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Afusso/ini '' kücük , 
olsun,, diye ona buna 

devletlerin benden alacaklari 
kar$l tehdid savurmaktadrr· 
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kalle Habe1lerin geceleri bulu1tuklar1 ve gündüzleri s1v11t1klar1 bir randevu yeri olmu1tur 
~~~~ ~~~~~~--~~- •• „ • .ao~„„~~--~--_...;.--~--~~~-----------------

s Seyum ve Ras Kassa umumi hücum haz1rl1klann1 bitirmi1lerdir. Bunlann ellerindeki 
-lltazam ordularm ancak alb gün sonra mukabil taarruza ge~ecekleri anla§dmaktadll'. 
, ls1r'1n askerlikce önemli say1Ian bütün mevkileri tahkim edilmekte devam olunuyor 
~SSOLINININ TEHDID t Keza d~nden beri at ~o- ameliy~si~~e~ . murad o ~i- j ve pek ~ok mühim~.at. gi.tt~. ~inba~1s1da mütehassls sure- i melerine dair imparatorlar1a-
O [)ICI VE MEYDAN fUlar1 programmda her tur- vardak1 yuzbmhk kuvvebJe . Develerde erzak yukhi 1d1. hyle haz1r balunmutlard1r. emir ald1gm1 ögrenen hal-

ft kUy AN SÖZLEPi lü lngilizce tabirler kaldml- birle~mektir. Bu gidecegi Kuvvetli haberlere göre Ha- Diger Raslardan ziyadesi yan genel efkär1 Habe1leria 
~~~lrad - Budapefteden mtfbr. Milanoda bu hafta yel yüzyetmi§ kdometro be,lilerin cenubda büyük aza s1fatile i1tirak etmi1ler- bu 1ayiay1 ~1karmalan ltal· 

dl ~ •ttliyor: Pe,te napli ay yabanc1lann ittirakile yap1- kadar uzakbr ve Makallenin m1k~ar~a ihtiy~tlar1 vard1r. dir. Bura~~ .ve.rilen kararlar- yanlar1 aldatmak i~in kendi-
- &fussolini ile görfifmÜf, lacak bir at ko1usu da ya- cenubundad1r. Bu 1bbyatlar, ltalyanlar ay- dan en m~h1m1 gelecek haf- lerine mahsus bir oyun ol-
~olini beyanabnda fU söz- sak edilmi,tir. . 1 IABE~ HARB ERKANI dugunu anlaniakla beraber 

t •öylemittir. IT AL Y ANLAR YENI T ARU- JiJiKADA ASKERi gene bu oyunun duzag1na 
'G6rüyorumki baZJ kü- ZA HAZIRLANIYORLAR $URASINDA dütüldü. Bundan sonra ta-

deyJetler, benimle ui- Paris - Havas ajansmm Belgrad-Adis-Ababadan: rassud vazifesini yerli ltal-
bildirdigine göre italyanlar Habe~ Generalleri Jijika yanlara yapbrmak en iyi 
uirad1klar1 hezimetin ac1s101 da toplanm11lardir. Burada olur. Zira o yerlerin duru-
~1karmak i~in yeni ve büyük korkular1 süeJ konseyinde munu onlar eo güzel bilirler. 
bir taruz hazuhyorlar. Burün Habef Makallenin 1imalden Nitekim Ras Gukaa asker-
ltalyan u~aklari Dukali etra- cenup cephesine götürülme· leri bu gibi ileri hareketle-
finda tarassudatta \,ulunmu1 sine karar verilmi§dir. Ha- rinde italyan ordusu i~in 
iselerde bir 1e görememit- heiler timalde italyanlarm birer p1rlanta olurlar. 
lerdir. ileri ge~mesine mani olmak- Ingiliz SomaJisinden Habetistana gönderiJen silählar fen-

RAS KASSA DA TAARRUZ . Ia iktifa ederek taarruzlarmi nin icad ettigi en modern modellerdendir. 
HAZIRLIYOR cenubdan yapacaklardir. K1le1emiz ~ok piratik bir makineli tüfegi göstermektedir. 

Paris- Ha•as ajansmdan: CENUBA DOGRU NAK- larca dayanacak oldugu tak- .

1 

taya cennp cephesinden 0-
Ras Kassamn ordusu Sana LiYHT BA~LADI dirde kuUamlacalard1r. gaden arasmda Habet bü-
1lltiDdea Atang gölüne Belgrad - Adis-Aba a- HABESLERIN ASKERI $Ü- yük taarruzuna ba1lamakd11. 

Sovyet ulusal 
Bayram1 

-· KRAL FUAT 
~Je illtiyorlar. Fakat iyi 
\~•liclirlerki kar,1lann
~Ylk bir de•let •• oaun s; liaisi varchr. ~uursuz 
~ •tleri laayatlar1na mal 

re~mektedir. Gece yol yü- dan: Cenub cebhelerini doi- RASI NASIL TESKiL ETTi HABESLERiN CENUBDA 
rümek ve gündüz dinlenmek ru dün yirmi bin develi bir i„elgrad-Adis-Ababadan : ILERLRDIKI:ERINI ITAL-

„, .,,,, 
ir 

bit' 
it11 

dit· 

• 

,i!'hire 7 (A.A) - Ha••• 
•1 aytar1adaa : ' „„,, laükümeti ~·k lae•

~dafaa tedbirleri almak
~ · Sellum civanadaki fat
~ i._ tepeaine sglr toplar
~ ·~ toplar1 rerlc1tirilmek
~· Asker ve cephane y1-
' 1 olan Marsa Matruk 

ti'•i tahkim edilmittir. 
''•d1 1m1flanna ula1llran 
~ " yoUar tamir edilmek,r. Kabire ile iskenderiye 
~,~~da bir otomobil yolu 
~ c aktir. 

itt dia-Ababa 7 (A.A)-Röy· 
f.f •ians1 aytar1ndan : , 

'•i •be, otoritelerinin iddi
t. ~ göre, Habe§ k1talar1 
t~eyio Makalleyj itgal 
"-\t tkte gündüzün de ltalyao 
~,k .h~cumlanndan kurtul-

b ·~•n bosaltmaktadular. 
f\Q • 

~c . tna 7 (A.A)-ltalya ile 
tta,:

1 
tedbirler tatbik eden 

~tJ„ eketJer aras1nda her 
)-.: spor münasebetleri 
~ai .lc ediJmiftir: Fatist par
'h tlan genel sekreteri bugün 
)ttl: ~e!kilätlar101n idare he
~lt' „ni ~ag1rarak bu hafta 
L late "'llt yap1lacak Avrupa 
~'1 er §arnpiyonluk müsaba-

•ran, . l . . b.l g1rmeme er1n1 1 -
ttir. 

suretile yapdan bu yürüyü1 kervan, elli kahr, beygirle Jijikadaki askeri konseyi- YANLAR SÖYL1YORLAR .... „ •• „„„ .... „ ...... „„„„„„„„ .... „ •••• „ ne Ras Hasibo ba§hk etmi~- Belgrad Asmaradan tele-

AJman y&DID Durumu ti. Vehip pasa ile Bel~ika graf: ltalyan resmig tebligle-
~"'~ rine göre ltalyanlar 1erkta 

Almanyanm her noktasmda dalgalanan yegäne bayrak 

Londra ( Özel) - Gerek 
Alman gazeteleri ve gerek 
Alman propaganda bakan1-
n1n zecri tedbirler hakk1nda 
yazd1klar1 ve söyledikleri 
bura bas101 tarafmdan ~ok 

listikli ve müphem sayil-
malda ve bundan Almanya-
nm bu meseledeki durumu-
nu anlamak mümkün olam1-
yacag. iddia olunmakta
dir. 

l 
t~ ~ünlük bu_ kadar ~~( me1gul iken cenubda Ha-
• (•J betler bir ileri hareketi yap-
t Halk1n t• m11lar ve hudud yak1mnda 

1
1 bir ka~ köy daha i1gal et-
tf Ekmek i§ile ~ mi1lerdir. ltalyanlar Habe1· 
' t, leri eski yerlerine atmak i~in 

Oynamagv a ~ gayret gösteriyorlar. 
'tl t A ·' Gelmez r. JIJ KA ~URASINDA NE-

~~ ti LER KONUSULDU ? 

l 
tl, Dünkü gazetelerde Ta- ~ Belgrad - Asmaradan tel 

;
+ rim bakammizm Bugday ~ graf: ltlanlar Jijikada topla-
t f 1 1 1 nan Habe§ kumandanlar1 kon ~.~ iat erinin yüa se mesinin 
~ yükselmesinin yersiz ve t seyine ~ok ehemmiyet veri-

lt mänäs1z oldugunu ve daha ·~ yoBurada konu1ulanlan an-
~ baz1 aläkadar makamlarm lamak i~in General De Bonu 
r~~ ekmek fiatlerini yükselt- büyük fedakärhga haz1rd11. 
ft, memek i~in icabederse 
'+ + Burada söylenildigine göre 
~ difardan bile bugday ge- t Habetle Makalleyi muhafaza 

~., tirtilecegi ve Ziraat ban- rt 
'J k J d k b d k edemiyeceklerine kanaat ge· „, a ann a i ug ay sto - t d F k k 
~ Jannm dahi kolayca Uray- M tirmitler ir. a at Ma alleyi 
t] lara devri meselesi gö~ü- M italyanlara pek pahahya ve
+1 §Üldügü bir anda anla11- m rirken cenub cephesinde 
~ b l b l ( ltalyan Somalisine akarak t, lamaz, i inemez, ir ah - t, 

.i:~ 1 k l k k ''' teraziyi denkle~tireceklerdir. ~i gan 1 ve cesaret e e me ~' 
~· fiatlerini mütemadiyen ~· Makalle önünde muharebeler 

yükseltenler var. Hükü- )! devam ediyor. Bu muharebe-
. 1 k !" lerde Habe~ler gündüz az mebn vurguncu ara ar,1 t 

görüomek ve gece hücum t. a~hg1 amans1z sava§• ve t 
t halkimizm ekmek itinde • etmek usulünü güdüyorlar. 
t speküläsyon yapanlara lt BILE BILE ALDANMAK 
+ t YÜZÜNDEN 4 besledigi kin ve nefreti ~ 
~!~~ bilmiyenler ögrensinler ki ·.~ Belgrad - Roma gazete-
~" k leri Makalleden babsederken lt halkm yalmz e mek ifile t 
~~ oyun oynanamaz. Bugünlük '+! diyorlar ki: ltalyan Ras 
!tl bu kadar. tt Kassa ve Ras Nasibunun 
fl! a ~ ~ ~'.---·~-!J Makalleyi bo1altarak ~ekil-

~hm~t ve As1m büyük elbise f abrikas1 Es Kt BIT~~~~~~ N~:;i::A 15
-
1 7 

t..hk elbise, palto ve pardesüatizti mutlaka Ahmed ve As1ma yapbnn1z. Y ~rli mah her ~etid ~ullkiden ~fte provab, temiz masraf, mükemmel 
dikit 1 l liradu 18 liraya kadar 11marlama elbise yapdir. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

-

siTALIN 
Ankara 7 (A.A) - Sov· 

yet Rus ulusal bayram1 olan 
ilktefrin ihtilälinin 18 inci 
yil dönümü Ankarada da bü
yük törenle kutlanm11 ve bu 
seneki kutlulama töreni her 
alanda önemi ~ok büyiik 
Türk - Sovyet dosluk mu
ahedelermin on sene mftd-
detle uzablmas1ndan dolayi 
bir kat daha revnak alm11br. 

Bu gece donanm11 bulunan 
m11 bulunan Sovyet Rus bü
yük el ~iliginde lsmet fnönü
nün ve diger bakanlanm1z1n 
bulundaiu büyük bir suvare 
verilmi1tir. -
Cin ba1kan1 
Suikasddan 
•• • 

Olmedi 
Nankin - Royter veriyor: 

Vang-<;ing-Vay geceyi iyi 
ge~irdi. Hayabndan ümi var· 
dir. 

TeJefon 

No. 

3882 
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Sahlf e 2 
·" 

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

• 
,,Italya)11 ben kurtard1m., ben 

büyütecegim" 

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-8-
Mussolini, lsvi~rede ba~in

dan ge~en vak'aJar1 arka
da~Iar10dan birine gönderdi
gi bir mektubda yazm1~br. 
Bu meptub, ha§ vekilin kuv
vetli ruhunu, iradesini gös
terdigi i~in ayn·en naklediyo
ryz. Messolini mektubuna, 
arkada§ hitabile • ba~hyor ve 
diyorki: 

Sana hahrahm1 yazacagim, 
öyle bir babratki bir gencin 
ümid ve istikbalin hatta ül
küsünü söndüren ac1 levha
Jarla doludur. Yazacag1m ha
kikatlardan gimsenin malu
mab olmamas1m bilhassa is
terim. Senin samiir.iyetime 
tevdi ettigim mahrem haya
hmdan yalmz bir kadm ma
luma tard1r. Hayret etme, 
senden yalniz bir sukünet. is
tiyorum. Seyahabmm ba~lan
g1et hakk10da sana fazla taf
silät veremiyecegim. <;üoki 
eoteresan degil. Y olda ga·· 
teyi okurken babam1n tev
kifinden nas1l haberdar ol
dugumu biJiyorsun. Bu me
sele ca01m1 ~ok s1kb. Seya· 
hattan evvel bu haberi alm1§ 
ols yd1~l; ne ~apacag1m1 ben 
bi1iyordum, ne ise.. Sayaha
bm1z ~ok tath ge~ti. Tren 
yolcular1 hep ltalyandr. 

Alman ifsvi~resinden ge~ 
~erken soguk bir yagmur.a 
tutulduk. 0 vakit s1cak gü
ne~in §Uaiyle ok§anan ltal
yamn zümrüdin ovalar1 na
zarlarimda canland1. llk va
tan ac1s1111 o dakikada duy
dum. "lderdon„a m1..1vasalat 
etmi§tik. Trende ahbab ol
dugum birisi, akrahas1 olan 
tüccar bir zatm yamnda 
bana bir: i bulacagm1 va
detti. Y or~n oldugumdan 
istirahat i~in aleläde bir otele 
ko~tum. Ertesi güoü o tüc
car zata gittik. Saatlarca 
hol hol görü~·tük, birlikte 
yemek yedik. 

Ayrihrken bana dört lira 
uzatta. Bah~i!j ' olmad1gm1 
habrlatmak i~in ben de mu
kabeleten yammda bulunan 
Arab kakmah, gayet güzel 
bir kama hediye ettim. 

Cuma güntli, sokakJarda 
avare avare dola~bm ve 

-,.., 
0 
-: 
V i 
(t -(t 
'"1 -· 

yirmi saattan fazla da ya
takta kald1m. Bir ka~ gün 
sonra bir ev yap1smda ta~ 
ta~1d1m. Günde onbir saat 
~ah~bm ve beher saab i~in 
de 32 santim ald1m. Bütün 
i§im, zemin kattaki ta§lar1 
el arabasile ikinci kata ~1-
karmakb. Günde bu ameli
yeyi 121 defa tekrar ediyor
dum. Ak~amlari kül i~iode 
pi§mi~ patates yiyor ve el
bise ile yataga giriyordum. 

l~~i ba~1 sayimden son de
rece memnun kalmt§br. Fa-
kat beoi cahil bir adam far
zetmi§ oJmasma bir hirlü ta-
hammül edemiyordum. Bir 
ka~ defa lfafasma bir§ey in-
dirmegi tasarlad1m. Fakat 
hakk1m varm1 idi? Madamki 
ameleyim, fahammül etmege 
mecburdum. 

Bir hafta sanra, i§e daya
nam1yacag1m1 aolad1m ve yol 
isteClim. 

Patron, cebinden bir tomar 
kägid ~1kardir ve masanm 
üzerine yirmi frank f1rlata
rak: 

- Alacag1n bu kadard1. 
Fakat hakh bir alacak de
gil ki... Dedi. Bu söz beoi 
sinirlendirmi~ti. Ne yapmah 
idim? Derhal tokatlamak, öl-
dürmek degilmi? Fakat ne 
yapbm? Hi~ f •• 

<;ünkü muhta~ bir vazi
yette idim. Günlerce hemen 
hemen a~ idim. Sokaklarda 
yabn ayak geziyorcium. Eli
me ge~en bu para ile kaba 
saba bir ~ift ayakkab1 ve 
ald1m ve Lozana mütevecci
hentrenle hareket ettim. 

Lozan, güzel olmaktan zi
yade sevimli bir ~ehir. Bura· 
da ~ok italyan var. Sosyalist 
f11kas1 burada bir gazete 
~1ka11yor. Derhal müracaat 
ettim. Beni yanlarma ald1lar 
ve yaz1 yazmaga ba§1afüm. 

ilk hafta ~ok eglenceli 
ge~ti, sonralar1 s11'10h ~ek-
mege ba~lad1m. Bir Pazartesi 
günü idi. Cebimde Karol 
J\ ~arks1n nikel madalyasmdan 
ba~Ka madeni tek par~a yok 
idi. Sabahtanberi bir par~a · 
ekmek kenarmdan ba~ka bir 
§ey yememi§tim. N ereye· gi
dib yatatacag1m1 bilmiyor
dum. 

. ( Arkas1 var ) 

()l~ü üzerine s1hhi 
l{ann, 1\tide, Hamile, 

1F1ttk, Barsak, BöBrek 

Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BA \ 7 AI{ i S 

L,astik <;oraplar, Ka

s1k Baglan ... 
S. D. A~er 

izmir 

23 Odunpazar Kantarc1lar 
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( Haßua S..I ) 

Japonyanin 
- --- - - - ------

~inde takib edecegt yeni 
siyasan1n esaslar1 

,Su son günlerdc Dairen'de 
Kuvantug ordusunun ileri 
relenlerile Kuzey <;in' de bu
lunan japon ordularm1n mü
messilleri aras1nda vukubulan 
konu§malar bütün Japon ba
s1ninda derin akisler uyan
d1rm1§br. Gazeteler büyük 
ha,hklarla Dairen kooferan
s101n cereyam hakkmda et
rafh haberler vermekte ve 
Japonya harriye nezareti ta
rafmdan göoderilen general 
Okamura'nm Japonyanm <;in
dea takib edecegi yeni siya
sa liakkmda verdigi izaha ta 
büyük bir önen atfetmekte
dirler. 
~imbun Rengo ajans1 ay· 

tar1, esas müzakere mevzu
lar1ndan gayri, Man~uri-Sov
yet Rusya, Man~uri-Mogolis
tan s101rlar1nda s1k s1k 
vukua geien ~arpt§malara 
mani olmak i~in bir tak1m 
tedbirler abod1g101 da iläve 
etmektedir. 

Rengo aytarma göre Dai
ren müzakeratmdan elde 
edilen suou~lar ~unlard1r: 

1 - Japon ordusuoun <;in 
de takip ettigi ba§hca gaye, 
Uzak i,arkta daim! bir ban
~10 temin olunmas1d1r. 

~ 1';11 
..., llj;iJJ 

italyan 
Gazetelerinin 
Harar hakk1nda yaz
d1klann1 ingiliz gaze

teleri yalanhyorlar 
Londra- ltalyanlar1n Ha

rara yakla§bklanoa dair 
verdikleri haberleri fngiliz 
gazeteleri delillerle yalanh
yorlar. Deyli Telgraf gaze
tesi Asmaradan ald1g1 bir 
habere güvenerek diyor ki: 
Ger~i ltalyanlar Harara 
dogru bir ileri hareketini 
tecrübe etmi~lerdir. Fakat 
bu taarruz Habe§ cengäver
leri kar§1smda suya dü§mÜ§-
tür. Deyli Ekspres gazetesi 
de: halyanlarm Ogaden ala
nmda hezimete ugriyarak 
ald1klar1 bir ka~ köyü birak
maga ve eski yerlerine dön
mege mecbur kalm1§ld11, di-
yor. 

iskenderiyede 
ingiliz u~aklar1n1n 

U9u~n1alan 
ltanbul (Özel) - Karire

den Havas ajans1 bildiriyor: 
lngiliz u~aklan bu en sert 
havalarda iskenderiye üstün
de manevralar yap1yorlar. 
Dün ak§am fskenderiyeye bir 
gece "'" bask1n1 tecrübesi ya
pild1. 

2-Nankin hükumeti <;in
de me,ru yegäne devlet 
makam1 olduguna göre, <;ini 
ilgilendiren bütün meseleler 
hakkmda Nanking hüküme
tile müzakere edilmelidir. 
Ancak bu hükumetin Japon
yaya kar§t iki yüzlü hareket
ten vazge~mesi §arttu. 

3- <;in hükumeti, her iki 
ulus arasmda kurulacak bir 
ii, birliginin lüzumuna kani 
olmad1k~a, Uzak §arkta tam 
bir bar1§ elde etmege imkän 
yoktur. 

4 - <;in, Japony'aya ve 
Man~uko aras1oda ekooomik 
yakmlai,mao1n derhal tahak-

kuku i~in Japoo ordusu, bu 
hususta d1~, finans ve deniz 
bakanhklan ve diger aläka
kar orbaniz syonlar nediode 
liz1m geien tavassutu ifaya 
haz1rd1r. 

5- Japon ordusu, §imdi
ye kadar Nankin hültumetile 
Japonyanm siiel makamlar1 
arasmda halledilememi~ rne
selelerin bir an evvel mem
nuniyet verici bir ,ekilde 
kotar1lmas1m temin i~in Nao
kin hükumetine ba§vuracak-

. br. 
~ 
~ 

italyanlar1n 
Mühim hir hezin1eti 

~ 

Belgrad - Berlinden te-
telefonlamyor: Alman a;an
smm askeri ayta11 Cibutiden 
bildiriyo• · Ogaden civarlarm· 
da merkezden ayrdan bir 
italyan k1tas1 Daua Parma 
deresinde kuvvetli bir Habe§ 
k1tasma rasgelmi§, Habe§ler 
italyanlara sald1rm1§, ltalyan
lari büyük bir hezimete ug-
ratm1§, ltalvanlar burada bir 
ka~ yüz ölü 350 yarah b11ak
bktan sonra ric'at etmi§ler
dir. Habe§lerin eline hir~ok 
mühimmat ge~mi§tir. Bu Ha· 
be, k1tas10a lkumanda eden 
miralay Ayaz idi. Son habe- 1 

re göre Ay z k1tas1 italyamn 
Ogaden cephesinede bir hü-
cum yapm11 ve ltalyanlara 
Somali hududuna atm1~br. 

ingil~z 
D1~ hakan1 ltalyan 

l)elegesin<len ka<;1yor 
Belgrad - Londradan tel

graf: ltalyanm yeni teklifini 
hamil italyan ba1 delesi bay 
AJoizi ile görü§rni!mek 1~m 

ingiliz d11i bakam bay Semo
il vesileler icad ediyor. Ni
yos Kronikil gazetesi lngiliz 
bakanmm italyan delegesi 
ile kar~lia~1b italyanm yeni 
teklifi kar~1cmda kalmamak 
i~in adeta ka~hgm1, yaz1yor. 

ATE~ YAÖMURU 
SE ~1 A C E H E N N E l\1 i 

Bu senenin en büyük hava muharebesi Filmi 

insan Ka~ak~1lar1 
FOKS JURNAL VE KOMIK MiKi 

Hepsi de izmirdc ilk def a olarak bugün 

LALE SiNEMASINDA 

~ ~ ..ao„~~~--~---

Türke hiyanet ederek YunaJIS 
ge~en l:.. tem hakk1nda YunaO" 

l1lar da Neler Söyliyor? 
-6-

Bir lähza o günkü vaziyeti tepdil etmek mühim bir oi~: 
gözlerinizin önünde caolan· seledir. Vaziyeti umumiye~ 
d1r101z: Memleketin mukad- zi zaafa dü~r eder. ~1" 
derahm idare eden en Bü- bir tek)ifi kabul etmek kO' 
yük Mill et Meclisi ordu aley- lay ve muvaf1k degildir.„ „ 
hioe tabrik ediliyor ve bir Fakat vaziyetlerini bu tiit" 
yandan da dü§man kar~1s10- lü kavrayam1yan bu ü~ k~ 
da cephe almt§ olan kuvvet- de~e meram anlatabil1J1e. 
ler bozguoa sürüklenmek is- arbk .mümkün degildir. Rub, 
teoiyor. lar1nda iyi duygulardao e~ 

Re§it, üzerindeki mesluk buJunm1yan bu haioler, -
s1fat ve selähiyetine güve- u~uruma dogru ko§tuklar111~. 
nerek onun masumiyetioe s1- farkmda bile olmadan • 
gmarak gemiaz1ya almt~ bir bildiklerine az1yorlar. ,_;a 
vaziyatte co~tuk~a co~uyor. Bn suada cepbede, ,Ete~. 
~üpbe yok ki bu cahil kar- Demirci efeyi de igf al et~ 
de§ler o zaman kendileriui haber ahn1yor. Rafet ~ r 
dev aynasinda görüyorlard1. (General. ~afet) kuv.ve!I~,„ 

Nibayet bir gün Atatürk, oraya yeb~1yor. Demirc1 "' , 
Re~idi ~ag11byor ve ona ne yi dag1byor. Yaman bit tO 
istediklerini soruyor. zaga dü~tügünü neden st~ 

-"Cepbe kumandanlar101 farkma varan Demirci ,:.. . 
tebdil ediniz ! tekrar milli hükumete cleb• 

Cevabm1 ahnca Atatürk: let ediyor v~ af diliyor. i,81 
-"Yerine koyacak adam- Burada son bir te1eb 

lar1m1z yoktur! diyor. vard1r; Ankarada bul~ 
Re§it, burada, bütün bu- Re~idin bazs mebuslarla 1"': 

d l l d l . . ·d·p °' a a 1gm1, cehlini ve hirsm1 e§ er1nm yanma g1 1 tt' 
ortaya atarak, utaomadan : lara son bir defa nasib• 

-"Beni tayin cdiniz, ben bulunmalar1 kararla1hrddli" 
daha iyi yapar1m demek cü- dan bir, beyet yola ~1k1~ 
ret ve cesaretini gösteriyor. Re§it, hareket etm 4' 

Atatürkün bu noktadaki evvel Kaum pa,an1D . · 
soguk kanl1l1k ve sükunetine kendilerile beraber geJDl•~ 
de hayran olmamak mümküo istiyor. Fakat Atatürk 01'j' 
degildir. nada yaomda bulunan ~ 

Büyük önder, Rei,ide ~u zun Pa1ay1 .ikaz ederek 
cevab1 veriyor :1 seyahata mini oluyor. ) 

-"Cephe kumandanlar101 ( Arku1 „„ 
~ ~ ~ s ~ a s a 

Bulgaristanda 
Kalp para 
Fabrikas1 

Sofya (Özel)- Adliye po
lisi büyük bir kalp para 
~etesini meydana ~ikarmt§br. 
Bu ~etenin §ehirde kalp 
para yapmaga mahsus bir 
fabrikast varmJ§. Bu fabrika 
son sistem makine ve alet
lerle mücehhezdir. Burada 
en ziyade i§leoiJen yirmi 
levahk bankonotlard1r. Bu 
münasebetJe be~ ki§i hapse
dilmi~tir. 

Atina itf aiyesi 
A~l1k qrevi 
ilan etti 

Atina (Özel) Tahsisatla-

Bir italyao 
Zabiti yakalandl . 

Belgrad - Royter -~ 
smcian: Bu ay10 bir.inde JI 
ltalyan zabiti Habe1lere JI 
dü§mü~tür. Bu zabit bua , 
su i~mek i~in Ogaden .ci-'iJ 
rmda Habe§ toprag1na i'"' 
ve yakalanm1~br. 

Bar1§ 
Yollar1nda 

Y eni teklifler , 
Cenevre - Fran11z b•~, 

ns bay Laval lngili:r. d11b';, 
n1 bay Samuile ile ga f 
mü§tÜ&. Bu görü~me but' J 

1 . "'' geien talyan deleges• iJ' 
Aloizinin 0ham~. . b~k1'~,tf 
yapbg1 yem teknf1 muz• 
etmi~lerdir. 

rmm yüzde on be~ nisbetin· - J)j~ Doktortt 
de artmlmasm1 istiyen Pire .-d 
itfaiye neferlerinin bu istek- ff. Tahsin f~ 
leri kabul edilmediginden . . H JtJ' 
a~hk grevi ilän etmi~lerdir. 2 inc1 Beyler S. • gef 
Bu greve girenler 50 ka- kar~1smda 37 numaraya 
dard1r. mi11tir. Telefon 3774 ..... ~ 

ljdlJ,ib11i1l1tl111bja1IJ1111!11mlh11l 1811il••••aM®tiA6a•'J 
(t 
~ 
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@ 
G 

Alika yarahc1 1k1 §aheser 
Bugün 7 ikincite§rin Per§embeclen itibaren 

(TAN) SiNEMASl'n1JJ 
Perdesini süsliyor 

1- Roma ate§ler i~inde 
1 2- Gönü~ler birle§ince 
41 Ay11ca Habe~ son hädisab . .-.1 
~., •''''111111l'1'1JlM!1IJllllfQIS)lllfllf'il 111••·1···l·,J··~ 

Zemrin olmak isterseniz ni S d f 
yaDi{O biJeflerinizi muflaka QQ e ki~esinllen altmz. ~orakkap1 ka~akol~=~ 

Y 11s'1nda 354 H. ~ahs1n 0111' 



( Hallna Seil ) 8 lkinci Te1ria 

Sif a S.ifa 

2 ve 2 0 komprimelik ambal„jlarda bulunur. 

Amba laj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin t imsal i olan T markasin1 aray1nrz 

!•ze Kars Sütlerimiz Geldi 
„~terem müjterilerimizia Kars sütlerine iÖstcrdikleri 
t't . lzeri•• ba defa Kars Süt fabrikas1nm filitrcdcn 

llfraa• halis Ye iayet aefia tereyailara ietirilmittir. 
~ „llterem müfterilerimizin aiitlerdea mcmnun olduldar1 
~ '•ilar111u1daa a. memnun kalacaldari JÜphcsizdir. 

~Qotan ve oerakende sati~ yerleri hükun1et 
t§Js1oda 

• • ev,m pastanesi 
~ercilerde 12-14 No. larda 
~ kerci ALi GALf P miiesseseleridir 

~11:uluf!kisesi Türkuaz Bar1 
~~~ok yurdde~lanm1Z1 fa- izmirin ycgäne ]üks 
' ltn kurtarip ;zentinler 
a~'- k~ymuitur. egJence yeridir t' ~. da ea büyük ik- Me§rubat ucuzdur muaz-
'~tlerden birini kazan- zam varyete herak~am nu-

~ ~~.... malar göstermektedir. Pek 
~ l•n olmak istiyenler · 
~",~re piyango biletlerini ya\nnda lstanbuldan kuvvetli 
~~feden alsinlar. v yeni bir varyete geJec~k-
~itEs : tir tedansan ve numaraJa-

·sIF.A. Eczanesi 
Hükumet caddesi 

MESERRET OTELi 1 [•J**~:bt*=A:i:lc:lc~~i**~~~~ 
i 4M BU AK~AM 9,15 tc 

Izmir Kemeralb HühUmet ~ EJh Tel. 
Caddasi karakol kar11s10da ~ amra 2573 

30 sene gibi uzun bir zamaodanberi temizlik ve istikame- 41< idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1§ ~ Sinemamn iki büyük y1ld1z1 
v~ yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek te~rif « JOAN KRAVFORD - KLARK GABLE 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlar101 te- f( tarafmdan F rans1zca olarak yarablan büyük film 
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu~tur. <t( A L T J N Z J• N C 1• R 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin <tC 
baricinde kolayhklar gösterilmektedir. 41< Programa ilive olarak: 

O telimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecek- « 1- Paramunt merakh dünya haberleri 
tir. Ak~amlari temiz hava almak i~in tara~alarim1z mü~te- 1 ~ 2- Ankarada yapilan büyük miting ve 
rilerimize a~1kbr. 1 f( söylevler 
A~lama sularimiz sular1m1z mevccanendir. <t( -----------------~ 
Yatak fiatlarinda csash tenzilät vardir. +c Bugün Matinelerde son d!fa olarara 

=m c - ·r- +< KASTA DIVA M-
Kabaday1, Yüksel ve Billur ~ Saat 3 de ltalyanca - Saat 5 de Almanca tt 

SIHHA'TIN l\1iH'' ERi ~:v;~:v;:w::w::w:~:v;~~~t~~~~~I 
S1hhattn tnihveri nes'edir inan T 

Ne~'esiz hayata z1nd,and1r cihan ~lk Gey 1 E 

Ne~'eyi bulur. bugün her insan 
«Yükscl)) den (<Billur» dan «l{abada vt)> dan . 

itte bunun i~indir ki hayatm esas1 olan sahhata ehcmmi
yet verenler ne~elenmck i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her a rad1g1n1z ~1k, tcn1iz, lüks 

C\' e~vas1n1 burada bulahiJirsiniz. -

Bir def a ziva rct 
• ediniz„ 
~ 

f~ekeciler 
No. 26 

Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modelierle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zeraf eti sizi ~ok memnun 
edeccktir. Burada, clbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 

tak1mlar1 ve sun 'i ~i~ekler de 
yap1lmaktad1r. 

Adrcs ~ Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemcralb 
Hükümct 

1 - 10 1 Kartismda 

~~ ~~~~:~~~~~ 

i lzmir, cevresi kahvecilerine 
~ Oyunlarda veril rnek i~in son zamanlarda ~oli aranan 
~ jdätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan mücuese-
11 miz ba~ka ~e~idlerle de sipari§ler abr. · 
~ ADRES: lzmir Sandak~1Jar <;er~i oglu han No. 2~ 
i GuZEL 1ZM1R elsKOVIT FABRIKASI 

~~Jil~~~~:~~~~-
TAFLAN GAZiNOSU 

Taflan gazinosu ~ok bü
yük fedakirhkla batta lzmir 
·y1ld1z1 Sahibinin sesi mugan-
01yes1 $ükran, Sahibinini 
sesi muganniyesi Bülbüll 
Fabire ve tstanbulun yüksek 
muganniyelerioi ' 'faflaoa 
celbetmi~tir. Türk.yenin ye
gäne kemanisti - Bay Cemall 
ba~ta olmak üzerc muhte-l'Pi.shane kariisiada r1m1z görülmegc ~ayestedir. 

llyyare piyango bayii Mutlaka Turkuaza bir defa ' 
. Berber Bekir S1tk1 geliniz. 

:. ~em saz heyeti her ak§am 

l' E~3EW~~~~~ AYYARE s· Telefon ~ . ~ 1nemas1 3151 ~ lzn1irinn1tanevve1·ha l-

T aflaJ.tda , 

B U G 0 N ~ k1n1 sern1est ctn1ekte-
l 1kinci Tc~rin Cuma günü saat 15 tcn itibarcn ~ _ _ dir 
tcunun CD yüksck VC CD heyccanh bir fihni ofan ;j r~~~ ~:~~~~~. • • .l&:..L.~ 

Y A V R U M ~ !u :uN ~ ~~*:t~:t:t:t:A::li:bti:t~~~~;;:_ 
J <~ KO<;üK JAK » ~ ~ A S R 1 s1nemas1n1n 1 B D O K T O R 

~t~lea Claretie'nin ~ahcscr romanmdan ahnan bu film ~ ~ lki ßüyük Film @ 
't,u ·~ttle iddia edcriz ki senenin en büyük muvaffaki- ~ fll I~ A. Kemal T onay 

111 
lcazaoacaktir. ~ &1 1- .Kibar h1rs1z 

-Ui~il< - IHTIRAS - FELAKET - MllSIBET ve ~ 1 * ßakteriyolog ve bula~1k, salg1n 
~Yet SAADET bu filmde canlandmlm1~tar. ~ ~ 2- Gizli poJis ~ hastahklar mütehass1s1 

y R 1 c A : ~ II •) 't•k• (1 .k) ~ . . 
P Q K S ( J)ünya ha , ·adisleri ) ~ 1 r•~ t)- ~' 1 1 {Onll ~ Basmahanc istasyonu kar§1sinda~1 D1bek sokak ba11n-

M • k • ( K.arikatür ) ~ ~ 4- Jki ayn filn1den ])an;alar 1 da 30 say1b ev ve muayenehanesmdc sabah saat 8 den 
~ 1 1 Komik ~ 1 " „ „ v E aktam saat 6 ya kadar hastalann1 kabul cdcr. 

-( SEANS SAATLARI }- m Bugunku Programl „ ~ M.ü~acaat ~den ba~talara yapdm~s.1 liz1mge~cn sair „ 
~er IÜ 15 17 19 21 15 a ~ U - . t k .. . "H b k lt 3 .. · · tahhlat ve m1kroskop1k muaycncler1 de veremla basta-P' • - - - , . ~ II mum1 1s e uzerme a C§ .1zt o„ gun 1~m I _ .. 

1 
P. t k 

C 1:.,. 11,30 - 13 te iläve seanslar vard1r. ~ ilive edilmi~tir. ,-„ l~ra yap1 masma cevaz goru en nomo ora s muayene-
Si'-•rtesi 13 - 15 · - 17 seanslar1nda T ALEBEYE ~m 1 B .. „ kl , ~ k .. ..1 l 1 

.., ] s1Dde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 
'*11 bllet verilir. itfJ uyu crc :.i.>, u<;u < ere n n1ru~ 

mmm •~-~~~:~~~~~-„~m:w;~~~*-
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Sahife 4 ( Halk1n Seal 1 

Japonya Ve Amerika 
~~~~~~~~~~~~~~„oo„~~~~~~~~~~~~~~ 

Eger ba§ka bir devlet Cin i§lerine kar1§acak 
olursa Japonya derhal kar§1s1na dikilecektir 

0 halde, memleketlcrimiz 
arasmda kar~1hkh bir emni
yet ve itimadm esaslarm1 
lformag i~in ne yapmak Ja
ztmd:r. 

Bir kere §Unu bilmelidir 
ki, Uzak §arkta Japonyanm 
istekleri Amerika Birle~ik 
Devletlerinin isteklerinden 
farkh degillerdir. 

Biz de devamh bir bir 
emniyet ve menfaatlerimizi 
bozm1yacak bir i~timai aizam 
rstiyoruz; tecim i~terimiz i~in 
iyi ~artlar istiyoruz ve ba~ka 

memleketler i~in de kabul 
edebilecekleri, begenebile
cekleri bir vaziyetln kurul
masma yard1m etmek niye
tindeyiz. 

Size <;in ulusunu begendi
mi, <;in ulusunu 'takdir etti
gimi söylersem bunu diplo
mathg1ma bamletmeyiz. <;in 
münevverleri, <;in artistleri 

<;in ulusunun zekäs1 ve eser
leri iJe bütün bir t uih dol
mu~tur. Biz Japonlar san'at, 
feJsefe ve terbiye bak1mlarm
dan bir~ok k1ymetlerimizi 
onlnra bor~luyuz. 

Bunun i~in japonya son 
yirmi be§ yildanberi <;;nin 
par~alanm1~ olmasma ve da
hili harp)er i~inde hergün 

bir pari;a daha y1kdmasma 
ac1 duymaktnd1r dedigim za
man da hak1kab söylemi~ 
oluyorum. 

Bedbaht <;in ulusu bu 
müddet i~inde muhtelif vilä
yetlerde gencraHer tarafmdan 
lcurulmu~ ohin hükiimetlerin 
istibdad1 ve tazyiki altmda 

bunalmi§br. Bir dü~man1 ez
mek i~in bir ba§ka dü§man
la birle~en ve sonra onu da 
yine bir ba~ka dü~manla bir
le§erek ezmege kalkt§an ve 

bu yuzden harplerin ve kav
galarm sonu gelmiyen bu 
general hükumet1eri <;in 
köylüsü, namuslu <;in esnaf1 
ve menfaati ancak kuvvetli 
bir devlct tarafmdan koru
nabilecek olan <;in sermaye
clarlar1 tarafmdan elbette 
sevilebilmemektedirler, Ja
ponya, böyle karmakar1~1k 
bir <;inin Uzak ~ark sulhü 
i~in tehlike olduguna inan
mt§br. 

Bize §Öyle bir sorgu soru
Jabifü : 

-Bir ulus nekadar mede
ni ve nekadar ilerlemi~ olur
sa olsun, geri ve karmaka
rI§Ik §artlar ve buhranlar 
ii;inde ya~ayan bir ba~ka 
'Ulusun i~ i~lerine burnunu 
sokmak hakkm1 kendintle 
bulabilir mi? 

Japonyamn cevab1 §udur : 
-Biz <;inin i~lerine kar1§

mak istemiyoruz. Fakat bir 
ba§ka memleketJer (1) arsm
lusal sulhü tehdit edebilecek 
bir ~ekildc <;in i~lerioe ka
r1~mak istiyccek olurlarsa, 
Asyanm bu mmtakasmda 
en fazla menfaati olan dev
Jet s1fatile Japonyay1 derhal 
kar~1smda bulacakh. 

Binaenaleyh ; 
1 - japonya ile 

oo„oo~~~~~~~~~~~~~~ 

Dünkü sav1dan devam 
"' 

rak halledilmiyecek tek me
sele yoktur. 
2-Kar~i kar§iya §Üpheli 

bir hava i\:inde ya~amam1za 
da sebep yoktur. 

Temenni edelim ki mem
leketlerimizi zehirliyen §ÜP· 
heler pek yakm bir zamanda 
ortadan kalks1nlar. Dünya 

Su Tarifesi 
Metre mikäb1 15 kuru§tan 

tesbit edilen su tarifesinin 
yeniden tanzimi bakanhktan 
bildirilmi§ti. Komisyonda ~a
h§acak belediye üyeligine 
Re~ad Leblelbici atanm1!lbr. 

Baymd1rhk komiser vekili 
ilmi ve belediye üyesi Re§ad 
Leb1ebici; su §irketinin bir 

bir ydhk hesabm1 tetkik 
ederek su tarifesini tesbit 
eyliyecekler ve t asdik i~in 
bakanbga göndereceklerdir. 

• 
I§ kanunu 

i§ kanununu tatbik i~in 
incelemeler yapmak üzere 
§ehrimize geien h~yet en 

evvel §ehrimizdeki belliba~h 
fabrikalan gezecek ve i~~i
leri i§ ba§mda görecektir. 

Bundan sonra Esnaf ve i§~i 
birlikleri bürosunda i§~ilerle 
dogrudan dogruya temasa 

ge~ecek heyet, i§~ilerin va
ziyetile yakmdan aläkadar 
olacak, dilekleri olup olma
d1gm1 soracakbr. 

Bu dileklere büyük bir 
önem verildigi ve i§ kanunu 

yap1hrken bunlarm na1ara 
dikkate ahnacag1 umulmak
tad1r. 
•• 
Uzüm kurumu 
ihracat 
Yapacak 

Ankarada bulunmakta olan 
üzüm kurumu direktörü is
mail Hakk1 V eral bir ka~ 
gün i~inde ~ehrimize gele-

cektir. Kurum direktörü ge
lince üzüm kurumu tarafm
dan mübayaa edilmi~ olan 
üzümlerin d1§ piyasalara ih
racma ba§lanacag1 söyleni
yor. 

C. H. P. 
Genyön 
Kurulu •• 

Ankara 7 (A.A) - G. H. 
P. Genyön kurulu 7/11/935 
Per§embe günü toplanarak 
parti i~leri hakkmda görÜ§Ü
lerde bulunmu~tur. 

~ ~ ~ ~ 

sulhü ve bugünkü i~timai 
nizam bak1mlar1ndan, Büyük 
Okyanusun iki yakasmda 
duran Japonya ile Birle§ik 
Devletlerin elele verip dün
yanm bu par~asmda sulhü 
kuvvetlendirmeleri taliin ~iz
digi bir vazifedir. 

(1) Sovyetlere ta~ abyor. 

~ ~ ~ ~ 

Yeni Kanunlar 
Kamutayda 
Y eni kanunlardan hayvan 

say1m kanunu, dogu illerin
deki flbaylara verilen salä
hiyetler, :yeni nüfus kanun· 
Jan Kamutaya verilmi~, en
cümenlere havale edilmi~tir. 

Nüfus kanununa göre, her
kesin bir oturma §ehri, kö
yü ve gö~ebe yeri olacak, 
bu yeri degi§tirenler nihayet 
on gün i~inde nüfus kaydma 
i~aret verdirecektir. 

Yeni 
Polislerimi~ 

Emniyet kadrosunda bo§ 
polisliklere emniyet se~im 
encümeni tarafmdan ehil 
olduklan anla~1lan Nail, Fa
dtl ve Hüseyin atanmt§lardir. 

Zeytinyag1 
Fiatleri 

Zeytinyag1 fiatlerinde dün 
göze ~arpasak kadar bariz 
bir yükselme kaydedilmi~tir, 
muameleler hararetlidir. 

Doktor Bay 
Demir Ali •• 
lki bu~uk aydanberi Avru

pada ~ok degerti etütler ya
pan k1ymetl cild doktorumuz 
Bay Demir Ali izmire dön
mü§tür. Kendisine ho§geldin 
deriz. 

·Y1rt1lc 
Paralar1n 

Degi~tiriln1e i~i 
<;ok fazla yirhk paralarm 

degi~tirilip degi~tirilmiyecegi 
etrafmda Finans bakanhgm
ca verilmi§ olan son karar 
üzerinde Cumuriyet Merkez 
bankasile Finans bakanhg1 
arasmda yeniden mubere 
kap1s1 a~1lm1§hr. 

Bir y1la yakm bir zaman-
beri birikmi§ ve mühim bir 
yeküna . balig olmu~ olan 
fazla yirhk paralarm degi~-
tirilip degi§tirilmiyecegi Fi
nans bakam ile banka genel 
direktörünun yapacaklan gö
rÜ§meden sonra belli ola
cakhr. 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberleri 
M1s1r Krah Fuad lskenderiyeden Kahireya gitmi§tir. Kra

li~e ve Prensler beraberindedir. 
~ M1s1r hükiimeti fevkaläde süel tedbirler almakta ( Ba

r1~ ) mevkiinin müdafaa noktolarma ag1r toplar yerle§dir
mededir. Bah yollanna askeri yollar yapmaktad1r. 
~ <;ekoslovakya zab1tas1 28 Alman casusu yakalami§hr. 

Bunlaran be~i kad1nd1r. 

Habe§lerin 
3500 ki~isi ka ybol

dugu yaland1r 
Londra - Ual - Ual cep

sinde Habe§lerin 3500 ki~i 
kaybettiklerine dair ~1kanlan 
haberleri tekzib i~in Habe§ 
hükumeti Röyter ajansma 
salähiyet vermi§tir. 

Dünya 
Sulhunu bize b1rak1n1z! · 

Belgrad - Londradan te
lefon: ingiJiz ba§kam bay 
Baldvin: (Biz dünya sulhunu 
temin edecegiz, bunu temin 
i~in elden geleni yapacag1z. 
Siz sulhu temin etmegi bize 
b1rakm1z) demi§tir. 

Fort f abrikas1 
• 
Italyan sipa-
ri§leri reddetti 

Belgrad - Petroitten bil
diriliyor : 

Alman ajansmm bildirildi
rildigine Fort Fabrikas1 ital
ya hesabma ald g1 sipari§leri 
yap1Jmas1m durdurulmu§tur. 

Frans1zlar da 
Haz1rl1ktan 

Gcri Kaltn1vor1ar. 
Belgrad - Milänodan bil

diriliyor : 
Frans1zlar Afrikadaki müs

temlekelerini tahkimden ge
ri kalm1yorlar. Bu hafta i~in
de Cibutiye yeniden bir ~ok 
mühimmat gelmi§tir. Fransa 
burada yerli kolonyal piyade 
te§kiläb yapacakhr.Bu geien 
silählar bu yeni taburlara ve
rileceklerdir . 

italyan1n 
Dogu Afrikas1nda 
H:350 motörlü nak
liye vas1tas1 varn11~ 
Belgrad - Almen ajans1 

yazanlarmdan biri -Asmara
daki 1talyan motör tamirat
hanesini ziyaret etmi§tir. V e 
f talyanlar Dogu Af rikasmda 
i§liyen 9350 motörlü nakliye 
vas1tas1 oldugunu tesbit et
mi§tir. 

Siläh al1§ ve-. • ' . r1§1 pe§ID para 
·1edir 

Londra - Niyos Kronikit 
gazetesinin Adis-Ababadan 
ögrendigine göre imparator
da elli milyon lngiliz liras1 
vard1r. Bu para siläh almak 
i~in pe§in verilecektir. Bu 
paray1 imparator kendi ka· 
sasmdan tedarik etmi§tir. 
<;ünkü imparatorun ~ahsi 
varidah senede otuz milyon 
lngiliz tiras1d1r. 

. Bulgar 
I tiläl i nden · do Ja v1' hab-„ „ 

sedilen 700 kisidi r. , 
Sofyadan Yugoslavya ga

zetelerine bildirildigine göre 
Bulgaristamn muhtelif yerle
rinde Damyen Vel~ef ve ar
-;;kad~l;;.-t;;afmda~~1ka
r1lmak istenen ihtilalden do
lay1 habsedilenlerin m1ktar1 
700 ki~idir. 

1 Cindeki 
Suikasd1n 
Tafsilät1 •• 

tondra - Röyter P jansile 
Havas ajansmm Nankinden 
ögrcndiklerine göre, <;in ba~ 
bakam ile dr§ bakanma sui
kasd yapanlar evvelce bil
dirildigi gibi bir Japon gaze
tecisi degildir. 

Suikasd ba§bakan Kuomi
tang kongresini a~arken ya
pdmi§hr. Ablan alb kur§un
dan Ü\:Ü ba§bakamn yanag1-
na, eline ve midesine isabet 
etmi§tir. Bu arada bir kur
§Un da Temyiz mahkemesi 
eskt reisine biri de dl§ ba
kaoa ve i~ bakan muavinine 
isabet etmi~tir. 

Suikasd1 yapanJar ü~ ki§I
dir. Bunlardan biri yaralan
m1§ ve yarah olarak ka~a
bilmi§tir. Diger ikisi tutul
mu§tur. Bunlardan birinin de 
gazeteci oldugu sabit olmu§
tur. 

B. §hakan yarah olarak 
hastaneye hastaneye nakle
dilmi§ ve orada ölmü§tilr. 
Diger ü~ü suikasd ruahallin
de ölü olarak dü§mÜ§lerdir. · 

8 lkinci Tetrui 

: Hararda 
: On iki italyan casus11 

astld1 
Belgrad - Harardan tel~ 

graf: Habe§ askerleri SoOJ•. 
halkindan o l iki ki§iy• eJletl 
kelep~eli olarak getirmi~}er 
dir. Bunlar Ogadende f'I•~ 
be§ler aleyhinde casusl11 

yapmakla su~lu olduklario· 
dan Hararda ~ar§l meydaO; 
hgmda as1lm1§lardir ve ·~ 1 

nä§lan halka seyrettirilmitti'' 
_.,.._.l!J'!Jl'i.P. __ _ 

Japon 
Pilänlarina kar~1 pilä~ 

d•' T okyor Renfo a1· ans1P ' 
J,. General <;ang Kay ~ek . 

ponyamn §imali <;in hakk•0 

daki pilänlarma dayan•'~ 
yeni bir pilän haz1rlam11t1r· 

Paris ve 
Moskova 
Belgrad - Paristcn t,Jf' 

• •• fon: Parlamentonun d1t •11 
sa komisyonu Parlamentoll_. 
soltaraf äzalari saylavlare:; 

Anri T orese Sovyet Ru•1 ~~ 

ita ya -Karai 
Cumuriyeti 

1 

ile imzalanan ittikak1 s8~ 1 

mi•tir. Bu ittifak10 ta•d• \ ~ 
'i: ,,. „, 

r Parlamentodan bu aym o~tiJ· ~ a 
larmda istenecegide bild• '~ 

Si vasal A nlasama . ~ 

n1azhg1 
Belgrad - Londradan bil

diriliyor: 
Liberya hükumetioin 01§ 

bakam bay Stimpson beya
natta bulunarak demi§tir ki: 

Bu sene Mart aymda ital
yanm el~isi bay Tamaz bize 
imza etmek üzere bir dost„ 
luk muahedesi gösterdi. Bu 
muahede italyan görü§ nok
tasmda tertib edilmi§ti. 

Muahedede, Liberya hükfi
meti italyanlar tebalarina 
kendi arazisinde kendi teb-
asile müsavi bir hak vermi
yordu. Fakat bu muhahedeyi 
imza etmedigimizden italyan 
sefiri sefarethaneyi kapaya
rak Liberyadan ~ekili§ ve 
bizimle siyasal münasebetleri 
ke§mi§b. Bugün bu -nünase
betin tesisi i~in Roma yeni
den müracaat ~diyor. 

39 Numaral1 
italyan tebligi 

Taarruz bu sabah tekrar 
ba§lam1~br. Y erli ordunun 
birinci kolordusu, Gondi da
gmdaki Habe~leri defederek 
Joraltay1 i~gal eylemi§tir. Ha
be§ler telefat vermi§lerdir. 
Bizim zayiabm1za geJince iki 
zabitimiz yaralanmt§, iki ne· 
fer ölmü§ ve yerli ask~rden 
on ki§i yaralanmi§br. 

iki kolordumuz ilerliyerek 
<;e§lakakay1 i§gal etmi§tir. 
Tigrenin garbinde ileri hare
käta devam ediyoruz. 2300 
metre yüksekligindeki dag 
da elimize ge~mi§tir. May
made, Karanda da i~gal 
edilmi§ ve makalle yolu ta
mamen elimize ge~mi§tir. 

Makallenin yüksek tepeleri, 
Habe§ ~etelerinden temizlen
mektedir. Tayyarelerimizin 
faaliyeti §iddetli ve devam
hd1r. 

. t• • 
m1~ 1r. \ 

-...i·-·„·· • ~ ·' 
Yardanm1? ~ 
Serden mi? bil' , ) 

Belgrad - Viyanadall 1 , \ •• 
diriliyor: ltalya aleyhine d~ lij~i'l 
tedbirlerc i§tirak etrne ·~ ~ 
takdirde uluslar konseY1J• ~ 
Avusturya aleyhine de d,.: -~ 
birler yapacag1 haberi . e' ~-
~ine Avusturya kab111 1 .~
Italyanm dostlugundaP ~ ~ 
yoksa Avrupa devletleri~ l&..".
kararmdan m1 vazge~ec '4' ~t 
~a~1rarak istifaya karar 1' \~i1 
mi~tir. Bu istifa ak~adl \' 
bah bekleniyor. ~ ~ 

••• ~ ~ b 

Yeni ~ 
VapurlarulJ:~ ~· 

Denizyollar1 idaresio•" / ~ ~~ 
marlad1~1 on iki ."1el '~i 
Bel~ika-lngiliz muhteht. li 
in~aab tezgählarmda .'

11 r 
ilerliyor. Vapurlar b•' b( 
sonra teslim olunaca_k, 6~1 
delleri klering usulü ,Je 
necektir. 

Tütün 
Fiatleri tl' 

Gec;en seneye nislJC 
. ~ 'i 
Y üzde yi rrn i }le, 

Yüksektir tt 
BugüJle kadar yaP~!~; I 

tün sah§lara tütüncil~i'tl'1 

vindirse gerektir. au "te~1f 
günden güne yükseloie ge(~ 
Dün yap1lan satJ~]ar f/ 
seneye nisbetle yüzde ft'd 
be§ yüksektir. lki .!'' i' bS~ 
yedi milyon kilo tütilP j'llt" ,, ' " 
m1§hr. . p•1 
M .. . . t„o>•' 1 acar rc11smm 6' JS'i 

sasmdan 2 bu~u~ 3 ~d 
Avusturya re jisin•11 S ~ 
yon, <;ek rejisiniP de "]J~ 
yon kilo tütün al•c:. r 

1 
göre tütüolerimiz d• 
selecektir. 


