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···~···· ltalyanlarin emekleri 
~~~~~~~~~...-~~~~~~~~~ 000000••000000~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

yanlarlß iki aydanberi devam eden bin bir turlü f edakarl1k, milyarlarca liretlik ma~arif 
pek ~ok telefat vererek ald1klar1 dört Habe§ §ehrini bir iki gÜn zarf1nda kaybetmeleri 

~~r tarafta derin bir hayret ve §ask1nbk uyand1rm1§br. Geri abnan §ehirler 1unlard1r: 

Makalle - Gorahai - Gerlogubi ve Val - Val' dir 
,lialk1n Sesi- Habe~lerin hu kadar ~abuk bir zan1anda italyanlann : pilan1 diyenler de vard1r. Her halde bir istila ordusu ic;in böyle bir 
1 ayhk emeklerini 1nahvedecekleri hakkile herkesi hayret ve taaccüb hezin1et italyan ordusunun 111aneviyatin1 herbat edecegi gibi men1le

~ 1)as1na atn11~ttr. Bu parlak zaferin büyiiklügünden dolay1 buna ketlerini kar1~ kan~ n1üdafaaya karar vern1i~ Habe~lilerini bir kat 
tt b layh~la. i~an.n1~k isten1iyenler oldugu gi~i . hu feci b~zg~1nlugu daha cesare.tin.i artirabilir. J~ilha~s.a süel zafe.rlerin .s1ya~al görü~mc
·-a~hlen c1dd1 bir sa va~a n1ecbur et111ek 1~1n buna b1r ltaJyan ]erde öne111li b1r rol oyn1yabdeceg1 bc>yle naz1k naz1k gunlerde„. 
~„„„„ ................ „ ......... „ ... „„1„ ... „„19111._„„.„IDE*._l!EI,._ ..... „ ... „ ... „„„„„„„„„ ............................... „„ ... „ 

abe$ler üc kasabalarinz; 
' 

Japonlarin parmagi 
ltalyanlardan kurtardi 

----------••OO•• ----------
Durmadan $imali Cini kar1§t1r1yor-Halk yeni 

hükumete kar§t isyan etmi1tir -------------00.•oo -------------
JyanJ&rlD iki aydanberi sarfettikleri emek Nankin 29 ( A.A) - Cin • daüasma ihanet etmitti. i viliyetlerinin ilin ettikleri 

bükümeti Japon süel memur- • ~iMAL MUHT ARIYETi yeni mhtariyet valilennin top 

ve milyonlarca liret bo§a 2itti 
E~LER O<; KASABA Yli dad ettigini zannetmiyorlar. 

larmm ~imali <;indeki muh- GENl~LlYECEKTIR Janmasile yapdm11t1r. 
tariyet hareketlerine yaphk- Belgrad (Özel) -:- Nan~~n- Hudutl~r1Yau~e neh~i ce-

KURT ARDILAR Zira lmparator Ras Hasibuya 1 

~dia-Ababa, 29 (A.A.) - buras1m almamas1 emrini. ver-
1 

~ durum hakkmdaki ha- mi1tir. Burasm1 almakla ltal- 1 

~ r mübhemdir. Resmii yan cebhesini k1sathm, oJur. 
~lller Italyan tekziblerine Halbuki ltalyan cebhesi uzun 
c; ... en Makalla, Gorabai ve oldukca Habe,Ier bu cebhe-
~logobinin geri ahnd1gm1 nin zayif yerlerinden daha 
't~d etmektedirler. kolay ve ani baskmlar yapa-

kAHAl'NIN ISTIRDA- bileceklerdir. 
DINA HABE~LER HABE~LERIN GORAHAIYl 

b IN ANMlYOR ALDIKLARI IDDlASI TEYID 
"""tlgrad (Özel) - Havas EDIYOR 
~lla1 Adis-Ababadan bildi- Belgrad (ÖzeJ) - Havas 

0r: ajans1 Harrardan veriyor. 
\:tlra ~evenlerinde Habe§ Habe~lerin Gorahaiyi al-

laaunun Gorahai'yi istir- d1klar1 haberi teyid ediyor. 

tt m m m m ~ m ~ 

Yunanistan' da , 

ltondilis Parti;i " Kahrolsun 
kral ! '' Diye Bag1rd1lar ••• 
~ ~· Unanistanda partiler at·as1nda sükti1~ ve 

bar1~1 elde etn1ek ic;in c;ag1rilan l{ral 
~ yeni gürültülerin e:l1nili n1i olacak? 
~nbul - Atinadan ahnan : kü hükumet te Krahn i;za

rlere göre, genel aff1 llad1g1 af iradesine imza et-

~ ~~ 
~ <;'\; 

~-· ~-· ........_.~ 

~-~layacak yeni bir kabine 
~ldcill etmemittir. Bugiln-

memekte 11rar ediyor. Büyük 
zabitler de af aleyhindedirler. 

&W 

Gorahainin almmasmdan ev
vel Dagayurdan Habe1lerin 
cenuba dogru taarruza ge~
tikleri ve Gabresara yaklat
bklari haberi ~elml,tir ki bu
ras1 Gorahiyden yirmi bet 
kilometre mesafededir. 
HABE~LER ANALIDA 
YENlDEN ALDILAR 

Belgrad ( Özel ) Royter 
ajansmdan bildiriliyor: 

Habe, hükümeti Habef 
ordusunun Sasabanm cenu· 
bandaki Anal kasabasm1 al-
d1gm1 bildiriyor. Ayni za
manda sivil ahalinin kasaba
y1 bo§altbgm1da iläve ediyor. 

iT ALY ANLAR HEZiMET-
TEN SONRA PARIS 

MÜZAKERESlNE 
GfRl~TiLER 

lari müzahe!'ab ~imendifer den telgraflandigana gore nubundak1 araZJ Moguliataaa 
istasyonlarmm i~galini ve muhtariyet planma Tcharar, kadar uzan1r ve MoiiuliataD 

j k t' t t f d · Hopci Hleri ile Pekin ve da iki viliyet ahr. Bualar 
apod~f 1

1 a 
1 a~~ mk 

8

1?t ~l- Ztentsin ,ehirleride dahildir. evvelce Cin tarafmdan kea-
rnen 1 er er muna a a ma . . . . d d 
kar§I göstcrilcn engoUeri JAPONLAR YENI MNH- dane mal edilmafb. Bu llu u 

T ARl Y ETt: ASKER Ruoya ilo l,irl•tm•kte oldu-Japon sefiri nezdinde pro-
GETIRIYOR gundan önemlidir. 

testo etmi~tir. 1 
Belgrad (Özel) - Nankin- SARKI <;IN MUHT ARIYET 

Belgrad (Özel)- Nankm- den bildirildigine bak1hrsa lLÄNININ AVRUPADA 
den hildiriliyor : Japon kuvvetleri yeni muh· TESISIRLERI 

Malumdur ki Cinde gayri tariyetin baz1 yarlerine gir- h c::.. kt 
asi eri bir mrntaka vardir. Londra - Ni ayet -r' 

mi,lerdir. Bu askerlerin ma· <;in muhtariyeti olub bitti. 
Burasmi askersiz tutmasi <;in kineli tüfekleri ve mitralyoz- Bu haber logiltereyi kay1ta11 
i~in bir muahede icab1d1r. Jan tamamdir. Tepensindeki l 
B C. · I ht · b1rakamaz. Amerika da n· 

u gün ID tima mu an- japon kuvvetlerine takviye 
giltere kadar iayplamr. 

yetinin kolayca ve kans1z gelmi§tir. Japonlarm muhta- Ana <;inden ayrdan •• 
ilän edilmi§ olmas1 bu ilamn . riyetini himaye ve askerle Pekini kendisine Paytalat 
bu askersiz yerlerden ba,- müdafaa i~in haz1rland1klar1 yapan ba bet villyetin yenl 
lam1§ olnps1d1r. Bu yerlerin anla,1liyer. hOkumetinin ad1 "Komlbaist-
bakam Yingyukengin <;in YENl MUHT ARiYETlN lik muhalifi muhtariyet koD· 
hükumeti tarafmdan mesul HUDUDU seyi„ konmuttur. Bu kou•· 

Belgrad (Özel) - Roma- tutulmas1 karar alhna ahn- Belgrad (Özel) - Londra- yin üyeleri doktordur. Bu 
(Sonu 4 üncüde) m1~hr. <;ünkü bu bakan <;in dan bildiriliyor: Cinin Sark .bet viliyetteki 1üel koman• 

•••••••„•••••••„••••„••„••„„„ •• „„ ••••••„••„••„••••••„••„„ •• „„„„ danlar olan bet ceneral da 

~ Yeni y1l yalc:la§IDCayeJ.ti talihler a~1l1r buH~k:~~~e~~isi Yen·Yon-

Bunun i~in vakit kaybetmeden tayyare piyankomuzun bu son ke~idesini ve az zaman 
sonra sah11a ~1kanlacak yeni y1l biletlerini <;orakkap1 kar§Ismda Bay Hasan Tahsinin 
(saadet) ki§esinden ahmz ki uzun bir saadet ve bahtiyarhga kavu,abilesiniz .. 

• n4yx.ww::::::z::::: -

Kondur. Reis ite ba1larken 
söyledig! bir söylevde: 

" Bizim bu muhtariyeti 
yaratmakla girletmit olan 
Nankin hükumetinin vazife
sini 1<olaylathr1yor. Cini kur 
tarma ~ahfiyoruz. Ancak bu 
suretle komünist tehlikeaine 
kar11 durabilecegiz „ demif· 
tir. 

INGILIZ GAZETELERI 
NE DlYOR 

Londra - lngiliz gazete
leri bu yeni <;in muhtariye
tinin Londra, Va11ngton •• 
Moskovada ne gibi tesirat 
yaphgm1 bilmek istediklerini 
yazmakla beraber lngiliz. Rua 

- Sonu 4 ilncüde -

Telefon 

411met ve As1m büyük elbise fabrikas1 ESKI 
01

.T ~~~~~~ N~~tfA 15
-
17 

No. 

k11hk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbr1n1z. Y erli mab her ~e§id ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmeJ 

diki1 12 Uradan 18 liraya kadar 11marlama elbise yap1br. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 3882 
' 



Musolini kimdir? 
,__ ___ _...--'-.._...--;;.~~ ...... --oo--------------------------------:..._-----

i Ki N Ci KISIM 
Mussolin~ ltalyay1 avucunun 

i~ine ald1ktan sonra ••• 

_, .... ._____~~-- ~ ·-
- - - - - ---~ -- -

( Hilkm Sul ) 30 lkincl Tet~ 

Askeri barem 
Binba§1 veön
yüzba§1lar1n 

Ayhklari arttyor. 
Y eni askeri barem cedveli 

hakkindaki kanun bu aym 
otuzunda meriyete girecek 
ve ordu mensuplan birinci 
kinun maa~lannt yeni ced
vele göre alacaldard1r. 

Hühiimet~e haz1rlamp ka· 
mutaya verilmi§ bulunan yeni 
sivil memurlar baremi csas· 
lar1na uygun olmas1 i~in bu 
cedvel üzerinde yapdmas1 
i~in bu cedvel üzerinde ya· 
pilmas1 muliarrer yeni degi
~ikliklere göre de askeri ba
remin sekizinci derecesinden 
maaa~ alacak binba,1larla 
ü~üncü s101f askeri memurla
rm asli maa~Iar1 55 den 60 
liraya ~1karilacakbr. 

Suriyede mey- 1/i'~~ 

dana ~1kardanl R A 
-„z„AN„„„-1r 

VE ~AKALA! 1 &· Gizli cemiyet 
~am - Bei utta meydana 

~1kar1lan gizli aemiyet me· 
selesinden dolay1 yeni tev
kifler yap1lm1~br. Bunlar ara
smda Kral Faysabn edam
lar1ndan Fuat bey Yakub 
Müfric, Trablusta dok'.or Sa
mih llmettin ve diger be§ 
gen~ vard1r. Berut barosu 
mevkuf avukat K1br1shmn 
muvakkaten tahliyesini iste
mi~, baro divan1nda beya
nab dinlenildikten sonra 
tahliye talebinde 1srar edil
mi§tir. Diger taraftan gizli 
cemiyelin ele ge~miyen aza
s1 faaliyette devam etmekte 
ve gizli cemiyet namma ge
ien tüccari e!1yay1 satmak ve 
elden ~1karma k i~in ~ah§· 
maktad1rlar. Buolarm dedik~ 
lerine göre cemio hükumeti 
devirmek, iktidar mevkiine 
ge~mek, Frkns1z mandasm1 
devirmek gibi gayeleri yok
tur. Cemiyet, s1rf memleke
tin ticari ve iktisadi ka!km
masm1 diltünmekte ve buna 
~ahtrnaktadm 

M1s1rda 
•• 
Olenler 
A1as1nda 
Bir de naz1r evlad1 

varch 
Londra - Son kanh va

kalarda eski naz1rlanndan 
Bay ~ukrünün ~ocuguda ya
raland1 ve öldü. Y eniden el
li ki§i tevkif olundu. Eski 
mevkuflardan yirmi be~ ta
lel>e serbest b1rak1Id1. 

kt:::a~~~„„„„„ .... „„„~&l:.tll:m:~~ . 
Kin1i iman selän1eti, Nargileye ab~ Q 
l{in1ide rak1 parasi - Zügürmüsün? 

istivor ! ! - Evet 
"' - Oru9 tutarm1sm? 

Bekta~inin biri bir rama· _ Bazan . 
zanda yolunu ~a§m'b camiye _ iftar zamani cananlD ~ 
gider. Orada, namaz sonun· teyibte alamadigtn 1e~ DQ 
da herkesio allahtan bir §CY varmi? ~· 
i§tedigini görünce, oda eile- _ Pep ~ok. lt 

rioi kald1rarak yüksek bir _ Öyle ise nargileye 9bJ ?liz 
sesle allahdan ak§am i9ecegi _ Ne münasebet? . 
rakmm paras1m ister, bunu _ Hi~ olmazsa bo§uoa W' 
i§iden sofunun biri fakire bir · k"b d m 9e 1 urmazsin„. ? 
tokat a§kedereI< .bagmr: Bir fakire sorn1us)flr' 

- Utanm1yor musun be 1 
herif, herlces camide Allah- - Oru9 tutuyor musuo t· 

- Bütün vakhm oru~ tll tan iman selimeti ister, sen 
rak1 paras1 m1 istiyorsun? 

Bekta~i istifini bozmadan 
cevab verir. 

- Herkes tanr1dan muh
ta~ oldugu, malik bulunma
d1g1 §eyi ister. Sizde h1an 
selämeti olmad1g1 i~in ondan 
bunu istiyorsunuz, bende 

~ ~ ~ ~ 

makla ge~er. 
- Ne zaman 

~n? • 
- Ehme ylyecek, 1~ect 

bir§ey ge9irdigim iaman 1 
~ima; ~s~l&~rr;;ti ;a; , u;akt ~ 
ras1 yok, onun i~n öluli 
oldugum §eyi anyoruJIJ„• 
~ ~ ~ fSj 

SiyaR Venüsler1fl 
oo~---~--------------.,.--~ 

Cevik ve mütenasib viicutlatl rk 
·ltalyan • asterleri i~in ciifClf ~~ 

bir fehlike oldu ! . . i 
Paris gazetelerinde okun- illetini yakahyan gen~ lt 

duguna göre italyan Soma· yanJarm feci akibeti lt•~ 
-lisi ile ltalya tarafmdan i§gal hükumetinin oralarda i. 
edilen yerlerde bir ara~hrma ciddi ve s1hhi tedbirlel' 
gezintisi yapm1§ olan bir masam icab ettirmi§tir. 
Frans1z gazetecisinin ( Siyah _, 
Venüzler ) ba§hg1 altmda yaz· izmir sulh mahl{emesin~ 
d1g1 bir makale bir ~ok de- lzmir avukatJarmdan S J 
dikodular uyand1rm1~br. Bu hiddin Salihlide P,alaill' 
Frans1z muhar,irinin ~ekici tüccarindan Asaf oglo s~1 
bir üsliible yazd1g1 bu yaz1- aleyhine ücreti velCäJel r 
da ad1 ge~en yerlerde gen9 mütevellit 100 lita atac•-' 
ve güzel Habe§ k1z ve ka- mn tahsili hakkmaa ik• V 
d10lar1 gen~ italyan askerleri eyledigi davadan dola~~ 
i~in hakiki bir tehlike olmu§· mail namma tastir ve b ·~ 
tur. Vücudlarmm teraveti ve teblig irsal · k1hnan dafet•~ 
oradaki l<admlara mahsus varakasmm ikamet_gAb~ 
vücut le§ekknllerinin diriligi me~huliyetine binaen c~ 

Avrupahlar i~in son derece teblig iade edilmesi ve ~-' 
cazib ve ~a§tan ~1kanc1 aeinin sebkeden taJebi b 
bir manza arzettiginden ltal- rine gazete ile ilänen .~~· 
yan gen~lori, güzellikleri gat icrasma karar ver1 j 
kadar hasta1iklan da ~ok bu baptaki muhakeme 2' '( 
olen bu zevk kadmlarma, 935 tarihine müsadif p~i 0r 
tedbirsizce sald1rinalarm1 mu tesi gilnüne talik edili121~ ~e 
cib olmaktad1r ki bu hal, dugundan yevmi mez1<~dll' 
italyan ordusu i~in büyü'k saat 10 a talik k1hnm1~ O ,,1 
bir hastalik tehlikesi te§kil gundan yevmi tllle2!kurda f~ 
etmektedir. onda malikemeye bizz.at 6( 

Tehlikenin gittik~e büyü- medigi veya bii vekil g p 
mek istidadlar1 göstermesi dermedigi takdirde bak~:,e· 
ve vücutlannm temizligine g1yap karar1 tastir ~d• ,~' 
dikkat etmiyen bu kadmlar- gine dair davetiye mal<•~!( 
dan frengi ve cüzzam hasta- kaim olmak üzere iläll 
hgm1 andnan bir nevi cild._. nur. ,/ 

Ramazan hazirhklar1 - Ramazan münasebetile 

LALE SiNEMASI 



( Halkaa Se1t t 30 lkinci T qrla 

LEDPAT 
'iltün cihan . eaz~teierinin b-akkmda birer met~ ve sena destan1 yazCllklar1 bu tarihia eo 
laa§metli ve parlak zevk, sef ahet ilemlerini, enderin ve kurbanlar veren a§k mace~alann1 

.....--....; ...,._ . JI 

ya§atan ( K l E 0 P A T R A ) filiminden bir -ka~ sahne 
\_ 

~iinya y1 ba~tan ba~a f eth ve jstilt1 edccck : A ntovan itihar ederken Kleopatranm 
utr kabiliyet ve istidatta yaradilan Sezar; gittigini zannediyordu. Halbuki Mis1rm 

ttlielJigi, cazibesi, büyülü gö1Jeri ile bütün 

biyanetine kurban 
müstesna Krali~esi 

\ 

~üyük k ararmt vermi§ti. Kleopatra, ilk 
:nas1 ile sevdigi Antuvanm kanlar i~nde 

' .. ~ 

defa tam ma
yuvarlandajim 

~eklerin gönüllerine zahn1etsizce· f cth ve 
qPteden ~{1s1r1n melikesini esir ahr, daha 
~nra Sezar onun f ü~un ve i~vesinin aciz bir 

~iti olur. Men1leketine ol n vazifcsini a~lnna 
~da eden Sezar öldürülür, Sezann intil<an11-
~1 uJn1ak; Kleopatran1n terbiyesini vern1ek 

l . '" 
1 .a Ji . . 

~\ri o;tava atJlan:Ma~k tAntuvan da bu gü
l~r güzelinin nermin 4i:o1lar1 aras1nda her 

\'1 anutur, rakibin n1a v„hibtJ olarak kalbine 
~ lian~er saolamaktan ba~ka ,yapacakl birl fdenlimandan,~vazifed;e her _j~~den ::-:~zakla\hra~'„Kleop„at-

;}' kaJmaz. ranm cazibesine . kapilmamak 1~m butun tedb1rler1 ahaif, ~•n 

Bugün ELBA 

y:L.V'·!J-... (l gnil görünce, ya§amaktan vazge~erek 

:;,.~~ bir a!lda ~öldüren Engerek y1lan1ni gül ile yasemin-

• 



Sahlf e 4 ( Hallun Seil J 

KRALLAR KRALININ DIYARINDA , -

Negüs ve RO.slari 
-----.... -

Raslarm s1fatlari, yurda kar11 r -kk I- k t r.1- k- 1 

M b • tl . • ._,ana a e ap an1~1 e ~ar ~1s1 
ec ur1ye er1 • k ""' ld 

Habe1 te parlamenter bir küm sürmektedir. l§ten ~I Sri I 
hükumettir. Onun da bir Habe1lerin <;inlilere hi~ lstanbul-<;anakkale vapurunun ge~irdigi kaza hakk1nda 
meb'usan meclisi bir de dev- emniyeti yoktur; 1868 y1hn- deniz itletmesi tahkikat yap1yor. idare, kaptan1 ve ~ak~1y1 
Jet §uras1 var. Genei sava,- da lngilizler Habeiistani al- i1ten uzakla1brm11tir. 
tan sonra demokrathk siste- mak istedikleri zaman Ras E a a s tel fi ~ 
mini tutmu1tur. Meseli, bu Tiger Goabe imparatorluk ff 'L 1 •• k b 1 
gün M1sir1n da BeJ~ika gibi tacim teklif etmitler. Oda 81J e§ er U~ 858 8 &rlDI 
bir kurumu var. Orada da dördüncü lvan likab1 alt1nda lt 1 ~ dan k ta d 
"biitün kuvvet ulu1tan do- a yan.ar ur r 1 

bu tac1 kabul etmittir. Fa- 0000-------
gar„ düsturu cari. Fakat B f 1 · · - . d _ 
eger Kabirede fngilterenin kat sonradan Kral ~ua, yani . . a~tara_ 1 1?~1. yuz e . . 
fevkaläde komiseri olmasa, imparator Meneligin oiayiyeti dan telefon: lk1 hafta mud- h 1shrdad etm1flerd1r. . 
bu komiserin rizasi abnma- ile meydana ~1kmca lngiliz- detle sava1 alanlarmda hü- RAS DESTE KUVVET.LERI 
d1k~a bu meclis istedigi ka- ler hemen uzakla1m11lard1r. küm süren durgunluktan iTAL YAN SOMALISINDE 
rar1 verebilse idi. Medeni. Bu dördüncü lvamn oglu Ras sonra ltalyanlarm u~rad1klar1 Istanbul - Ras Deste 
yetsiz, yahut medeni uluslar Manga1ada Meneligin can hezimet üzerine bay Musso- kuvvetlerinin ltalyan Soma-
zamanm ibtiyac1na göre ha- dü1mam kesilmittir. lini Romadaki lngiliz el~isi lisine girdigini ve orada 

• reket yolunu bilseydi; bo- 1896 da ftalyanlar Habe- Sir Erik Durmond ile Paris ilerlemekte oldugunu süel 
yunlar1n1 bir boyundurluga ie tecävüz edince Rrs Man· müzakerosine ba1lam1,lard1r. ~evenler söyliyorlar. 
kapbrmazlard1. gttfa hazreti Süleymanm düs- fMPARATOR CEPHEYE RAS SEYUM KUVVETLERl 

Habet ulusu da asr1le§- turuna riayet etmi1 olmak GiTTI ERITREDE 
mekte biraz gecikmi1tir. 0- i~in Menelik ile bar11m11 ve Adis-Ababa, 29 (Radyo)- Istanbul- Süel ~evenlerin 
DJID esas kanünu 1931 de Adua civarmda ltalyanlari imparator otomobille Dessiye söylediklerine göre Ras Se-
onaylanm11hr .Halbuki o ta- magliib etmittir. Bugün gör- karargahma Ankaba yolun- yum Eritre sm1rlarm1 a§m1~-
rihte Avrupa sistemi be1ka- dügümüz Ras Seyyum i§te dan gitmtktedir. Veliahd ken- br ve ilerlemektedir. 
latm•fb. Bugün Habetin asri burasa Mangafanm ogludur disine yollarm bir k1smmda Rama 29 ( A.A ) _ Son 
durumu A d refakat edecek ve sonra „ J d 1· J d h'J" d vrupamn mo as1n- ki Tigre Habet ordusunun gun er e ta yan a 1 m e 
dan dütmüttür. kumandamd1r. Negüsün bu Adis-Ababaya dönerek Ne- yap1lan süel hereketler hak-

Habet hakikatta M1smn Rasseyuma büyük itimadi güsün avdetine kadar hükii· kmda büyük bir ketumiyet 
ü~ bin y1I evvelki durumun- vardar. met i1lerini idare edecektir. muhafaza etmektedir. Bunun· 
dad1r. 0 zaaan M1sirda da <;ünkü babasi tarafindan lmparatorun maiyetini ve e1- la beraber Lib~·adaki kuvvet-
parlamanter demokrat sis- ahnan ve ona miras biraki- yalanm 23 otomobil kamyon, leri takviye i~in hi~ bir k1t'a 
temi vard1. Faat despotff'm Aduay1 ltaJyanlar1n elinde ve araba t.a11maktadir. Ne- vapura irkab olunmam11hr. 
de (olanca varhgile hüküm b k güs Dessiyede yeralh mah- Bazalarmm dütündügüne gö-
süa üyordu. ira mamak i~in elden ge- zenleri olan bir •atoda otU-

Jeni esirgemiyeceginden emin Y re bu hareketler hükiimet 
Habe1lerinde merkezi ida- bulunmaktad1r. racakbr. Dessiye tehri hava tarafmdan Parise, Londraya 

re usülü kabiJelerin zorlama- taarruzuna kar11 tahkim edi- ve diger petrol mu'"stahsi'li' 
~imdi burada henüz halle- 1 • b "f J d 75 

SI yüzünden prtnslikJer dag1- m1f, mu ter1 yer er e memleketlerin Romadaki de-
tilm11hr. Menelik devrinde demedigimiz bir mesele ka- milimetrelik tavyare toplar1 

l 0 d b R 1 N ·· legv elerine, ltalya tarafmdan 
kuruJan bu usüJ Haileselase iyur. a u as ar egu- yerle1tirilmi1tir. 

Ü l k yar1 süel bir tedbir gibi "te-
devrinde ilbayhklara ula•b- e n memur ara mi, yo sa sü- Negüs mukabil taarruz i~in 

Y l"l "t"L ·1 · d lekki edilen petrol üzerine nlm11 ise de o eski prenslik- a e 1 1oar1 e miras~1 m1 1r- emir verecaktir. 
ler, daha dogrusu müstekil Jar? YELKENLI DOGU AFRi-
Kralbklar kald1rdm11 degil- Buna cevab olarak diyebi- KA YA GlDlYOR 
dir. Yann bunlar1n gene is- liriz ki bunlarm aramda me- Belgrad (Özel) - Stefani 
ltikJiJ bayrag1n1 a~mas1 ihti- mur da miras~i da vard1r. ajans1 Napoliden bildiriyor: 
mali yafamaktad1r. Bu sene- Miras~1 olanlar1n say1s1 Dogu Afrikasma buradan 
nin Nisan1ndan itibaren mec- • :Yirmidir. Bunlarm arasmda 221 gemi hareket etmittir. 
buri askerlik sistemide kabul da en zengini Ras Haile Bunlarda 1650 ka

0

ra gömlek-
edilmiftir. Her Rasm rütbe- (Fakat Ras Hail~ bu günkü li Fatist 170 kü~ük subay1 
si, llbay olsun, prens olsun, imparator degildir. Ayr1ca ve 78 subay vard1r. Buolarm 
ne olursa olsun özel bir or- bir Ras Haile daba vard1r) ziyadesi eski muharibler, ma· 
dusu vard1r. Habe1istanda ßu Ras Haile Godiay kit'a- lüller, muhtelif ni~anlarla tal-
her ras E•yop (Habe1) Krah smio eski k1rah idi. Bu Ra- tif edilmit ihtiyat subaylar-

konacak bir ambargonun do
guracag1 teblikeler hakkmda 
verilen izahah teyid etmeye 
yaramak tabr. 

BADOGLIYONUN 
iLK EMRI 

Asmara ( Özel) - Afrika -
daki ltalyan kuvvetleri yeni 
bat komutam mare§al Badog
lio §imal cephesine varmJ§ 
ve ltalyan i1gal bölgesindeki 
bütün Habe§lerin hemen si
lihs1zlandmlmalar1m emret-hazreti Süleymaom ve Kra- sin bu gün dahi betyüz ki- du. Bu yelkeoliler dünyamn 

li~es1 Saba melikesinin vasi- tilik bir maiyeti vardar. C 
1

_ her tarafmdan geien gönül- mittir. 
yetlerine okadar baghd1r ki riyelerinin sayisim .kendi de lülere mahsustur. Bunlarm K -

1
--.•b• 

bugünijn imparatoru Hailese- bilmez desek caizdir. Mai- gönderilmesi i~in r1hbm üs- ra ID e-
Jase bu vasiyeti bozmam11- yeti efradi i~in bir kiilasi tüne pek ~ok saylavlar, ku-
tir. Fakat Etyopa müteveffa d mundanlar, siyasal adamlar var ir ki bu adamlar di1le-
Meneligin tarafmdan kablan ~1km11br. rine kadar silahlanm11lard1r. 
Ogaden, Tigre, Kassa ve Viliahd Piyemontide k1z 
Genitgale afanlar1 halkmm Raslar sava1 zamamnda kardeti prens Piyemontide 
hazreti Süleymamn sülalesin- Negüsün emrine muayyen bulunmu1lard1r. 
den geien Menelik tarafm- miktarda asker vermege HABE~LER V AL-V ALi DE 
dan konulan bu düsturlara mecburdurlar. Negüs emre- KURT ARDILAR 
riayetten vaz ge~er korkusile derse bu raslar kendileri de Harar 29 (A.A) - Royter 
Meneligio vefab bu yeni ka- sava1ta hir kumanda yeri ajansm1n aytarmdan: Burada 
ttJan yerler halkmdan ~ se- . aJmak ile mükelleftirler'. yap1Jan resmig beyanata gö-
ne saklanm11br. ZEKI OSMA re Habe~ kuvvetleri Val-Va-

Esasen bu preosliklere ~~llP'~~"'~"='~1r;•tt;Q11;•~ ,.."'"='1";qto:iii;ii1•:ii~•~·~llll;m~·1~~~'";''P''!ltt ~ .... dllh;.iflih"lf~llWll~bdfl!Uittfflmi!.1-llh:dlllbdtJIJbddtlllidlllliidllb.u~~ ..... k; :b1t11lllhu1lll!i;dJl&h.rllhdlJb~J 

rashk läkab1m veren Mene- [• ELffAMRA • ~.,;:i 
liktir. Fakat MeneJik'in ü~ün- [tl SIDem&SIDID [1 
cü HaiJe Selase bu prenslik f:J bu•• yu•• k zaferl• ~.~l 
usu)ünü o yola dökmüttür ~~ ~ ... 
ki bu kabile önderlerini hep c!1 170,000 lzsirlinin ge~en senedenberi sab1rs1zhkla bek . ~ 
birer suretle kendi akraba- ~·1 ledigi dünya sinemac1hg1mn e1siz bir san'at harikas1 ~ 

lhu1d 

l1g1 ~er~evesine alm11br, ya- • K L E 0 p A T R A ,..-
hut akrabalarma bu önder- ,. ro 
ligi verebilmittir. Bu önder- 1~l ~imdiye ~ad.a~ ihti1am. reko:unu m~hafaza. e~en ~· 
ler Hazreti Süleymanm düs- ·~ BEN HUR f1Jm101 de ger1de b1rakan bir zeng1nhkte i,.f.a 
turlanna sadik kalacaklarma !4 300,000 figiiran ittirakile ve 23,000,000 sarfile vücuda ~~i 
yemin etmitlerdir, ki Habe~- [•~ getirilen bu filmi Elhamra sinemas1 bugün saym izmir „~1 
te yeminin büyük tesiri var: [t'i~~ halkma takdiiv ile iftihar eder. t!-~ 
d i „. Di•kkat• Bu film ,imdiye kadar Türkiyeye geien F;• 

1r. §te bu kurum yard1mile ~ f"I 1 · b b J ld i [t1 • 1 m erm en a a 1s1 o ugundan ser- t1 
Negüslerin Negüsü yahnt [t] best duhuliye karneleri yalmz bu film . i~in muteber ti 
k1raJJar1n k1rab Adis-Ababa- [tj degildir. ~~ 

~~~~!!!'9!~~:.WJ:~~·~E.'11"+"! ~ ~ ............. „ ................. 

• yannames1 ve 
Yunan milleti 

Atina (Özel) - Kralm be
yannamesinde bütün f1rkala
rm fevkine ;1karak biliistis
na her yunanhya bir baba 
tefkah göstermege karar 
verdigini anlatan cümleler 
bütün f1rkalara mensup Yu
nanhlarm kalblerini zabdet
mege käfi gelmittir .. Bilhasr 
Yunan Krahnm siyasal su~
lulan baga§lamak i~in yaph
g1 jest bütün Yunanistanda, 
bilhassa muhalifler ~ vrenle
rinde pek iyi akisler birakh 
m11hr. 

Istanbulda 
Bugday 
Fiatlar1 

istanbul - Bugün is· an
bula 432 ton bugday geldi. 
Yumu1ak bugday 8, 17-8,25, 
sert 7,15-7,20 den muamele 
gördü. 343 ton sabJd1. 

italvanlar 
~1lg1nh1< yaparsa 
Paris 29 (A.A) - Gaze

telere nazaran M. Laval In· 
giltere hükiimetinin talebi 
üzerine italyan hüyük el~isi
ne zecri tedbirlerin petrola 
ve kömüre te!}mili üzerine 
neticesi dü§ilnülmeden baz1 
hareketler yap1hrsa italyanm, 
Frans1z hükumetinin hayr1-
hah bitarafhgma güvenmiye
cegini bildirmittir. ---'lllitr---
58 numaral1 
italyan 
Tebligi 

Roma ( Radyo ) - Birinci 
kolordumuz. Danakil f1rka-
sile birlikte harekäta devam 
etmi,tir. Yerli kuvvetler, 
Abano bogazmda tesadüf 
ettigi bir · Habef grubunu da
g1tm11tar. 

ikinci kolordu cephesiude 
milli itaJyan ve yerli kuvvet-
rimiz Maykaneta mevkiinde 
düfmanla ~arp1§m1' ve Ha
ber§lerden bir~ok esir alm1,
br. 

Somalideki tayyarelerimiz, 
Dagabure bombard1man et
mit ve Habe§lerin muhtelif 
cebhaneliklerini y1km11hr. 

_.,.....,_,'°. ~ot·-+--

japonlar1n 
Parmai1 

(Ba§taraf1 1 incide) 
ve Amerika hükametlerinin 
buna kar§l ne gibi tedbir 
alacaklarmrda sürüyorlar. 
AL SAN A BIR iHTILÄL 

Londra - <;in Y eni muh
tariyet merkezinde dün ak-
1am bir ihtiläl ~1km§hr. Halk 
Japon hesabine yap1lan bu 
muhtariyeti istemeyiz diye 
bag1rm1§hr. Yeni hükumet 
tedbir ahrken eski hükumette 
bu ihtilali beslemekte devam 
ediyor. 

~ 

30 lkinci Tep1a 

inebolu vapll" 
ru meselesinill 
Su~lular1 

inebolu vapurunun bat111•• 
smdan dolay1 yap1lan ar•r 
brma sonunda müddeiußlll" 
milik bet kitinin su~lu oldll" 
guna karar101 vermi1tir. 81111~ 
larda birinci, ikinci, ü~ii11C. 
kaptanlarla birinci ve iki•CS 
makinistlerdir. · 

Birinci kaptanla iki•cl 
kaptan basiretsizlikleriod; 
ü~üncü kaptan ~ok yiik~ r 
d1gmdan, makinistlerde „ 
ra sarm~lanm doldurup f" 
miye muvazene vermedildbr 
rindendir. Evrak sorgu ~ 
kimJigine verilmittir. 

Tütün k _1mP8" 
yalar1ndan 

. ~ikiyet 
Ödemi§te alikadar mak•

tarafmdan §ehrimiz Tilrk~ 
11ubesine geien bir 1iyaye 
Ödemif mmtakas1odan t~ 
sahn alan kumpanyal~ 
mübayaa gününden 20 IJ"' 

geciktigi halde hälä tütil~ ~ 
rtni ~ekmemi1 olduklan e 
dirilmistir. 

TütÜn se~ildikten s~!!' 
paras1 müstahsile veriJd•~ h 
den tütün rencberleri · 1 Q 
kül vaziyette bulunmakt•~ 
lar. Türkofis; bu mesele L.!o 
me§gul ohnaktad1r. ~ 

K1z1lay ~ 
M ~ehi 

ecmuas1 ~ 4ite 
Ankarada ne1redil„9' ~ 

olan K1zilay mecmua11 - "-b. 
y1hndan itibaren ~1ka~ 
Gaz mes 'elesinden bil ,, ~ 
babsedecektir. Bu mel ~ ~ 
hakkmda yap1lacak 10-„ ,. 
lara cevab verecektir· .,.. ~t 1 

ayda bir kerre ~1kacak ~ ~e 
bu mecmuaz1 okurlar_.,.. 

Bi~~dV~rgitJ 
Dilekleri 

Finans bakanhgmdan II~ 
hga geien bir emiznadl f 
bina vergileri hakk1nd~ ~ 
p1lan i ndirme dilekler• ~ 
zaman kabul edilecek ~~.,( 
indirme yil.zee onbet DI"' 
tinde yap1lacakt•r. 
~ ~ E fJ 

SON DAKiKA: --·' Mrrsrr da ltalya 
aleyhine. dönd8 

--~-------------oooc------------------
P ~tro I anbarg9su i1inde Fr ..st 
lngiltere ile elele vermifV 

Kahirt; 29 (A.A) - Royter ajansmdan: . tl; 
ltalya hükumeti M 1s1r taraf1ndan zecri tedbirler111

11
,. 

edi.~mesinden dolay1 Kahiredeki el~isini geri ~ag1ro11f 1' f 
Ogrenildigine göre Italya M1smn hareketinden ~o J 

münfeil olmu1tur. Bunun sebebi bilhassa 1udur: tl"J 
M1s1r Milletler cemiyeti üyelerinden degildir. Ve 1 l 

efkär1 umamiyesine nazaran Roma hükumetine kartJe~ 
dostane olm1yan bu harekette bulunmakta i~tinab e 
di. 

Londra 29 (A.A) - Royter Ajansmdan: 'I 
Petrol ambargosu yüzünden ltalya ile Milletler C~ 

üyeleri arasmda .gerginligin tehlikeli bir tarzda art ~ 
mas1 kar§tsmdir8 lngiltere ile F ransa tek bir cepbe 
lard11. . t'-

Laval kati olarak lngilterenin taraf1n1 iltizam e ' 
italeanm Paris el~isine Franssn1n yalmz bir taarrul t~ , 
de lngiltereye yard1m etmesini icabettiren taahhüdl~ et' 
gil ayni zamanda petrol ambargosu i1inde de logilt 
beraber yürüyecegini bildirmi1tir . 


