mahafiH ..... 

sag kolunu k1rmq- yani Makalleden ve cenub- ve telqe dlltlrmllf elcla„ 
' dan geien kuvvetleri bare· bildirilmektedir. 

liabe1 kolunun burGn kete getirdiler. U~aitn bir Amenku „. 
olduj'u belli degildir. ITALY'ANLAR MAKALLEYI zetecis!ne~aid oldatu ltn-

80$AL TIRKEN DIYORLAKI nilince bu teilt •e a.U..-

~ LER ITALYANLARI 1! SENESI KAPANINA 
e „ L. D0$0RÜRKEN 
'-. l~a - Romadan telefon: 
•~ ~erde Tigre taraflann· 
~ ~beflerin ltalyanlara 
J' ~~ iltedigi ~evirme 

t 11''eai bpk1 1886 sene-
e Japbklan manevre gi
• Oalar ltalyan kollan-
"lca kuvvetlerile olan 

·-~· keamek iatiyorlard1. 
bu manevrelerinde 

Sofya - Romadan telefon: leri silreldi kahknalera „. 
ltalyanlar Makalleyi botal- rakm1fbr. 

byor. ltalyan lkumandanlan· Adia-Ababa 27 (A.A) -
n1n ifadesine göre bu bir Hükümet Ras SeJJUal• 11-
botaltma dejil Habetlerin mit olduguna dair olu laa-
Tig1 e ve Adu etraflar1nda beri yanlamaktacbr. 
ltaJyanlar1n arkas1 ~evirerek Roma 27 (A.A)I- Stelul 
hududu a~mak hasusundaki ajan11 bild)'lyor: 
pilinlar101 akim birakmak Bam •jaulana ltalJU .,_ 
i~in oraya acele kuvvet gön- kerlen·-...1• bir tMa.ns' -
dermek ma sa 1na me n1 1r. „. __ ka„b•-•-.... -·, llabUe k d b "d" ordasu muntazam bir surette 

1 

dört tank ve iki mitralyözleri Habetliler Gorahaiyi ve Go- au 

IT AL y ANLAR BÜYÜK BlR geri ~ekilmekte iken Gora- hamil alb kamyon kaybetmit edogollbi tekrar itgal etmek alYU9h-':-m· T„_ ~ ... lat'-•---
0 GUNLUJl-A UG hai kuvvetlerini de ~ekmek· olduklan Anale ~11ma11 i~n tertibat almaktad1rlar. - wu„__ _... 

ß z \.J • 1 <: h J - lt J J Q kar•• l0IJU e"-;• -l..l-L'---• RADILAR tedir. 8u ric'at FaFan tehri 1 sonunda somalilerle talyan- .,.u a e gore a yan ar ga- .,..
1 

....., u~= 
Istanbul (Özel) _ Adia·A· beyunca oluyor. lar peripn bir halde geri den cephesindeki (SS) gin· ve talyanlana JU • _,„ 

babadan resmen bildirildigi- ltalyanlann Jijika ve Har- ~ekilmitler ve bir ~ok ölii liik mlcadeleleriain aemere- !_Sona .4 ~) 
ne göre ltalyanlar Ogaden rara taarruz plln1n degi1tigi [+] -2 &: S 3 S 11 B S • • 1 

· d "l"h t k anlatibyor. <;nnkii bu taar- Ul l b k d • 
cephes1n e SI a a ma ' ~an- usa u··yu·· en UH stri ta birkmak suretiyle periljan ruzu haz1rlaken Habe1lerin 
bir halde bozulmUftur. Bu ltalyan ordusunu arkadan 
bozgunluk biitün. ltalyan or- ku11atarak ilgilerinin kopan

dusa tlatllnde fena tesirler 
yapm11br. Hatta Gorahaide
ki ltalyan askerlerinde ihtilil 
nipnlan görßlmiifttlr. Ba za· 
ferde Habefler yine dört tank 
ile pek ~ok mitralyöz ve 1i
lih ve cephane, ercak, ~achr 
ve aaire alm11lar. 

ITALYANLAR COK TE
LEFAT VERMEDEN 

KACMI,SEARDIR 
Istanbul - Ogaden boz

gunlugunda ltalyanlann te
lef ab, harb1n biiyükliigüne 
ve milhimmabn ~okluguna 
nilbetle udir. Tahmin olun-

lacag.m anlam1tlard1r. 
lTAL Y ANLAR ESKI ISTiH

KAMLARINA GIRMEK 
l<;IN KO$UYORLAR 
Istanbul ( Özel ) - Ras 

Desta kuvvetleri kar11s1nda
ki ltalyan kuvvetlerinin bir 
k1sm1 hi~ sava1a girmeden 
~ekilmektedirler. Sebebide 
kuvvetlerinin bozulmat ya· 
hud tehdid albnda kalm11 
olmas1ndan ltalyanlarla gicli
tine göre Somali ve Eritre· 
deki e1ki hududda bulunan 
metin istibkimlari kazanmak 
istedikleri anla1wyor. 
ITAL Y ANLAR ACIRLIK

LARI BIRAKIYORLAR 
Istanbul (Özel) - Savat 

neticesi olm1yarak ge~ilen 
baZ1 ltalyan kitalan agrrbk
lanndan da bir k11m1n1n1 ol
iu gibi b1rak1yorlar. Yaln1z 
toplann kamalanna abyorlar 
fakat toplan iptal etmiyor
lar. Bir rivayete göre hava· 
valann yapurlu olmasmdan 
bunlan ~1karam1yorlar, bir 
rivayete göre de buraya tek
rar dönmelerini ilmid edi-

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

F abrikalar1m1z i1lemege ba1lad1. Ba1bakan 
ismet inönü yerinde iliceleme yapb 

lzmit 27 (A.A) - lzmitte fabrika bakkinda izabat ver• 
halk ve erkin taraf1ndan öz mitlerdir. Fabrika ll~ bu~uk 
yürekten kartilanan Bqba- milyon Türk liruma mal ol-

kaa lamet lninil ve Ekenomi 
bakan1 Celil Bayar dogruca 
in1aab ve montaj1 temamen 
bitmit olan kiitt fabrikas1na 
gitinifler, fabrikayi bilytlk 
bir dikkatla incelemi1lerdir. 
Silmerbank direktörü bay 
Mehmed All Ba1bakan1m1za 

mu11tur. 
lkinci kanun i~inde iflet· 

meye bqbyacakbr. Fabrika· 
mn kiitd ibtiyacln1z1n yllz· 
de ellisini kar1d17abilecefini 
anlatmaktadar. lsmet ln6n8 
refakabndakilerle 12,30 da 
ErtajTul yatile Mtldanyaya 
hareket etmiftir. Memleketi 
yükaeltici Ye refaba g&ilrll· 
cü her itte olduj'u gibi milli 
aanayün kurulat ve genifle
yifinde de yakm •e ytlkaek 
ilgisini göatermif ola Aata· 
türkiia Simer bakn Bunada 
kurulacak •e temellui yarua 
Batbakan lsmet lnanil tara· 
fmdan ablacak elan Kangan 
fabrikasile Gemlikte\ yapda· 
cak sun 'i ipek fabrikamaa 
ad vermek aaretile yeni ve 
matlu bir tevecdib glater
mektedir. 

Bunada karulacak fabri
kanm ach Tilrk klklbul• 
geldigi 1abit olu MeriaOI n 

„ 

Gemlikde yapdacak „, 
ipek faltrllr ...... „ ,... 
Tllrk klldlnden 1eldi1i U... 
izah edilmi1 olu 111D1 lpek 
olacakbr. 
·"""""--~ 

Telef• 

":"" ... „ ... „„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .... 
~et ve Asun büyük elbise fabrikas1 ESKI BIT/e:~~~N~~:A 15

-
17 

IC.thk elbiae,:palto ve pardes&alzl matlaka Ahmed ve AlllD& yapbruuL Yerli mak laer ~efkl ~ulikid• Pfte provala, temiz muraf, mlkemmel 
clikif 12 &radu 1• &ra„ b .... mmarlamll elMle „,...,. LEVHAMIZA. DIKKAT_a>INIZ. 
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~ Musolini kimdir? Simali 9in Krrallar krralt 
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••••• • 
Mussolini ltal3ray1 avucunun 

i~ine aldlktan sonra ••• 
-:3-

- <;ok gazete okur musunuz? 
- Bütün gazeteleri okurum, bilhassa bana 

dü~man olanlann1 ... Aleyliimde yaoilan kari
törlerden kocaman hir albüm yaptim. 

~--------------..ex,..~~~~~~~-

-- Bir devrin azametini de-
vam ettirmek i~i11 harb la
z1m m1d1r? 

-- Hay1r~. 
Mussolini ile görüten mü- ~ok degi1mi1tir, hepsi degil, 

verrih, ltalya :ba1 bakanwn 1 fakat baz1 gazeteler vardtr ki 
onbir defa hapsaneye abld1- her sabnn1 bir menfaata 
gana ve hapsanenin siyasi in- alet olarak yazarlar ve ha-
sanlar i~in mükemmel bir kilratlan .ortaya atmaktan 
mekteb olduguna dair söyle- ~ekinirler. Sonra ben gazete-
digi sözlerden cesaret alarak Jerin tenkitlerinden korkan 
ondan sormuv: bir adam degilim. y eter ki 

- lhtimalki sizden siyasi Y•P'ltklan tenkid bir garez 
dü~manlar1mz1 bu sebebten ve menfaat mukabilinde ol-
dolayi hapsanelere gönder- masin. 
mekten ~ekinmiyormusuz .• „ 
Acaba unlan terbiye etmek 
i~in mi bu mektebe gönde
riyorsunuz? 

Sizin hapsanede ~ektiginiz 
1sbraplar, ba1kalann1 hapsa
neye gönderaege mani ola
m1yor mu? 
- Asla.. Ben kimseyi hak

s1z yere hapisbaneye sok
miyorum. Vaktile enlar be
nim serbestimi elimden ald1-
lar. Simdi onlan i~eri sok
mak 111as1 bana gelmiftir. 
.- Hayabn1zda, bilhassa 

gen~ligin10de gazetecilige:~ok 
heves ettig1niz ve bir~ok si-
yasi zalerleri kaleminizle ka
J~minizle kazand1g1n1z halde 
neden fikrinize, siyasan1za 
biraz muhalifet eden gaze-
teleri ya~atmak istemiy;or, 
kapl?tiyorsunuz? Bunu y·•ln1z 
ben •• degil, biitün ilem, bu 
gün de, yunn da sizden so
racaklard1r, Buna ne dersi
niz? 

Gazetecilige hakikaten bü
yük bir önem veren Musso
liniyi hey:canb bir sesle bu 
suaJime fU cevab1 verdi : 

- <;ok gazete okurmu
sunu:z? 

- Bütün gazeteleri oku
rum, bilhassa bana dü1man 
olanlar1n1... Aleyhimda yap1-
lan karikotarlardan kocaman 
bir albüm yapbm. 

- ~imdide baz1 Amerika 
ga21ete ve mecmualarma ma-
kaleler yaz1yorsunuz, bugUn 
kullancbiJn1z dil daba mute
dilmidir?. 

- Ben yabn1z sert ve me
tin bir1ey yazmak liz1m gel-
digi zaman kalemi elime ah-
nm. 

Mussolini ile bnndan sonra 
taribin ve askerligin birer 
mekteb olduguna dair bir 
hayli münaka11alarda bulunan 
Emil Lodvig asil Mussolini-
nin, harb ve futuhatc1hk hak
kindaki fikrini ögrenmek is-
tedigi i~in ona fU suvali 1or
mu1: 

- Bir memleketin kuvvet 
ve azametini devam ettir
m ek, bir devrin 11an ve sat
vetini muhafaza eylemek i~in 
harb etmek liz1mm1dtr? 

- Benim nazar1mda gaze- H - ay1r„. 
le, büyük bir silih, mukad- _ Hal'>uki sizin bir harb 
des bir bayrak ve her haki-

i~1n haz1rland1g1nz1 iddia 
katm rubudur. Bir gün ben edenler var. 
gazetecilige en ~ok sevilen _ Bence bir memleketi 
rocuk 11fat1m verm1·4;.tim. 
:r- Y böyütmek ve yükseltmek i~in 

- Mademki gazeteciJigi harb, futuhata Jüzum yok-
bu kadar iyi ve yüksek bir tur. y alniz taclar daimi su-
meslek say1yorsunuz, neden rete tutunabilmek icin daimi 
onu bugün börle h1rpalay1p 
el ve ayaklarini siki siki snrette harb yapmaga mee-
baghyorsunuz? burdualar. Halbuki diktatör-

- <;ünkti bu günkü ~aze- lükler her zamau buua muh-
tecilik mumi harbdan ev- ta~ aegillerdir. 
velki gazetecilige nisbeten ( Arkas1 var ) 

~ dDtaadliaf~AAltlAdbdlbdMJ!lrltJb.111dbAA~ 
S :.nenin en büyük filmi 

" Beyoglunda 4 lstaobulda 2 hafta gösterilen 1aheser 

SiY AH GÖZLER 
Harry baur-Simooe Simon-Jean Maks - Maksudian 
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M uh tari y e tin in esas Habe§ imparatorun siyaseti f, 
Kanunu yao1l1yor Fraas1zca ögretmenini: verdigi siyasal bir ders! 

Paris - Pekinden bildiril- heyet taranndan ve Japon _ 4 _ 
digine göre general Sun - mÜ§avirlerinin yard1mile ida- 0„111 

Bu zamanda k1ral1' re Zo- Ras Gu-ksa bozuldu u..-· 
Chen • Yuan lia1lianhg1nda re olunacakbr. Bu idare müs- „ · II' 
toplanan yer muhtariyet he· tekildir. adit te durmad1. Mahbus geldi. Krali~e Zeoditaoui 
yeti 1imali <;in muhtarhgmm <;IN ASKERININ <;EKILE- imparatorla anla1arak ortah- mesi üzerine o güne ka~ 
yeni yasasamn ana hatlann1 REK YERLI MILiSLERE gi ayaklandirmak ~arelerine lmparator vazifesi gördur 
!llU yolda rizmittir: TESLIMI trtN ÜLTI ba§ vurdu. Fakat her kere- halde resmen lmparatorlut: 
y „ 's' - sinde k1rali~enin mahpus ol- gunu ilän elmemi§ ve tao• 1

1
- y eni muhtariyetin MA TOM dugu saraya giderek onu bramam11 olan Ras Taf"' 

esas prmdan biride komünist Paris - General Doihara " Hai'le Sela" si· ,, adi albnd' kandmr ve bir müddet i~in 
alehtarbiJd1r. Pekin "askeri kumandanh- iskät ederdi. Biraz istirahat lmparatorlugunu resmen j)lO 

2 - Yeni muhtariyet cha· gma bir ültimatom vererek yüzü gören Habe§ uhisu bu etti. 
1 

rar, chantung viläyetleri ihti- <;ar1amba (bugün) günü ög- sevinci iki cümle ile huläsa Geni~ bir öl~üde f raos• 
va edecektir. l k d Ik "d · ' l"'' ene a ar mü i 1 aremn ediyordu: tarafmdan yardm gören ,,... 

3 - Bu yasada <;inin bu muhtariyet komitesine tesli- T AF ARI DEVRiNDE AL- parator haileseläsi FraosaY' 
muhtariyet üstündeki s1fabn1 mini, yahut teslim edilecek LAH HIZE MERHAMET öyle bir kol ~evirdiki göstet' 
da zikrolunacakbr. günün bu müddet zarnnda E T T i digi sovuk yüzden Frans1zt~r 

4 - Yeni muhtariyet <;in tayin edilmesini istemi§tir. 1929 da Ras Güksa Tafa- dü§manbk ni,anlar1 okudlaS' 
ulusal bayraitn• kabul ede- NANKiN HÜKÜMETi PE- rinin nüfuzunu kirmak i~in ba§lad1lar. Oradaki Frans\$ 
cektir. KIN HÜKÜMETiNi BAZI aleyhinde süel bir kalki§ma mÜ§avirlerile Frans1z medlut'. 

5 - Nankin, yani <;in hü- ~ARTLARLA KABUL yakb. Bu kalkl~maya sebeb larmm geri ~agrdmas1n1 fr" 
kumet merkezi ile olan bü- EDIDOR olarakta Tafarinin eski Ha- saya bildirdir batta evvel~e 
tün idari muamelesi kesile- Paris - Pekinden tekgraf- beij adetlerine riayet etme- yerli bir tayyare te§kiläb i~~ 
cektir. lamyor: mesi idi. Aralarmda muha- ~agird1g1 baz1 Frans1z uzni•0 

6 - Yeni hükumetin mer <;in hükiimeti yeni muhta- rebe k1sa fakar pek kanh lanm kovdu. Frans1z Habef 
kez idaresi Pekin olacekbr. riyeti maliyeti ve iktisadiya- oldu. Zira Ras Güksanm as- demiryolunu öldürmek i~~ 

7 - Bu muhtariyatin ih· b ayr1 olmak üzere kabul keri ecnebiden gelmi' mü· birde demiryolu yapdla~' 
tiva ettigi illerdeki bütün ediyor. Fakat bu karar ge- kerrer ate§li ve makineli tü- ba§lad1. ~ 
vergilerle gümtüklerin var1- neral Sun-chen-yuhan tara- fekler idi. Bu tüfekleri Ras Osmanhg1 imparatorlu~-
dab Pekin muhtarhg1na aid fmdan yap1lan teklife uyma- Güksaya verende Habe~ im- ile o güne kadar Habe~Ieriß 
slacakbr, d1g1ndan mesele bitmi§ sa- paratorlugu !(e Fransa ara- güzel dost olduklar1, Habe' 

8 - Yeni muhtarhk bir y1lam1yor. smdaki dostlugu ~ekemiyen ~istan Osmanh imparatorlll; 
E E e S E ~ E ~ bir devlettir. gundan pek ~ok yard10J

1
' 

gördügü halde ona ~okt•~ Musso11·n1· Bu··yu··k Arap Bu sava§ kayda deger bir yüz ~evirmi~ti. Huläsa k•" 
surette tüfek tüfege ve sün- k d'l ee' • • larm1 doldurma ümi 1 e 

II d•• JI ( t J "' gü süngüye batta bogaz bo- h b" io' e ue 0 m para or u 20 gaza yapilmt§br. lki tarafm nebi devletlerin er 1r1d1 

Ed k • f Bevrutta 3~ tcskilätr1 k l . d birer türlü durumlar a J; ece m11 • „ ~ y as er erm e resmig urba Büyük devletler aras1J1P' 
tevkif edildi olmadigmdan birbirini tan1- hakikig bir dost kazanarll• 

8eyrut Polis müdürlü- Suriyede ~ikan Türk~e yamamak yüzünden kendi di. Onlarm arasma bir re1'~' 
günde gec;en bir vak'a Vahdet gazetesinin yazd1gma siläh arkada§larm1 da öldür- bet siyasasi koydu ki ne~;; 

Haleb gaze!eleri yaz1yor- göre Beyrutta Suriye, Lübnan mü§lerdi. Netekim sava§ cede bir Londra kara1 
Jar : Filistin, Irak ve ~ar~ Erdü- süngü yahut k1bc1m sald1r- italyaya bir hak verildi. f r 

"Ebu Fars ad1nda Lübnan- nü ihtiva eden büyük bir mazdan evvel diger tarafa kat italya bu hakk1 sila~;. 
ca maruf bir deli ge~en gün Arab imparatorlugu kurmak soruyordu: degil anla§makla alacak 1 ~ 
Beyrut Polis Müdüriyetine i~in te§ekkül eden gizli bir - Gayi Tafari? Yäni Ta- Diger devletler öyle. ~:,. 
gitmif ve müdürü görmek cemiyetin azalarmdan 39 ki§i fari tarafmdan m1sm? arkasmda ko§miyacak 1d1l .

1
e 

istedigini söylemi§tir. Ni~in tevkif edilmi§tir. Bilähere ya- Bu sorguya imparator as- Habe~ lmparatorur flll~. 
görmek istedigi sorulunca p1Jan tetkikat netice!linde keri ijU cevab1 veriyorlard1: Seläse oyunculugu se\'01~ 
§U cevab1 vermi~tir : bunlardan 31 i b1rakdm1§ ve - Onun ugruna kurban i~in onun vaidlerine inaJ', 

- Yapacag1m bir düello- digerlerinin mevkufen muha- olmaga hazmm. makta ihtiyah devletler ~-
da fahit olarak bulunmas1m kemelerine karar verilmi§tir. Önündeki adam1n kendi ruri görmektedirler. Bu b e ~· bir 
rica edecegim. Her camaat ve mezhebe tarafmdan olmad1gm1 ögre- kümdar dedigini yapar 1

, l. ltde 
- Kiminl~ düello edcek- t• 'tt mensub blr ~ok tanmmt§ nince birbine bir küfür ile yapbr1r, yapbramad1g1n ° a 

sin? · 11 kimselerin bulundugu bu giz- beraber bir de k1h~ savurur- maman bozdurur. Q'rd 
- Mussolini ile ! li cemiyetin ad1 (Suriye halk lard1. - SON - td" 
- Sebebi ne? '4 partisi) dir. Cemiyet eleba- r.;;n1:=~~~~••„„„ ••• „ •••• „~s:+:sw::..s ~r.- L 
- Birka~ gün evvel ken- "' 1(111: 

§Ilarmm evlerinde yap1lan ~ R A M A Z A N 't=-"in disine bir mektup göndermi§ ... , 
ve ordusunu muayyen bir ara§brmada müstakbel ve 
müddet zarfinda Habe~istana büyük Arab lmparatorluguna 
~ekmesi lüzumunu bildirmii- dair esaslar, nizamnameler 
tim. Verdigim müddet bitti. bulunmu§tur. 

~~~n i~in kendisile ~arp11a- italyada 
- Nerede düello edecek- Radyo Bekrinin buldugu ~arc! 13cn de Sa~tin1 ! r 

sin ? -· Ramazanda da meyha- - Bu iqadet aymda bJ o' ~~yz:. I 
- Beyrutta„. Fakat kendi Fa§ist ltalyasmm radyodan neye gitmekten utanm1yor- · s1zhk etmektet s1k1loi11 ~ 

köyüm olan ( Bihamdun ) u läyikile istifade ettigini lngi- musun, §imdi bu kadar i~tik- m1sm ? 
tercih ederim. Mamafih ben liz gazeteleri yaziyor · Alman- ten sonra ne yüzle di§ar1 p- - <;ah§bk m1, " H1rs1i; 
korkak bir adam degilim. yada muayyen ücret vererek kacaksm? diye yakalarlarr, ~ah~dl,d1~ 
Yeri Mussoliai se~sin ben telsiz makinesi alaolarm mik- - Eger teli§ ve endi§e mi, "Serseri„ diye yine i~e„. 
h tar1 yedi milyonu ge~tigi hal- ettig~ inbundan ibaret ise bu- '~" Al azir1m.„ · atarlar, ben de ne yaP ..,. 

Ebu Fars, müdürü :göre- de Italyada yar1m milyonu nun ~aresini bulmak zor bir ~at„ g1m1 §&§ird1m. 111 " 
meden ~ekiHp gitmi§lir. bulmamaktad11. §CY degildir. V" ~lti1 

Telsizin babasa Markoni- - Nas1l ~are? Bütün ön1rün1ü or~ 1 •~ku 
f r&DSIZ nin yurdunda ahize kullanan- - Beyenmedigin bu yüzü Ge~irecek degililfl ~ ( <; 

Parlamentosu lar 450 bin iki§iden ibarettir. kimseye göstermemek i~in _ Yahu ramazanda cl• :( la 
Bunun i~in talya hükiimeti buradan k1m1ldamam. ' 

A 1 
§imdi halk arasmda ucuz ni meyhaneden ~1karkeP _,, A. 

~I 1yor makineler tamim etmege Ba~ka 13ir~eyim mü§lar, biraz s1kilm1yor1" 
Belgrad-Paristen telefon: hazulamyor, Senenin sonun- Yok ki . . . suz? ,, 
Yann sabah l!'rans1z par- da 7 starlin fiat ile bir halk - Top":patlaman yine ek- - Oradan hi~ ~·~?1'~•' 

lamentosu a~1lacakhr. Birin- ahizesi piyasaya ~1karilacak- mek yiyorsun, bu nash i§I? m1 m1 istiyorsun, tabJI f1 1' 
ci günü a~1lma merasimi ya- br. Ahizeler, ucuz olmasma - Ne yapahm, yiyecek cag1m1 bütün hayatun• 02.~1 
p1lacak 29 ikincitecrinde de ragmen ltalyan istasyonlar101 kuru ekmekten ba§ka bir§e- hane kö§esinde gef1 
istizablar ba~layacakhr. mükemmel surctte alacakhr. yimiz yok ki kabk yapahm„. mem ya!. ,__.-/ 

Zeu2in olmak isterseniz oi SQadPf 
yango biletlerinizi mutlaka ~ kl·-~es~ i·n Jen abmz. CorakkaJJI ka~akol kdlJ~ 

y ai §IS1Dda 354 H. Tahsm On e 
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ß A ~ J 1 ~~kalädeligin .fevkinde„. Adeta plgmhk„. 
kah... Dans ve 1arkdar filmi„. 

ECZACI 

S. Ferit'. 
KOLONYA 

J 

MARAHUANA 
Amcrikan1n en güzel yüzlerce dansözü, gözleri kam..•1· 
gözleri kama§hran bir güzellik ve zenginlik, em~jz 
ve orijinal musiki aras1nda ge~en merakh ve beyecaKJh 

bir mevzu 
Bu ak~am 21,15 seans ndan itibaren 

VE 

Esanslar1 1 
Üzerine koku yoktur. ' ~ 
~i111diye kadar da 

Elhamra 
ldaresinde Milli Kütüphane 

Tel. 
2573 

sinemas1 
ya p1la n1a nu~b r 

Bahar, Altm damlas1, 
Yasemin, Muhabbet ~i~egi, 
Unutma beni, Senin i~in, 

Ayr1ca: 

P t J ld • En son dUnya aramun urna a. havadisleri 

Ful, Dalya, Mamulya isim- SEANS SAATLARI 

lerile yapihr. t Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Bcnzer isimli taklit-1 Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
lerini ahp bo§ para Pazar: 13 te ba1Iar. 
vern1eyiniz. ,: Ak~amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobü1 

I .C ve tramvay vard1r. 
1[•l~~~ 

M. Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi. T K s··t1 • • G. lcli aze ars u enm1z e 
rw;::•_.„_.,,,_ ..... _ __ w-=-·---· • • - - 51 T ,r,.~- 'On ~ ~,:~ 

~ .. ;:! Ag1zdadiyle !~ 
:*:~:itl~~~ ~. Ve midenizi bozma- ~ 

D O K T O R •iJ da~ ~cmek yi1nek !j 
1 1sbyorsan1z ? •

4 A. Keml!ll 1' onay t+ Hi~ tereddüd etmeden t, 
~. Kemeraltinda Barut han1 (~ 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n r+J sokag1 kö§esinde [+4 

hastahklar mütehass1s1 ti~ ALA ~ EHIR ~~ i1~•111abane istasyonu kart1s1ndaki Dibek sokak ba1in· [~ '} :, 

~3! •::.:: :~8ve k:;:~e~::'::!::d~a~:~·~d:;'.'t 8 den ~~~~'!_~~~~~:L :-_,_J1 

'türacaat eden bastalara yaptlma11 liz1mgelen sair MutJaka 
~ilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· 
~- yaptlmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene- • Bu Yaz1y1 Okuyunuz ! 

E 
R 

z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükiimet 

Kar~1smda 

Muhterem mü~terilerimizin Kars sütlerine göaterdikleri 
ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1n1n filitredeD 
gecmi~ halis ve gayet nefis tereyaglar1 getirilmi~. 

Muhterem mü1terilerimizin sütlerden snemnun olduklan 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklara füphe1izdir„ 

Tootan ve verakende sa tI~ yerleri hükö.qiet 
kar~1s1nda 

• • sevim pasta11es1 
~eker.cilerde 12-14 No. hm.la 

• • 
~ekerci ALi GALIP n1üesseseleritiir 

w~~~~~:~~~ 
Alipa~a caddesi Kuyum- ~~~~~===========~ · ~ 

ctlar dibinde §ekerci Baha- Dis Dok toru 1~ 1 • • k h •1 • 
'lllde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

'• 
ettin. H T ~ hs• T zm1r, cevres1 a vec1 enne 

Her nevi §eker, lokum, • a ID 80 Oyunlarda verilmek i~in son zamanlarda ~ok aranan 

~ti~kuaz Bar1 ni§an kutulan toptan ve pe- 2 inci Beyler S. Hamam II jelätinli ve. kremah özel bisküvitlerini yapan müesse1e-
rakende sabhr. No. 98 kar§tsmda 37 numaraya ge~- ~ miz ba§ka ~e§idlerle de sipari11ler ahr. 

lll1rin yegäne lüks 
~ eglence yeridir 

D -~--m~§tir. Telefon 3774 II ADRES: lzmir Sand1~~dar Qer~i oglu han No. 21 

K b d Y .. k 1 81·11ur @ GuZEL 1ZM1R BISKOVIT FABRIKASI 
ka salon, mükemmel cai: 

~ llluzik. lstanbuldan celb 
~ t11 en muazzam ve muh
'. bir varyete heyeti saat 

a a av1, u se ve m 
SIHHA'TIN ~iIHVERI ~~~~~~=~~ 

Irden onikiye kadar nu-

~ akrobatik eksantriktir. 

~da i~kiler son derece 
t llr. 
t Grkuvaz barma m&:1t1aka 
"1n1z. <;ok memnun ka-

s1n1z. Müdüriyet 

·~EE~~E~S8~~~~~~~~ 

l' A YYARE Sinemas1 T3~eJi'0 1 
~ BU GUN m 

n>'.ük Frans1z edibi Alfons Dodenin e?e~iyat äl~minde ~ 
•n~däb yapan 1aheser romamndan 1kbbas edalen ~ 

SAFO 1 

S1hhabn 'n1ihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yükseh) den «Billur» dan «Kabaday1)) dan 

i1te bunun i~indir ki hayabn esas1 olan s1hhata ehemmi· 
yet verenler ne1elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1yi kullamrlar. 

„ ~ 
~J\leksandr DomafiJ;in "LAdam Okamelyas1„ Emil ~ • · 
bi lan1n "Nana„s1 ayarmda ve muharririne dahi unva· ~ 
tt~~ kazandiran S A F 0 roman1ndan daha güzel bir f!l

0 : _ • : _ -

dde filme ahnm11br. f!•r1 {~~~~~~ ~:~~~~~E 
<;ok derin ve ~ok heyecanb bir aik macerasmt can- ~·~ ~~11 Ramazan munaseb!tde halkn~ egleneceg1 b1r1c1k yer ~ 
land1ran bu filmi komedi Frans1z artistleri temsil .i:: ~ A S R J S J N E M A 1 

etmi1lerdir ~ 1 IJ 
J\ Y R I C A : ~ 1 !olacakhr. <;ünkü asri sinema bu hafta tekmil Nevyork ~ 

F O K S ( Dünya ha vadisleri } ~ polisini §2§trtan, bankalar soyan me§hur yeni Alkoponun ~ 

( 
Karikatür ) ~ 1 maceralar1 9J 

-..........._ M i k i Komik fi ~ Gece adamlar1 ~ 
li „ -( SEANS SAATLARI )- ~ llHeyecanb 10 k1s1mhk büyük Amerikan filmi ile ~ 
F> er gun 15 - 17 - 19 - 21,15. E 1 LIYAN HA YT'1n en güzel opereti IJ 
cazar 11,30 - 13 te ilive seanslar vardir. ~ s . .b. b. k d 

t~._ ~rnartesi 13 - 15 - 17 seanslarmda TALEBEYE ~ ~ eDID g1 1 119 8 ID 
~ilith bilet verilir. f!i IJ Ve gelecek hafta gösterilecek filmlerin reklamlann1 
~••tlarda degi§1klik yoktur. -3040-50 kuru1tUJ'. _ . ~ ~ gösterecektir. Geliniz görünü. 

• • • • • • • ~.E~~~~ .1171';~ 

Ramazan hazirhklar1 - Ramazan münasebetile 

LALE SiNEMASI 
Önümüzdeki haftaya fevkaladelikler yapmaktadir: 

Per1embeden itibaren 
5 FILM.. 27 KISIM 

1- KIZIL VAGON 10 k111m 
2 - KA<;AK<;ILAR PE~lNDE 
3- TÜRK<;E KARAGÖZ 
4- TÜRK<;E FOKS JURNAL 
5- KOMIK MlKt 
Bunlar1n ekserisi lzmirde ilk defad1r. 
Ramazanda her gece LALEDE sinemada KARAGÖZ 

vard1r. 
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·. Suikasd 
f .Mahkemesinde 
: S·aikasd ! ... 

Belgrad - Marsilyada Kral 
AJeuandrtn katillerinin mah
mahkemesinin icrast esna-

1 smda mahkeme heyetine sui
f kasd yapmak üzere yeni bir 
• tertib yaptld1itndan füphe

lenen polis mubakeme hey-
1 etine ee bissettirmeden tab

kikata giri1mi1, kaitllerle ha
pishaneye gittikten sonra 
katillerin avuka1 iken mah
keme taraftndan reddedilen 
avukat Bono takib etmif. 

Nibayet Ruabene otelinde 
J Bononun birka~ kiti ile top
J lancbj1n1 görmüf, o da onla-
1 lann grubuna girmit ve mah-

keme salonunda yapdmak 
üzere yeni bir suikasd tertib 
eclildigini anliyarak asd sui
kasd1 yapacak olan1 tutmut· 
tur. 

Mamafi bu 1uika1cbn mat
rud avukat tarafandan idare 
edildigi zannedilmektedir. 

....... ···-· ........ -
Paris Habe§ 
El~isinin bir 
Bildirigi 

Ankara - Habe1 el~iligi, 
imparatorun büyük Habe1 
kumaadUlaruun bozgualar1a1 
önlemek maksadile seyabat 
etmif olduju haklandaki ha
berleri yalanlamaktad1r. Bu 
müaaaebetle, Habe1 bnku
meti, Ras Güksadan gayri 
hi~ bir Habq kumandan1n1n 
ltalyanlarla anla1mad1g1n1 
kuvvetle teyid etmektedir. 
Harb1n neticesi, memleketin 
bütiin kuvvetJerini fmparato
run etraftnda toplanmak su
retile lmparatorlugun vahde
tini saglamak olmu1tur. Son 
se1ahah esna11nda, im
parator, bütün tebaas1n1n, 
kati ve candan bajlwk te
zahürlerine tahid olmu1tur. 
Düsman akmctlanna kar11 
tiddetli mukavemet anuau 
ltalyan Somalisi ile Eritreye 
de sirayet etmif ve buralar
dan bir~ok lrimaeler Habet 
topraklaklarma s1j'lnm1tlar
dir. 

( Hallwa Sul 1 

H abe1lerin gece baskinr 
• 

bulunan bir Italyan Haüsyen bay1rlar1nda 
süvari k1tas1 tamamen imha edilmi1tir 

Belgrad-Asmaradan teig- : lemek üzere bir kararargih : yüzba11 da vardar. 
Belgrad- Makalleden bil

diriliyor: Makallenin altm11 
kilometro 1imalinde kiin 
Haüsyen mevkiinde dün ak-

raf : vaziyet alm11, karargihm or-
ltalyanlar mühim bir mag- tasma beygirler baglanm11 

lubiyetlerine itiraf ederek di- bunlara gündüzden tarassut 
yorlar ki ge~en kartesi ge- eden Habe1ler gece yar1s1 

1am bir ltalyan süvari k1ta
s1 Habe1lerin hücumuna cesi Hausien yak10lar1nda bir bir baskan yapm11 ve bir de 

ltalyan sbvari kitas1 Habat· yayhm atef a~m1tdir. Kanh maruz kalm11hr. Süvari k1ta
s10dan kurtulanlar bu sabah 
buraya gelmi1tir. Bunlar10 

ler taraf1ndan imha edilmi1- bir savaf ba1lam1f, sava1 sa-
tir. Bu k1laya kumanda eden baha kadar devam etmif, sa-
yüzbat1 Rinaldi ölü dü1mü1- bahleyin italyan süvarilerin-
tür. den sag kalanlar1n baztlar1 

if adesine göre bu bask1n 
ltalyanlara bahahya mal ol
mu1tur. <;ünkü kata kuman
dam da ölüler i~inde kal-

Düninetrolunan ltalyan res- ka~m11lar fakat ziyadesi ölü 
mi gazetesine göre bu kita ve yarab olmak itibarile ka~-
Haüsyen bayirlar1nda gece- m11lard1r. Ölüler aras1nda m11br. 

3 2 B 3 8 S 8 8 S ::: B 
• 
lmparator 
Lic Yasu 
Kimdir? 

lmparator Meneligin toru
nu yan1 k1z101n oglu on yedi 
ya11nda tahta oturdu. Genei 
skvqta Osmanb lmparatoru 
ordularile beraber ~ahtmaga 
isteyen faket timdiki lmpa-
ratorun partisi buna mani 
olmu1tur. Ondan dolayidir ki 
Habe1 kilisesinin menfuru 
olmu1tur. 

Habe1istanda 
Islimiyet 

Belgrad - Pravda gaze
tesinin yazd1g1na göre Ha-
be1i1tanda lslimiyet isadan 
yedi as1r aonra görünmü1tür. 
Afrikada genitledikce geni1· 
lemi1tir. Oarada Hiris~iyan
larla lslämlar pek büyük ve 
kanh muharebeler yapm11lar
dir. On altmc1 as1rda Habe1-
teki Müslümanlar Hiristiyan
lann aleybine dini bir sava1 
a~m11lar, Hiristiyanlar Porte
kiz devlerinden yarcbm ald1k
Janndan lslämlan maglub et
mitlerdir. 

~arbay1m1z1n Moskovadaki 
Ziyaretleri 

Moskova 27 (A.A)- lzmir 1arbay1 Beh~et Uz Leningrad 
Sovyet batkan1 Yodatzki'yi ziyaret etmi1tir. Bay Yodatzki 
Bay Uz 1erefine bir aktam yemegi vermi1tir. Bay Uz süel 
hb akademisi hastanelerini deniz müzesini ve limam gez
mit Leningrad süel dairesi k1talar1 kumandan1 Bay Safosi-

ijnikofu ziyaret etmittir. 

K1ral Y orgi-Bay Kondilis 
Görü1meleri 

Atina 27 (A.A)- Bay Kondilis dün k1ralla yaphg1 mü
läkat iki saat kadar sürmü1tiir. Bay Kondilis saraydan ~·
karken gazetecilere beyanatta bulunarak k1ralla meclisin 
daitlmas1n1, intihab1n kuvvetli bir bükumet tarafmdan yap1l
mas1n1 tavsiye ettigini söylemittir. K1ral kendisine te1ekkür 
etmit ve bu hususta isti1arelerinden sonra bir karar verin
ceye kadar itlerin idaresini kendisinden rica etmittir. Bay 
Kondilis af hakk1ndaki 1uale cevab vererek bu meseleye 
de temas edildigioi ve k1rahn kendisinden siyasal mahkiim
lann ·bir cedvelini istedigini bildirmittir. Kiral bu görü1me 
e1nas1nda Bay Kondilise en büyük 1eref ni1an1 olan halas-
kir n11an1n1n büyük ha~ rütbesini vermittir. 

EBEEESEE 
Habe1lerin Bulgaristanda 
Büyük zaf eri Ekn1e~ i~~ ?'oluna 

(Ba1taraft 1 incide) g1rm1~br 
kar11 tiddetli muamelelerde Sofya (Ö.ze~)- Bul~ar~stan 
bulunduklar1na dair olan ha- ~avdarla bugday1 anhisara 
berlerin ash ve esas1 yoktur. almitbr. Köylü tütün gibi 

Adis-Ababa 27 (A.A) _ bunlari devlet emrinde tu-
Makalleyi i1galleri albnda bu- tar. Netekim bu sene de .... „„ ............... . „ ...................... „„ •• lundurmakta olan ltalyan k1t- bugdaym kilosunu hükiimet 
alara Adigrata dogru geri ~ift~iden dört bu~uk kuru1a 

~imdiye kadar ~evrilen taribi filmler i~nde ibti1am reko
runu mubafaza eden "BEN HUR„ filminden sonra ak1llara 
durguoluk veren bir zenginlikte, 300,000 figürao ittirakile 
ve 23milyon aarfile vücuda getirilen bu„KLEOPATRA" filmi 

ELHAMRA i~aresinde Milli kütüpha~e 
Smemuma 1eref verecektar 

~ekilmektedirler. Habef bü- almitbr. Bir kuru1 kirla de-
kumeti nam1na saz sayleme- girmencilere vermi1fü·. y a-
ge selihiyet sahibi olan bir hut hükümet birinci nevi 
zat bu münasebetle ltalyan- ekmegin kilosuna sekiz ku

larID Makallenin 1imali ile 
münakalelerin inkitaa ugra
malanndan korkmakta ol
duklann1 söylemiftir. Ras 
Seyun1a teslim olmu1 olan 
yerli bir ltalyan zabiti ltal
yanlann Makalleyi i1gal et-
mekle bllyUk bir tabiye ha
tas1 yapm1f olduklann1 söy
lemektedir, 

istanbul (Özel) - Habe1 
lmparatorile görü1en bir ec
nebi gazeteci gazetecilerin 
cepheye gitmesine neden 
mlisaade edilmedigini sor
mu1, oda bir serseri tayyare 
bombesanan yahud diger bir 
kazan1n tvukuundan korun
man1z i~in, cevab1n1 -vermit· 
tir. 

Istanbul ( Özel ) - Paris 
Soir gazetesi aytan Harrarda 
iken oraya geien Vehip pa
py1 görünce ihtiyar Fransaz 
Geoerallerinden Fran1e Des
pereyiye benzetmif ve ancak 
g'3rlttilfl 1aman Velüp pa· 

ruf narh koymu1tur. Bu 
nar~ ne düfer ne de ~1kar. 

Hava 
tabakalar1nda 
Tetkikat yapan 
Ta yyareciler 

Amerika tayyarecilerinden 
yüzba11 Stevensle Anderson 
balonla hava tabaku1mn 
i~inde 24 bin metro yüksele
rek Amerika cografya sos
yetesi hesabana incelemeler 
yapm11lard1r. Tayyareciler 
lkinci te~rinin ü~üncü günü 
sabahleyin u~mu1lar ve bü
tün gün bavada kald1ktan 
sonra ak,amleyin inmitler ve 
pek önemli maliimat getir
mi,Ierdir. 
~___..~~""""' .......... ~-~.......,...,.. ,,_,..~ 
,a oldugunu anlamitbr. 

Y ollarda ltalyan askeri 
gördünüzmü sorusuna pa1a
dan 1u cevaba alm1fb: 

- Ben hi~ bir ltalyan ne
feri g&rmedim. 

italyan 

28 bdnci T ... 

Yunanl1lann 
Oniki Ada 
Kurumu 

Tayyareleri Habe~ or
dularin1n ~imale 

Gidi~ini görmü~ler 
Belgrad (Özel) - Asmara 

ltalyan radyosundan: 1 
Atina - Bnradaki oaiki 

adanm Rumlann1 temsil edeJI 
kurum üyeleri onbet ikd 
otuza ] ~1kanlm11hr. Buola' 
oniki adadaki 15 bin RUJll• 
temsil ederler ve buaJatl 
yapdan zulüm ve i1kencefi 
protesto etmek suretile yurcl"' 
da1lar1na yard1mda buJUDa· 
yorlar. 

Ketif tayyareler cenubdan 
timale dogru büyük Habet 
ordulann1n yürümekte olduk· 
lar101 teyid ediyor. En ~ok 
Hebet toplanmas1 Antala, 
Buye, Sambre ve Mucuye is
tikametlerinde oluyor. Ga
ran~iyam ormanlannda bü
yük Habe1 kitalar1 görünü· 
yor. Bu k1talar1n ltalyanlarm 
Makalle vadisinde kalmalar1 
i~in rahats1z edecekleri an
la1il1yor. Habetlerin büyük 
kuvvetleri henüz hi~bir yer
de taarruza ge~memi1tir. ---··--.--

Bir Kad1n 
i~oaratorun önünden 
ge~en bi r k1 t' a ya 

kun1anda etti 
Belgrad ( Özel ) - Adis -

Ababadan telgraf: Dün lm
parator saraya önünde büyük 
bir süel ge~idi yapdd1. 

Bu alaym kumandas1n1 
Negüsün akrabas1ndan bir 
bayan idare etti. Bu bayan 
Miralay . önüformas1 ta11yor
du. Bu kadm miralaym ya· 
yaveri bir Bel~ika zabitidir. 
Bu bayan miralay yak1nda 
alayile beraber 1imal cephe· 
sine gidecektir. 

Abati Negüsün bu akraba
s1n1 tiddetle alk1,lam11hr. 

• 
ltalyanlar 

Galibiyetlerini anlattr
ken maglubiyetlerinin 

nevini göstermi~ 
oluyorlar 

Belgrad-Asmaradan ltal
yan radyosu bildiriyor : 

Gabredare cephesinde mi
ralay Jaletya kumandas1nda
ki ltalyan kolu Habe§lerle 
kanb bir müsademe yapm11-
d1r. ltalyanlar dü11manlar1010 
~ekilmage mecbur etmit ve 
yirmi kilometro ilerlemi1ler
dir. Bu ~arp11mada ltalyanlar 
pek ~ok ölü ve yarah ver
mi~lerdir. ltalyanlar bu al
d1klan yerden ~ekilirken ölü 
ve yarahlarm1 beraber alm1~
lardir. 

Tarihi 
Karagöz 
Bütün halk1 davct 

Ediyor 
Ramazan münasebetile yal

n1z Laie sinemasmda önü
müzdeki baftadan itibaren 
tarihi Karagöz sesli olarak 
Darülbedayiden bay Haz1m 
tarafmdan oynahlacakhr. Ay-
nca imdad imdad polis yok
mu diye feryad eden Ka~ak
~ilar filimi ve k1zil vagon 
namilede 10 k1s1mbk facia 
filimi gösterilecektir. Müda
vimlerini göstermit roldugu 
e1siz filimlerle memnun eden 
Laie sinemasa Karagöz, Miki, 
Fosk jurnal filimlerinide ili· 
ve etmekle müdavimlerini 
bir kat daha memnun ede
ceginden ,nphe yoktur Laie· 
yi bu muvaffakiyetinden do
layi tebrik ederiz 

Romal1lann 
Ac1kl1 günü 
Roma - Bu aym on seki• 

zini ltalyenlar tarihi bir gßO 
oJarak kaydedeceklerdir. 0 
gün bütün 1ehirlerde re•lll! 
bayraklar zecri tedbirlefl 
protesto teklinde ~ekmittit• 
Gazetele, vaktile gene bll 
aym on birini f talyan zafe" 
rinden dolay1 bayram yapall 
itilif devletleri bu ayin oO 
sekizini ltalyan tarihine bit 
matem günü olarak kaydedi" 
yorlar, yollu ve müktelerle 
dolu makalelar yazd1lar. 

Bu adam 
Ni~in ka~1yo1·1 

Belgrad ( Öz~J ) - K1r-1 
Aieksandnn katillerini 1110-
dafaa eden fakat mabke111e" 
den kogulan ve avukath~ 
hakk1 abnan Jorj Dö Bo" 
Fransayi terketmek nset' 
pasaport almak istemit f•• 
kat Fransa hük6meti p•„„ 
port verme~ittir. Jorj'un b' 
hareketi polisi daha ziyad• 
fÜphelendirmittir. Mahkelll' 
salonunda · suikasd yapac•" 
gmdan füphe edilerek tef: 
kif olunan T eroristin iioi" 
olmas1na ibtimal verilme~t,.. 
dir. 

Hazer 
Denizinde 

1100 bahk~t gemisi biJf 
lar aras1nda kaldt 
Moskova - Astrakand,

bildirildigine göre Hazer dl' 
nizinde 1100 par~a ball~ 
gemisi, buzlaran aras1nd• ~ 
k111p kalm11br. Bunlar• ~ 
yecek yeti,tirmege muyaff ~ 
olan bir u~ak sekiz ya11nd• 
bir ~ocugu altb getirmittit.,;, 

Diger bahk~1 kay1klar• -' 
da sulara kap1lmalar1od 
korkuluyor. 

Rusyada . 
~1arasal rütbesio• 

~ 

Alan Komutayla'. 
Belgrad (Özel) - Mot1'

0 

vadan telgraf: J 
Askeri kanuna göre t 

siralan gelmesine mebni: ~ 
keri ~komseri Vorotilof '.Ji'' 
keri komser [muavini 'f y( 
~evski, erkin1 harb reisl J 
rof, suvari komutay1 Bo'ßli' 
ve uzak dogu komuta)'I •' 

• fP" 
her yolda1lar1n rütbelefl 
ra1alhga yükseltilmittir. 

Unutm1yahm Jd . 
·111i" Zekit ve fitrelefl ,,-

Ta yyare kurumuna •e 1'' 
cegiz. Bu kuruma verlll~, 
le onunla ortak ola~, 
zilay ve Y etimler k ~ 
lar1na da hizmet e 
olacatiz. 
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