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AL SINE .A.KIN 
suretle tef sir ediyorlar ne 

„.„ J'ALYA _SO 
ltalyanlar ric' atlarini 

------------------------------------~OOOOOOMOOOOOO....._----------------~-------------------
oglio'nun yeni plin1 lngiltereyi ~ok ku1kuland1rm11t1r - Bir M1s1rl1 talebenin ölürken 

lngiliz ba§bakan1na hitaben yazd1g1 ac1kl1 mektubta neler söyliyor ? 
------------------------~------~~----·•„..OO.OO.•„„~~~ ---~------~------~----------~ 

k ral Yorginin imza ettigi umumi af kararnamesini Yunan hükiimeti reddettiginden 
dÜ§mÜ§ ve yeni kabinenin te1ekkülü emredilmi1tir 

ltalyan Somalisine akin Bu fikir f ena degil amma 
~~--"~;...._--~--~--~--~oo+.oo~~--~~~~------------

y eni italyan Ba1kumandan1 yenilik yapmak ltatyanlar ric'atlarm7';e lsuretle tefsir ed.i
lt yorlar? Italyan ölüleri 50000 i bu_ldu 

1 AL Y ANLAR BU OYUNU Ras Kassanm kuvvetlerine ; HABE~LR DÜZ YOLDAN 
ioR GÖRÜYORLAR kar11 girittigi hareketlere GiTMiYORLAR 

i~in ingiliz Somalisine hücum edecekmi1 
--~~~--~~~~~ ·.oo„ 

iNGiLiZ GAZETELERi ATE~ PÜSKÜRÜYOR 
lleJgrad - Londradan bil- devam etmektedir. ltalyan Belgrad (Zzel)- Londra-

dirudigine göre ltalyanlaran tayyareleri Ogaden böige· dan telefon: Bu sabaha ka-
4-rumu fenala1m11br. Ne sindeki tiddetli borbardaman· dar ileri hareketlerine de

Belgrad (Özel)- italyan1n dan1 Boclogliyonun ingiltere· i italyan gazeteleri Opden •e 
yeni ba1kumanda01 "harb1 yi 1a11rtmak i~in lngiliz So- Tigre cepheaindea yapbklan 
cesaretlendirenler öldürülme- malisi ~le Sudan ve ~111ra geri hareketi yeni pilan ik· 
den harb tükenmez" düstu- bir ak1n yapmas1na dair olan tizaamdan oldutunu aöyliyor-

GENERAL GRAZIANI 
~retJe olursa olsun ltalyan 

t'alanmn ric'ata bütün or
d..uun manevi kuvvetini kir
lll11br. Ogaden cephesine 
~is olunan ve henüz va· 
~llrlardan ~1karalm1yan yeni 
lllllVVetlerde dik bathhk ni
flnlara görillmektedir. 

BU PLÄN NE IMI~ 
Belg.·ad - Romadan te

lefonlaolaodagina göre ital
)IJllar Ogaden ve Tigre 
tepbesinde yapd1klar1 rücat 
hareketi dagioak olao cep· 
helerini düzeltmek ve Habet 
~e.irme hareketi tesirsiz b1-
takmak i~inmif. 
8UG0NKÜ SÜEL DURU

MRN HOLASASI 
Londra 28 (A.A) - Bugün 

•laemmiyetli hi~ bir süel ha
reket yap1Jmam11tar. Fakat 
Rerek ltalyan ve gerek Ha
be, kuvvetleri faaliyete ha· 
itrlanmaktadar. Mühim bir 
liabet kuvveti Abmo Alagi 
blUgesioin müdafaa tertiba
tuu hazarlamak üzere timale 
doj-ru ilerlemektedir. 

SöyJenildigine göre ltal
Yanlar tembien timalinde 
faaliyet gösteren Habe1 k1ta
i.nn1 püskürtmütlerdir. Ge
lleral Maryotinin kumandas1 
albnda ve ltalyan sol cena· 
h1nda bulunan Danakil kolu 

larrna devam etmektedir. 
General Graziani ile Ras 
Nasibunun ordular1 ~arp1,
maga haz1rlanmaktadar. 
HABE~LER IT AL Y AN 
SOMALiSINE fAKIN 

YAPIYORLAR 
Belgrad ( Özel ) - Adis· 

Ababadan telgraf: 
Habetler ltaJyan somalisi

ne dogru ba1lad1klar1 ileri 
hareketi pek agar olmak üze-
zere devam ediyor. ltalyan
lar arka ~evirme manevra· 
1ndan korktuklar1 gibi Ha

betlerinde bu ilerlemeyi kor
kulu ad1mlarla yapmalar1 
böyle bir manevraya kap1I
mamak i~inndir. <;ünki ltal· 
yanlaran bu yolda kar11 dur
malar1 böyle bir manevray1 
andarmaktadar. 

RAS KASSA 
avam eden Habetler ltalyan· 
laran yapbklan yeni yollar1 
takib etmiyorlar. Bunun se
bebi belli degilse hile, yine 
Habe1lerle kar1ha,mak 1üp
helerinden ba1ka bir1ey ol· 

(Sonu 4 üncilde) 

runa uygun olmak i~in M11ir lar bunu teyid ipn ltalyaa 
Sudan hududuna taarruz i~in kollann1n aldiklan hi, bir 
haz11Iamyor. General Bodog· tehri terk etmedilderialde 
lionun fikrine göre eger .bu ilive ediyorlar. 
yeni cepbeye hücum ederse • ·• • • 
hem Habete yardtm eden Frans1z Deniz 
Arab hükumetlerini s1ncbr-
m11 ve hem lngilterenin zec- Bakanmm 
ri tedbirler hakkmdaki ileri 
gitmesini yumu1atacakbr. 

Belgrad (Özel)· - Lonclra
dan telefon: 

ltalyanan yeni ba1kuman· 

Yunanistanda 
Umumi af ve bu aff 1n 

reddi nieselesi 

Diyevi 

[•] C•lBSS:a 

GENEKAL BODOGLIO 
yeni plin1ndan babseden ln
giliz gazeteleri äiyorlar ki: 
ltalyanlann Tina boyunca 
yapmak istedikleri bu askeri 
gezintide aldan1yorlar. Ger~i 
bu böige düzdßr. !f akat atil· Mzsirli bir talebe · mas1 Habet daglanndan da
ha ~etin ve u~urumludur. Bu 
u~urumdan dü1ecek olan 
ltalyanlar bellerini Afrikada 
degil ~vrapada bile zor dü
zeltirler. 

•• oo·~---.._..---~~~~~-

0 lmeden evvel Sir Samuel Ho-
ar'e hitaben bir mektub yazd1 

Paris ( Radyo) - Arab 
bas1n1 bugün [ Dün ] ölen 

• SIR SAMUEL HOAR 
M1s1rb talebelerden Muham
med Abdel Hakin, lngiliz 
D11 itleri bakao1 Sir Sameel 
Hoare hitaben bir mektu-

bun muhteviyab 1udur: 
Sir, 
Zabitleriniz üzerime atet 

ettiler. Ben ölecegim fakat 
ha 1abm1 vatan1m i~n feda 
ettigime ~ok memnunum hat· 

iTALYANLAR 
DIYORLAR KI 

Befgrad (Özel) - Roma· 
dan tele'fonland1g1na göre. 

Petrol ta bahtiyaram. Ölüm benim Atina (Özel) _ Yunan ka-
i~in hi~ bir ieydir. ö1nm dö- rab umumit afh havi emir· Ambargosu 
1eginin ac1hg1 bana tath ge- oamelli.. imza etti. Kal>me A) UI 
Iiyor. f"'ünki bu ölüm M•.~ir ~ Cenewe 28 (A. - us• 

"" "' ihunu reddetti. Bu sebel>den 1 k l · 'Se i~indir. ar urumu ~even en on · 
H kabinosinin istif asam k11al kizler ko1Qitesinin yak1nda 

er feyinden üstün ~an kabul etti ve bu gün yeni Petrol üzerine ambargo kon· 
M1s11 ya1as1n. F edak~ 1 w 

var olsun. Elilr 4 rt1g1miz kabine te1e~kill etmektedir. masana karar vermeam1n 
. . • „ va an1ma HALKIN SESI - Kiral mulitemel oldu}u mütalea· 

kar11 1rbkap , tt•• . · f L.. • i 1 d k' ü 1 h bklardan „ ~ 1gan1z ena· yeni kabineye PU em1mame· s1ndadir. ta ya a 1 s e a· 
w . .1olay1 cezam11 ve- yi kabw ettirdikten sonra reketlet bir flevi tehdit te· 

rec~gi7 „. V enizelos, General Plistras 1ebbtlsü telekki edilmekde 
\f atan1n1 seven ve bu ile g~en sene Yunanistan1n ise äe Uqluslar sosyeteai ka· 

„ ugurda bayahna feda eden bilyüki isyan1n1 haz1rhyan ri· rarlaranm bund.an '1üteessir 
Mubammed Abdel Hakim cal de geleceklerdir. -0lmaa1 ihtimali yoktur. 

BAY PIETRI 
Son posta ile geien P · 

gazetelri Fransaz Bahriye ba· 
kan1 bay Pietri'nin bll~ 
A vrupada akisler yapaa 
yanatuu netretmektedirler. 

Bu diyeve bay Pietri "f 
san1 kara ve deniz ail.DllaD 

malmaaraflanm azaltmak i 
g6sterdiii hnnn niyetin 
ka devletler tarahndaa 
lenmemekte oldugu ve d 
yanm ea bliytik de • 
kunetlerine malik F 
nm bu faikiyetini ha 
mak läzun gelecepi 
sürmektedir. 

~IDl'----~--lm!ll,... ... ~~~~--~·! ... Ahmet ve As1m büyük elbi·se f b .k ~ EsKI alT PAZARI NUMARA 1 s-11 
. „ a n as1. TELEFON 204~ 

Kathk elb11e, • palto ve pardesiinüzü mutJakr Ahm d · . · • • · f -k 1 
. . . "' e ve A11ma yaphriniz. y erli p1al• her ~etid ~äkiden ~1fte p:rovab, tem1z mura , mu emme 

dakit 1 2 liradan .,. • li ,_ IKKA 1 1 
; 

1 raya aadar llmarlama elbise yap~f. CEVHA!'!ZA D T: ED N Z. 



Sahlfe 2 

1 Musolini kimdir? 
--~~~--~~~~~-oo~~~~~--~~~~-

iKiN Ci KISIM 
Mussolini ltalyay1 avucunun 

i~ine ald1ktan sonra ••• 
-4-

1\lussolini diktatörlük hap1n1 yald1zlan1ak i~in 
c;ok parlak ve yald1zh sözlcr bulmakta gü~lük 
~ekmez. 
Bir 1nilleti korkutarak, sindirerek ena hizmet 
etn1ege ~ah~mak kadar o millete menfi 
hizmet ve. f enahk yaoilamaz. 

-Bir diktatörün sevilmesi : bütün au~ünücü, bulucu, ya-
mümkün müdür? rabc1, kabiliyet ve kudreti 

- Evet, ~ok mümkündür, ile oynanmt~, her §eye yaya-
halk kudretli insanlan sever, bilecek irki cevberi körletil-
~ok defa halk kuvvet, aza- mi~ olur ki bir millete bu-
met ve tantanaya hayran nun kadar kötülük yapmak 
olan bir kadm gibidir. 'mümkün degildir. 

Mussolini diktatörlük ha- i§te bunun i~indir ki Mus-
pmt yald1zlamak i~in ~ok solini yalmz kam~1sina güve· 
parlak ve yald1zh sözler nerek i§ görmedigini göster· 
bulmakta gü~lük ~ekmez. mek i~in hi~ bir fnsah kay-
Netekim ltalyan ba§vekili betmez. Yazd1g1 makaleler, 
ile Emil Lodvig aras1nda kitablar, halk10 piskolojisini 
cereyan edip yukar1ya nak- iyi anlam1§ muharrirlere yaz-
lettigim1z bu muhavere, onun digi risaleler, en kuvvetli 
bu hususta yutturdugu bap· hatiblere söyledigi, yapbrd1-
Iarm en yald1zhlar1ndan sa- gi konferanslar ve bilhassa 
y1Jabilir. mütemadiyen i§leyen radyo-

Filhakika kendini sevdiren, Jar vas1tas1 iJe kendisindan 
saydira, hatra ken<lisinden ~sk defa hesap istemiyen 
herkes1 korkutan ve nihayet milletine hesap vermege ~ok 
her vas1taya müracaat ede· özenirdi. 
rek büyük bir kuvvet ve Mussolini radyo vas1tasile 
kudret sahibi alan bir dikta- yalan1z ltalyadaki ltalyanlara 
tör yalmz kendi avucunun degil dünyan1n dört köte· 
i~inde bulundurdugu bu bü· sine yapdan bütün ialyanlara 
yük kuvvet ve kudretle, eger bitab etmek i~in de hi~bir 
memleketini her ~eyin fev- firsab ka~1rmaz. Ve bunun 
kinde seviyorsa, memleketine hi~ fÜph yok ki pek büyük 
pek büyük ve unutulmaz bir faydalarm1 görmü§, pek ya„ 
hizmet edebilir.: rarh meymvalar1n1 toplam•i· 

Yal01z diktatörler, idare br. 
ettikleri memleketlerde ya- Bugün italyamn d11mda, 
§Iyan milletlerin inkiyad, in- meseli lzmirde ya11yan bir 
kiyad, inzibat ve itaatini, o ltalyan ile görü§ünü1, bi~ 
milletlere B§dayacaklar1, de- ciddiyetini bozmadan, zerre 
rin bir sevgi ve sayg1 ve kadar gülömsemeye lüzum 
daha derin ve sarsdmaz bir görmeden ka1lar101 ~atarak 
güven ile elde etmege ~ab§· size 1öyle bir derd yanabi-
mahd1rlar. c;ünkü bir milleti lir: 
korkutarak, sindirerek ona - Ah, italyanlar1 logiliz-
hizmet etmege ~ah~mak ka- leri ba1ba1a1 yapyaln1z b1rak 
dar o millete menfi hizmet salar, o zaman lngiltereye 
ve fenahk yap1lamaz. <;ünkü ne oldugumuzu kolayca gös 
bu suretle o milletin varhg1 terebiliriz. 
kendi kendisine olan itimad1, 

~ ~ r!l E 
Tütünler 
Kämilen 
Sat1l1yor 

935 Ürünü Ege tütünleri 
kämilen sahlm1§ saydabilir. 
16-17 milyon lahmin edilen 
rekoltcnin 14 milyondan faz
la olmad1g1 da anla§1lmakta-
d1r. Yeni sene i~in §imdiden 
büyük hc>zirl1klar vard1r. Ah
cdar i§tahhd1r. Memlekette 
eski tütüa stoku „ kalmam1~ 
gibidir. Bazi tüccarlar1m1z1n 
elinde bulunan ve yekünu 
bir milyon kiloyu ge~miyen 
eski stoklarda inhisarlar ida
resince .satm almacakbr. Bu 
i§ i~in genel Direktörlükten 
fen müfetti§i Salili ihsan 
Gen~ ulunun ba§kanligmda 
bir komisyon §ehrimize gel
mi§ ve bu tütünleri muaye
neye ba§lam1§llr. 

( Arkas1 var ) 

m E W 
Sakal 
Modas1 ! .. 

Belgrad - Avrupamn en 
büyük 1ehirlerinde sakal mo
das1 yine ba§lam1§br. Avru
pada kadmlar arasmda kra
vat modös1 da pek ilerile
mJ§tir. Hattä fabrika ame
IO)si erkekleri arasmda sakal 
~a kadmlar1 arasmda kravat 
~ogalm1§br. 

9 Casuz 
<;ekoslova kyada 
l\1ahkC1n1 oldu 

Belgrad - Köprüden bil
diriyor: 

Qekoslovakyan1n Köprü ka
saba!nnda dokuz casuz mah· 
kum olmu1tur. Bu casuzlar 
arasmda birde kadm vardir. 
Hükiimler 12 • 15 seneyedir. 
Bu casuzlar Almanya lehine 
~ab§ml§lard1r. 

( Halkm Seil ) 29 lkinci Te1ri o 

Japonya 9in 
-----------------0000-----------------

Durum unun hülasas1 Sari 
Tehlikenin gÜn den gü11e 

. . ·~· \ .~... . . . - - ' 

li'mm._...,,.„„„ ••• „„„„„m~, 

~kt::aJl:::.tla~~„„„ •• „„ .... „„J;:::t2J;*#'~ :s~ 
o·· Feylesofun Cevab1 Sakat ~ey sev111en1 

unyay1 sarmas1 Herkcsin i~inde, sokak Amn1 ! . 
<;indc yine kan§1khklar i bu zamnda istifadeye kal- ortasmda bu pastay1 yemek- - Bu dekolte kad1na 0 

var. Yine Japonya meselesi, k1§b. Birka~ sene evvel <;in ten ne anhyorsun ? kadar yiyesice gözlerle bak· 
<;inde kart§tklk dinince za- topragmdan ayud1g1 bir ka~ _ Vallahi, almmm terile ma, orucun sakatlamr„. 
ten habra japon tecavüziln· vilayetten bir "Man~uk„ hü- kazandigim bir parayi vere- . - Ben sakatyapmam am· 
den ba111ka bir !lley gelmez. kumeti kurdu. Bu Mau~uku- ma, kadm bakdmaktan baf 

:r „ rek ald1g1mlbirseyi istedigim 
Japonya her §eyi düzmüJ, yu küya müstekiJ bir hükii- yerde ve karnimm acikbg• ka bir §eye raz1 degil. 
yoluna koymu~, askeri mü- met olarak ilän ett!. bir zamanda yerim. y emek- ßekri l\1ustaf antn 
kemmel, donanmas1 mükem- Fakat o istikläl nerede? ten korktugum bir§ey varsa cevab1 
mel, say1s1z u~aklari mükem- Bugün de <;inin 1 OO bin nü- o da yurdda§lann bakk1 ve - Ramazanda sokak ot' 
mel, fabrikalar1 ~ok, kendi fusu havi ve Japonyadban ya onlarm hakk1 olan bir tasmda yemek yemi§sin, dos· 
i§ler kendi yir, fabrikalar1 otuz kerre büyük olan e§ ekmektir. i§te o kadar. rumu? 
iiler dünya piyasalarma mey- viJäyetine muhtariyat vermek _ Bu i§i isteyerek yaP' 
aan okur. sevdas1da dü§tü. Tek bir- delilik mad1m. 

Japonyanm yalmz bir ,eyi Bunu <;ine teklif etti. Ka- - Seviyormusun ? -Ramazan oldugunu unut· 
yok : Japon ulusunu alacak bul ettiremedi. Nihayet bu - <;ok. tunmu ? 
kadar yer. i!lide ordu kuvvetile ba§ar- - Seviliyormusun ? _ Yok. . . ? 

IJte bu yersizlik, i§te bu maga karar veredi. Ve yayd1. - Pek ~ok. Okadar se- - Öyle ise neden y1d1rt 
topraks1zhk, i§te bu tekä- Görülüyor ki bir as1r ev- vi§iyoruz ki bir ~ok delilik- - Bilmiyerek yidim? 
müldür ki Japonyay1 ta,bn- vel bugünkü Habe§ ulusun- ler yapmaktan korkuyoruz. - Bu nas1l i§? 
yor. Japonya keodi kabma dan daha geride palmt!l olan - Öyle ise bayram gel- - Senin anlayacagm, ke0: 

s1gamad1g1 i~in tauor. Bu Japonya bugün dünyamn en meden evvel evleniniz, bu dimi bilmiyecek kadar sar 
ta~kmhk i~in de ona en el- moderize hükiimetlerini bile suretle ba§ka delilikler yap- ho§tum. Görüyorsun ki bll 
veri~li bir <;in ülkesi var. arkada b1rad1 gidiyor, öyle maga vak1t bulmadan ak1l i§i isteye isteye, bile bile 
Japonyanm bir ka~ kerre gidiyor ki önüne ge~ecek korsunuz„. yapmad1m ! ! 
büyügü olan <;in, ona göre, bir er bulunm1yor. ~ ~ ~ fe2 ~ ~ ~ 
bu kü~ük japondan korku- Bu gidi§le Japonya birinci Z • t db • J Ak JJ 
yor! Korkuyor ~ünkü bu derecede Rusyaya ondan son- eC~I e Ir er1 I ara 
kü~ük ulusun her 1eyi bnyuk, rada suasile bütün büyük V e I talyanlar Sig" miyan 
fakat bu büyük <;inin her devletlere bir ba~ beläs1 ke-
,e~ noksan, bir ~ok 1eyi de silecek, tarihlerin, hatta din ltalyan gazetelerinde oku- Bir F acia ! . . Sas 
hi~ yok. kitablar1mn bile zikrettikleri duklanmiz: f (O- I) FTb pill da 3 

b F azla et yememiz belli So ya ze - 1 1 e d ~11a Japon „en~lerinin azmi, u Sari tehlike dünyay1 sa- G 1 N'k 1 f k" UP e „ 6 bacb deg" ilse bile, bir ;ok enera 1 0 0 oy t At 
imam, yurd duykusu ve sev· racak, evvela dogunun soma fe:abklarin sebeplerinden bi- ak11lara s1gm1yan bir cioaYe ta. 
giside kuvvetli. f da batmm häkimi kesile- 1 1. hlail · d" o mu§tur. „. ~ 

Bu varhk i~inde bu darhk eektir. r1y 1
• Köyün en güzel, gen~ k„ 

j k 1 „ „ „ ZEKI OSMA Az et yemek daha uzun dl &itide aponyay1 ta1 m iga gotüru- dinlarmdan olan 24 ya§•l1 
yor. <;1kard1g1 sanat i~lelirini ve daha iyi ya§amakbr. Anka ile 20 ya§mda k1z k•' 
satacak pazarlar, s1g11am1yan MaskeJi * * * deii Kon ve Ankanm 3 y•' 
ulusunu orurtacak yerler ya- ltalyan kadmlan güzel ol- §mdaki k1Z1 sabahleyin ca": 'h,, 
ratmak i~in kapmdan f1rla- Ve otomobilli mak i~in Frans1z levantala- SIZ ve kanlar i~inde buJuO rlir 
yor. ff J r1na muhta~ degillerdir!.. mu§lardir. of I~ . 

japonya yar1m asira yakm lrSIZ ar * * * Ankanm kocas1 Gr~\ ll11 
evvel Koreyi ortadan kaldir- Belgrad - Marsilyadan Bir ki§lanm duvar1na ya- bir araba odun satmak 1~0 eg 
d1. Buda <;inin bir par~as1 telefon: z1lm1,br = Fihbeye gider, fakat 1'~~e luks 
demekdi. Oras101 güya müs- Dün sabak ticaret odas1 De nir karyolalarm1z1 eriti- kenannda olan ve ev1n „. t 
takil bir japon müstemlekesi memurlarmdan dört ki§i ban- niz: italyan askerleri yerde gen~ kar1sm1 yalmz birak~de ~· ttill 
yaph. JaponAanm bu tan1· kadan ald1klar1 yüz bin f1ran- yabp uyumasm1 bilir. mak i~in baldiz1 KoneY1 gi' ~1len 
11kbg1 Avrnpahlari korkuttu. g1 dairelerine götürürken * * * arka1hk etmek üz~re PI &e ll:i bi 
Bir gün gelip de bütüa <;ine otomobilleri bir kamyon ile ingilizlerden hi~ bir §ey r1r. iki gen~ kadm e~ bird 
sahip olursa, bu gözü pek ~arp11ta.' Dört memur ne ol- almaym1z, hattä dost~a na- kahrlar. I•" to 
a~ ulusun Uzak §&rkm kolu dugunu anlamak i~in otomo· sihatler bile. Degerini altm- Gece henüz kim olduk ~· & 
bükülmez, kanad1 k1r1lmaz bilden inmek istediler. Der- la ödüyoruz. Dostlugu kanla anl§tlamiyan caniler gelere ~ ~ ar 
bir arslam kesilE.cegini anh- hal dört maskeli adam ken- ödedik bile! kadmlarm muayenesinde. ~d 
yan Avrupa devletleri Japon- dilerini sard1 ve tabancala- * • * anla§1ld1gma göre, gen~ ~0 lor 
yanm ba§IDI ezemiyecekleri- rmm namhlar1 altmda k1m1J- italyan yemi§lerile yapdan dmlara tecavüz ederler· r ~ril.f1 
ni bildikleri isin hi~ olmazsa datmd akdi. Paralafl hamil olan ingiliz re~ellerini yemeyiniz. tecavüzlerin mes'uliyetinid~ii· ~ks1 

san 1 eminine paralara ver- tadan kald1rmak i~in ka ~ 
onun geni§lemek istedigi <;ini mesini teklif ettiler. "Ne mu- * * * Jnr1 bogy alar ve kürük tiai'„ 
taksJ'me kalk1c.t1lar Orada Keyifli zamanlarm1zda11du, T „, 

:r • tluki sand1k emini paralan da kafasma bir§eyle vurar'"„ 
birer nüfuz mmtalcas1 ayir- iki pakete ay1rmi§h paket- du, du, du„ nakarath zenci ·de• 
dJlar. Bu mlntal„alara mu"s· 111ark1lar1 söylemeyin. italyan öldürürler ve biraktp gi 

"' lerin birinde tabminen 60 bin " l 
temleke demediler fakat f1rank vard1. Digerindede §arkdar1 söyleyin. erBu vak'a polisin de, bat~; • 
müstemlekeden de ba§ka bir otnz bin f1rank kadard1. San- i * * * köy hakmm da bayret1 : 
muamele yapmaddar . dik emini hirsizlara ikinci talyaya lüzumundan ~ok 

A r k k · d B 1 d b fazla Frans1z gündelik gaze- mucib olur. , 
vrupahlar "ini ne adar pa eb ver i. UD ar a ütlin M1s1rda k' adJJJ . b 

taksim ederse etsin. Bu ge- paray1 ald1klarma zahib ola- teleri geliyor. " 
k k h d ~·,..._ 11 !Js 

11i~ ül e öyle taksb1 ile bi- ra emen urmadan ka~h- J d •• tJ t 
tip tükenecek bir §ey degil lar. Biraz ötede bu htrs1zlart Nihayet ar a goste t" 
ki. Avrupa devletlerile bera- bekliyen bir ikincl otomobil- r· 5 •1A • ~e kar1~m1QI~! 
her bu kö§e kapmak oyunu- vard1r ki derhal büyük sür- ~In VI ayet1 ~ ~ "$ ry 
na Amerika da girmegi ih- atle yolJand1. F d t• Londra - Ajans royt~ r' 
mal etmedi. 0 da bir nüfuz Habe~ e a e 1 Kahireden verdigi haber. eo' 
m10takas1 ald1. Japon bura- ~ Istanbul (Özel) - $imali göre evvelki gün bu ~ebJ~ 
larda at ko~turmaga ba1Ia- Ut-akJarl <;inin be§ viläyetioi ve yüz bir kadmlar ge~idi göst ,, 
d1k~a herkes kendi mint i- ~ milyon nüfuzunu havi olan yap1ld1. Vaftlar müthi~ "d' 
kas1m korumak vesilesile Kc~f e ba~lad1 kitanm muhtariyet iläc1 tö- ralar athlar. Ayni zattl'~,, 
uzak ~arka donanmalar, kuv- istanbul (Özel) - Ogaden reni yap1ld1. Bu muhtariyetin uluscular cenevreye Sir rl al'' 

vetler gönderirler. Bu yol- cebhesinden ka~an ltalyan- ba§ma Ying-Yon-Kong ge~ti. aleyhinde bir protesto ~0r ~ 
da Japonyay1 güya korku- larm rüc'atm1 Habe~ tayya- Buralarm <;in imparatorlugu dermege karar verdiler·. e(' 
turlar. releri ad1m ad1m tarassud ile ili§igi baz1 varidabn im- yera Döjeneva gazetes1 ~· 

Hi~bir firsab ka~1rm1yan etmi§tir. italyanlarm Aduad.1 paratorluga kalmas1 iledir. velce uluslar kurumu~a ce' 
Japonya bu kere Avrnpa mevzi ald1klar1 ve Eritre top- Muhtariyet <;in imparatorlu- rilen noiadan bahsed•~ j W 
devletlerinin italya - Habe§ ragmdaki istihkämlarma s1- guna pamuk ipligi ile dene- nevre kurumunan bu 1~ t· 
m~selesile me§gul olduklar1 gmd1klar1 raporunu vermi~tir. cek bir surette baglanml§br. mal etmiyecegini söylii>'

0 

Zen2'in olmak isterseniz oi S cl f 
yan~o biletlerinizi mutlaka aa e •,J_1•_C?esr•nden abmz. (;orakkaJ>I ka~akoJ )ldal~ 

R. Y §Ismda 354 H. Tabsm On e 

~ 
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p• ~b~kam1zda faaliyet ba§lad1. Y erli ~ulakisi Halkapmar ku 

~ile dikiiz birlikte 1 provah 1 0 lira - Nezaket Halka 

~r 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
~~ bane 'rnma§larmdan kazmi1' 2 provah 21 lira, 3 provah 

? lirad1r. 

JJ' 
r· 

~tiu eden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda.i e • 
l'ine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
~Rün olarak dikilir. 

bll ~ 
ile ·~i:~:lt!~ 

DO 
A. 

sokag1 kö§esinde 

ALASEHIR 

k 
Bu Yaz1y1 Okuyunuz ! 

Alipa~a caddesi Kuyum
c1lar dibinde §ekerci Bahi::-
ettio. 

Her nevi §eker, lokum, 
ni§an kutular1 toptan ve pe
rakende sabhr. No. 98 

D -10 

elf) 

0 y 
VE 

s 
Üzerine koku yoktur. 

Sin1diye kadar da 
yapdan1an11~br 

29 lkinci T e1rl11 

Amerikarun en güzel yüzlerce dan$Özü, gözleri kama~
gözleri kama§bran bir gi.izeHik ve zenginlik, emsalsiz 
ve orijinal musiki arasmda ge~en merakh ve heyecani1 

bar mevzu 

Bu akizam 21,15 seansandan itibaren 

r Tel. 
2573 

sioemas1 

Bahar, Altm damlas1, 

Yasemin, Muhabbet ~i~egi, 
Unutma beni, Senin i~in, ~ 
Ful, DaJya, Mamulya isim- ..... 

idaresinde Milli Kütüphane 

Ayr1ca: 

t ld En son dilnya urna a: havadisleri 

SEANS SAA TLARI 

1 lerile yap1hr. 

, Benzer isin1li taklit-
lerini ahp bo~ para 
vern1ey1n1z. 

o/ 

z 
T 

E 
R 

z 

Herg\i.n: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe inatinesi. 
Pazar: 13 te ba§lar. 1 

Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs 
vc tramvay vard1r. 

~"". ·~,.,,„~~·fi'$'At~~~~· 

·· tlerimiz Geldi 
Muhterem mü~terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet üzcrine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
gecmi§ halis ve gay:t nefis tereyaglan getirilmi§tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglaru111zdan da memnun kalacaklar1 §Üphe izdir. 

T'ootan YC oerakende sab~ yerleri hükt"unet 
kar~1s1nda 

- . 
astanesi 

• • 
Kemeralb e ci ALi GALIP n1üesseseleridir 

Hülcümet 

~~~~~~K~a:--::r§=ls=m=d=a=. ~ ~~~~~~" 
Di~ Doktoru I'.•~ • k h •t • 1 

• -•..aw•„D ~ ~yuularda verilt ek i~i: so:1.am~~~: ~~r!=: 
2 inci Beyler S. Hamam ~ jelätinli ve rem h özel bisküvitlerini yapan müessese

kar§ISinda 31 numaraya ge~- ~ miz h §ka 'te§idlerle de sipari~ler a11r. 

mi~tir. Telefon 3714 ll!f ADRES: lzmir SanChk~1lar c;er~i oglu han No. 21 
===::;::;:;;;==~=~!'=====.====== ©J GuZEL ZM1 BISKÜVIT FABRIKASI 1 

, ve ~ 
SIHHA'rIN ~1IH''ERI ~ ~:~~~~~ • 

S1hhabn 1nihveri nef edir inan 
Nc~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Nc~'eyi bulur, bugün her insan 
<<)1üksefo den «Billur» dan <<Kabaday1)) dan 

l§te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hbata ehemmi
yet verenler ne§elenmek i~in yal 1z bu ü~ rak1yi kullamrlar. 

Ramazan haz1rhklar1 - Ramazan münasebetile 

E MASI 
Önümüzdeki haftaya fevkalädelikler yapmaktad1r: 

Per~embeden itibaren 
5 FiLM„ 27 KISIM 

1- KIZIL VAGON 10 k1s1m 

2 - KA<;AK<;ILAR PE~iNDE 
3- TÜRK<;E KARAGÖZ 
4- TÜRK<;E FOKS JURNAL 
5- KOMiK MiKi 
Bunlar1u ekserisi tzmirde ilk defad1r. 
Ramaza.nda ,her gece LALEDE sinemada KARAGÖZ 



Sahlle 4 

ltalyan soma
lis111e ak1n 

- lfa1taraf1 1 incide -
mad1g1 zannediliyw. 
HABE§+ER 150 ESIR AL· 
DIL~ 300 ITALYAN 

ÖLDÜRDOLER 
Adi1-Ababa (Neonfos) -

0~ f talyan ta~urunun Habet· 
ler taraf1ndan imhas1 bak· 
k1nda buraya bu tafsilät 
gelm!fJir. 

Pwr saballl Deaz-Mores 
komotanlig1nda tuJunan Ha
bet ~ubaribJeri 1im1ek h1z1 
ile yapbklari bir hücum ne· 
ticesinde Makallenin doiu 
güze1inde Havale köyünde 
bul~n ü~ ltalyan taburu 
üzerine, egJence ederek ye
mek, masalar1 etrafma kurul
duklau bir s1rada bask1n 
vermi1ler ve masalari ba11n
da iken bir ~oklann1 k1h~tan 
ge~irmi1lerdir. 

Bu kuvve.J.in ~omutay1 olan 
1talyanAlbay1da ölaürülmut
tür. Habe1lerin eline bir ~ok 
erzak ve cepbane dü1mü1tur. 
300 ltalyan askeri öldürül
müt 3üz ellisi Habetler ta
raf1ndan esir edilmi1tir di· 
gerleri peri1an bir halde ka~
m1'1ard1r. 

ITJ\l.:YAN ÖLÜLERI BE$ 
• BINE VARMI$ 

Adis-Ababa 27 (NeonFos) 
italyan or~usundan ka~arak 
Ras Seyyumun emri albna 
60 Entrelinin' anlattiklanna 
göre, Habe1 iklimine ve ha
t~ann bOzukluiuna dayana
m•yan ltalyan ordusunun ma
nev·i,fiat1 ~ok boiuk olub Ha 
~e1lerin geceleri yapbklari 
bask1nlarda ftaJyanlar1 kor
ku i~inde b1rakmaktad1r. 

Ayni haberlere göre Jim
diye kadar Habe1ler daha 
ziyade müdafaa lvaziyetinde 
kald1klar1 halde bir ka~ nok
taaaki mukavemetleri ve ge
ce baskmlar1 ltalyanlara 5000 
ölüye mal olmu1tur. 

Y arahlar ise bundan ~ok 
fazla olub Asmara Masaua 
hastaneleri bunlarla ve sdma 
ve sair buraya mahsus has
tabklara tutulan hastalarla 
doludur. Tigre ili i~inde ol
duk~a ilerledikleri halde 
italyanlar Habetlerin ~ete 
harbinden ve anig baslun
larla yer yer kendilerini ku-
1atmalar1ndan rahat ylizü 
görmedilderi ve hareketleri 
felce ugrad1g1 i~in say1hr bir 
muvaffakiyet kazanmad1kla
r101 ancak 1imdi anlamaga 
ba1Jam11Jard1r. 

iT AL Y AN BA,S KUMAN
DANI f$E BA$LADI 

Paris ( Radyo ) - Roma
dan bildiriliyor. 

Habe1istandaki ltalyan or
dular1n1n bat kumandanh
gma atanan mare1al Bodog
lio yeni vazifesini teselliim 
etmi1tir. 

- .-ia...---

Bulgarlar 
UlusJar kurun1undan 

yard1n1 istiyor 
Sofya ( Özel)- Bulgar hü

kiimeti ltalyan zecri tedbi
rine girmekle pek ~ok zarar 
göreceginden bahis 'e _ uh:slar 
kurumuna müracaat ederek 
yard1m istiyecektir. Bu yar
d1mm nev'i Bulgar mahsulü
nün kolayhkla diger büyük 
milletlere gönderilmeainden 
ibaret olacakbr. 

( Halloa Sut 1 

-
S1hhat ~§leri 

Ankara 28 (A.A) - YükKiral 1ikinci J or j 1 
sek s1hhat 1uras1 bugün 

t • • ---.... -.-- •• y - s1hhat bakamm1zm ba1kan-
Dq1J1z gazeteler1ne gore \.1- ltgmda topJantilarma ba1Jad1. 

nistan1 yükseltecektir Parti kararlar1 
Londra (Radyo) - Ba1ta Deyli telgraf oldugu halde he- Ankara, 28 (A.A) - Cu-

men bütün lngiliz gazeteleri Yunan krah ikinci Yorgi'nin muriyet Halk Partisi Genei 
Yunanistana dönmesini önemle kaydetmekte ve Egenin do- sekreterliginden teblig edil-
gusunda mühim bir mevki sahibi olan Yunanistan1n ilerleme mi1tir. 
ve geni1lemesine lngilterenin ~ok yak1ndan ilgi gösterece- " Bugün toplanan C. H. P. 
gin iJAve etmektedirler. Genyon kurulu a1ag1daki ka-

A caba donru mu ra~a~v~:~:~'·,arkurulun-
5 daki vaziyet Parti bak1m1n-

-------------------------------BEll------------------------
italyanlar ka~makta s1k111rsa 
ingiliz topraiJna tap.caklar 

Londra - Bura gazetelerinin dü1üncelerine göre ltalyan
lar Habe1lerin pek ate1li bir hücumu kar11s10da ka~maga 
mecbur olurlarsa lngiliz Somalisine ta,maga mecbur ola
caklard1r. Bu dütünceyi yazan gazeteler o hududlarm hudud 
bek~ilerile degil muntazam fnsriliz askerile muhafazasm1 
tavsiye etmektedirler. 

Bulgaristanda 
- --0000----.---A 

Yügoslavya Polis Amirleri 
Sofya ( Öze) ) - Evvelce Bulgaristan polis ämirlerinin 

Yugoslavyay1 ziretleri hasebile bu ziyareti idade i~in bu ke
re de Yugoslavya polis ämirleri Bulgaristana gelml1lerdir. 
Gelenler Hirvatistamn merkezi olan Zahrab Emniyet müdür 
muavin Vasili~, Sirbistanm merkezi olan Belgrad Emniyet 
müdüriyeti erkinmdan Yuvanovi~ ve Slovanyanm mekezi 
Liyonya polis müdürü Fakindir. 

a a a a a e e 
Acaba ltalyan 
Daha Neler U~aklar1 
Konu1tular? is gör~yor 
Paris (Radyo) - Bu sabah Tstanbul (Özel) - Evvelce 

(dün) bay Piyer Laval ,ltal- Habe~ ordusunun üstünde 
yamn Paris sefiri $erusiyi ltalyan u~aklar1 dola11r ve 
kabul etmi§ ve onunla zecri bombalar atard1. Bu günkü 
tedbirler ve ticari münase- ordu bozgunlugunda Habe1 
bbetler i~in görütmüttür. ordusunun batmda kendi 

Londradan verilen haber- u~aklar1 dola11yor. <;ünkü 
lere göre, evvelki gün Lava)- Habeiler taarruz ederken 
Jorj Klark mülikab siyasal tayyare av1 toplar1n1 da be-
~evenlerde büyiik bir ehem- raber götürüyor. Roma ga-
miyet atfedilmektedir. zeteler1nin ifadesine göre 

Londra Ha~e1_leri en ziyade k1~dir~n 
ve mbkam yoluna du1ürun 

Konferans1nda ltaJyan ·u~·:~:r!d~. 
• Uluslarinda üvesi 

"' Bulunacak 
Cenevre - Y ak1nda Lon

drada toplanacak olan deniz 
kongresinin müzakerelerine 
uluslar kurumu nam1na bir 
murahhas ittirak ettirile
cektir. 

Mesai 
Alüf etti~liginden 

Kanl1 n1accra 
Sofya (Özel) - Mesai mü

fetti1gine acele itleri i~in 
geien bir amele heyeti me
muru kar111ma gelir. l1ler 
hakk1nda izahat verilir, bu 
heyete riyaset eden Hiristo 
lzlankof bu izahata raza ol-
maz memur kenkisine ~1k
mss101 ihtar eder, ~1kmaz, 
memur po)is ~agmr polis 
cebren ~1karmaga ~ah11r Hi
risto ona baston ile hücum 
eder, poliste tabancas101 ~e
kerek Hiristoyu göksünden 
vurur ve öldürür. Hiristo me· 
zara, polisde hapsaneye gö
türilrler. 

lkinci nevi ek-
mek kimlere 
mahsusmu1? 

lkinci nevi ekmek izmirde 
~1k1yor ve sabbyor. Fakat 
Meninli bakkallan birinci 
nevi ekmek aathklar1 halde 
oradaki Belediye memurlan 
ikinci nevi ekmak satmalan
n1 yasak ediyormu1. 

Acaba bu dogrumu yoksa 
oradaki bakkahn kuru bir 
iddias1 m1? 

Kemeralt1nda 
Ya11gin 

Kemeralbnda karakol c1-
varmdaki köfteci refigin 
dükkämndan, köfte ocagm
dan saat dokuzbu~ukta ~·
kan ate1, zaten tahtadan 
yapdm11 olan dükkän ate1 
alm11, karakolun itfaiyeye 
telefonla haber olmas1 üze
rioe yeti1mi1 ve etrafa sira
yet etmeden söndüriilmeie 
muvaffak olmU§tur. 

dan incelenmit ve bu duru
mun düzeltilmesini karar al
bna alm11hr. 

2 - Sivas flyon kurulunun 
ölen degerli ba1kam yerine 
yeniden se~ilmit olan Erzin
can saylav1 Hikmet l11g10 
yeni ödevi kabul edilmi1tir. 

Sofyada 
Nümayi§ler 

Sofya, 28 (A.A)-Talebe, 
hükiimetin menetmesine rag
men, Noyyi muahedesi aley
hinde bir nümayi§ tertib et
mi1tir. Ath polis ate1 a~m11 
ve bir ka~ kiti tevkif edil
mi1tir. 

57 numaral1 
italyan 
Tebligi 

Roma, 28 (Radyo) - Do
gu Afrika Ba1komutanhg1 
telgrafhyer : 

Birinci kolordu cephesinde 
general Maryoti kolu yüksek 
yaylanm dogu s1mrlarma dog
ru temizleme hareketine de
vam ediyor. Makalle • Dolo 
hattmm takviyesine devam 
edilmektedir. U~aklar Koram 
bölgesi üzerinde bir ~ok is
tik~aflar yapm11lard1r. 

Laval kabinesi 
itimad kazand1 

Paris 28 (A.A) - Parla
mentoda 235 1e karf1 345 
reyle La val kabinesi itimad 
edilmi1tir. 

Hollanda da 
Italyavaf 
Olmaz Dedi •• 

Lähi 28 (A.A) - Hollanda 
hükiimeti italyan notasma 
cevab vermi§tir. Cevab Mil
letler Cemiyetinin tezlerini. 
mudafaa etmektedir. 

Dinamit 
Deposunun 
Ate§ almas1 

Paris - Marsilyamn Sen 
Martin Degraeo mevkiindeki 
dinamit deposu ate1 alm11br. 
Ate1in nas1l ~1kbg1 belli de
kildir. <;ünkü depo birden
bir havaya f1rlam11, etrafm
daki evlerden de bir ~ogu 
y1k1lm11br. 

Y 1k1klar aras1naa kalan 
insanlak!aramyor. Ancaklpar 
~alanm11 insan etlerile yan
m11 kemikerden batka bir 
1ey bulunm1yor. Ölülerin 
miktar1 henüz tesbit edilme· 
mittir. 

Varolsun 
Türk Milleti •• 

C. H. P. Meikez yard1m 
komitesi gruplar1, halk1n yar
d1m1ar1n101 [toplamak 1~m 
faaliyete ge~mi1lerdlr. Hal
k~~ yard1m topbyan grup 
lara gösterdigi yüksek ve 
candan ilgi, her türlü tak
dirin üstündedir. 

Kendilerinden istenen yar
d1mm iki kabm vurmek su
retile yüksek hamiyet eseri 
gösteren yudda1lar pek ~ok
tur. 

Merkez yard1m komitesi 
bugünlerde s1k s1k topJanb
lar yaparak gruplarm liste-
lerini hazirlamaktadar. Liste
si hazulanan gruplar hemen 
ite ba1lamaktad1rlar. Komite 
dünde toplanm11, yap1lmas1 
gereken i1ler üzerinde karar
lar alm11br. Halk1m1zm mer
kez yard1m komitesine yar-
d1ma ko1mas1, yard1mlar1n 
bir elden ve senede bir de
faya mahsus olmak üzere 
toplanmakta olmas10dand1r. 
iki y1ldan beri, her yurdda,, 
hay1r cemiyetlerine kar11 ne 
kadar yardtm edecegini bil
mekte ve ona göre haz1rh ~ 
yapmaktadir. 

Evvelce yazd1g1m1z gibi, 
merkez yard1m komitesinin 
halktan toplad1g1 paralar, iz
mirdeki hay1r cemiyetlerine 
tevzi edilecektir. Ay sonuna 
kadar toplanacak yard1mlar, 
bir Birincikänunda hay11 ce
miyetlerine dag1blmaga ba1-
lanacakbr. Tekrar edelim: 
Halk1m1zm hay1r i1lerine, 
yard1mlara gösterdigi yük-
sek ve candan ilgi göksümü
zü kabartmaktad1r. Büyük 
Türk milletinden beklenen 
de zaten budur. Varol büyük 
millet. 

ingiltere 
Rusyaya 
Para veriyor 

Ku1adas1 
Seiler 
Alt1nda 

Ku1adasJ yagmurlard" 
su hücumuna ugranutbt• 
Maddi zarar büyüktür. tßtk• 
men mahallesindeki tiltßl" 
ler ~amurlar albnda kaJallf" 
br. lnsanca zayiat yo~ 
Bir ka~ ev ve bir ka~ k6p-:-
y1ktlm11tir. llbay1m1z f ~ 
Güle~ Ku1adas1na gitmiftit• 

Genei lsuektÖt 
ibrahi111 Tali izn1ir~ 

Avrupadan dönen ge. 
fspektör bay lbrahim Tali 
mire ugram11, dün llbayi:f 
Fazh Güle~ ile beraber 
le yemegini yimi1lerdir. 

Izmir ile 
Kar11yaka 
Aras1nda 
lzmirle Kar11yaka araSllld' 

itlemek üzere Almanyad' 
iki vapur1 ahnacakbr. ~ 
dan mada Bayrakhda kill tt 
duran iki eski vapur d• 
mir edilerek i,letilecegi 
beri ryalanm11. 

Azimet dola 
sile müzayed 
ile sat1§ 

Önümüzdeki Pazar 
yani Känunevvelin b' 
günü sabahleyin aJafr 
saat on bu~ukta Kat' 
tramvay caddesinde S 
makasmda caddede 361 
marada Madam ArJJ• 
aid lüks mobilyeleri biJdl 
yede sablacakbr. . 

Gerek sobalar, V• 
mamulätmdan koltuk 
~ifte kanath aynab 
kadife kanepe, oyun 
orta masas1. 1emsiyelik 
saah, komsdino, tül P 
~ullar, fonograf, DüJset 
kah ma 34 pläk, k 
somyelerile, levantal,t 
ayna, termosifon ma• 

Londra - Havas ajansm- seien banyo, elbise 
dan: Britanya bangerleri ta- konsol ayna, kadife 
rafmdan ~1kan bir habere tak1m1, 12 muhtelif 
göre, Londaa ile Moskova sandalyalar1, 2 kadife 
arasmda bir istikras müza- hasirh tak1m, ippekli ~ 
keresi cereyan edivor. Bu hab, kilim ve seccad 
para ile Rusya ingiltereden müzayede sablacakt1'· 
timendifer malzemesi alacak pe~indir. 
ve bir k1sm1 ile de lmpara- Büyük Kardi~ah 
torluk zamanmdan kalma bey hanmda Emniye~ 
bor~larm1 ödeyecektir. yede salonu mOd .•.......•.• „ .••• „„„ •• „.„ ••••• „ •••••• 

Elhamrada: 

Dünyay1 tabt ve maglüb eden Sezarlar1 i1ve „e ~ 
magliib ve peri1an eden M1smn melikesi KJeoJ>• 
sahne daha •'• • 


