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Cenevrede ltalya hükQnıet 
aleyhine cephe alındı 

Habeşistana silah gö~derilecek, 
fakat Italyaya verilmiyecek 

Italyaya karşı alınacak 
tedbirler şunlardır : 

1 - ltalyaya kredi kesilecek, 
2 - ltalyan eşyası kontenjana tabi tutulacak, 
3 - Habeşistana silah verilmesi serbes olacak, 
4 -:- ltalyaya silah verilmiyece{li gibi, silah ve 

mühimmat yapmıya yarıyan maddelerin 
Habeı Ollkerlerl kalırsırtuıda :in .. u tüfek ta; orlar. gönderilmesi de yasak edilecek. . 

~.~Jll;;--------..::...__;;,:_ _ _:~.:._:_~~=----..:._-~::_-_:,____ Londra, 10 (Radyo ile) Ulus • Habetiıtanı itham etm!§ 'e b•J hi. 
lar kunımu umumi mecliıi bugün kUmetin uluslar kuTUmundan pöı
ltalyaya kar:tı zecri tedbirler alın- düğü müzaherelle mütecavi t hf 
masına karar verdi. 1 hal almıt olduğuııdan bo.hsetmi~· 

ltalyan murabbası baron Alo tir. 
i.ıi, l>ueün ..öylemeai heklenen Şimdi, bu kararın r ~ su,etl 

• söyl~vini verdjkten aor.!"a toplantı tatbik edileceğini tesbit ec1• ce! 
batkanı olan Çelroılovakya dıt it- komisyon aeçi!ecektir. 

Bugün 
Yunanistan da 

' 

ilan edildi 
Kabine is,f ifa etti, dört general 

hükUmeti ele aldı. 
Bu gece Kralın getirilmesine 

karar verileceği sanılıyer 
Inglllz Boyler ajansının bu akŞ,am Atin adan 
verdiği bir telgraf Yunanistanda levkah\
de hAdtselerlo geçtiğini bildirmektedir. 

Çaldarls kabinesi istifa etmiş, kralcı 
partinin reisi General Kondllis bllkt\metlo 
idaresini ilzerlne almıştır; Uç arkadaşı da 
kendisi gibi askerdir. Bunlardan General 
Papagos Atina askeri garnizonu kuman
danı, Reppas tayyare kumandanı, Rkono
mu bahriye erkAnı harbiye reisidir. 

Mlllt Meclis bu akşam geç vakit topla· 
General Kondilia narak, S8Dlldığına göre, Kral Jorjun der-

hal tahta geçmesi hakkında bir karar 
ere~ektlr. BIIAbare yapılacak olan reyiam Milli meclisin 
ereceği bu kararın tasdiki mahiyetinde olacaktır. 
Şehir sakindir. 
Dlğe, taraftan Anadolu Ajansının bu akşam 

elgrat telgrafı btıtttn Yunanistanda örfi idare 
ini bildirmektedir. 

vPrclf ğl bir I 
ilan tdildi-

1 

1eri bakanı Bene• kim.-er..in ura· Komiaynoa ltalyad~n başka bü 
ra itirazı olup o~madığını ıordu. tün konsey azaları girecektir. 
Kimseden cevap yoktu. Ba,kan B , d 24 25 k" · ı . . . . • unıarın a veya ı ı;ı o "' 
hüküm ıtaretını verdı. Zecrı ted • w l , 

. I b 1 cagı aam ıyor. 
hır er ka ul o unmuıtu N'h t 1 l 'it ·ı . . d ı aye an ap.n ngı ·! re 1.e 

Avusturya ıle Macarıstan ev- F hük' ... 1 · • k ı . ~ . . ransa umet ermın yu arrc a 
Jetlerı, dün de anlatıldıg. gıbı ze" b h" l k · . . . . b I mevzuu a ıs o an omısyona ver· 
ri tedbırlere 1tıraz etm•' u unu • k .. h 1 el kl ı ' •• • me uzere azır a r arı p ana yorlar. Avusturya ve ınrı:carıstan 

h ı 1 d ti k h. le · d göre bu zecri tedbirler şöyle ola • 
em ta yaya os u '~ rın en, caktır· 

hem de ltalyaya kartı kendileri ta- · 
rafından zecri tedbir)eT ı.Jmması· 1 - Uluı.lar Kurumunun kara· 
nm, ekonomik inhidamiannı mu- rına İmza koyan memleketler de 1-
cip olacağını sandıkla' •ndan bu talyaya kartı kredi keıilecektir. 
karara kartı r::ıurmuıla .. dır. 2 - Bu memleketlerden silah 

Bugünkü top)antda ltalyaya ve mühimmat yapmağa yarıyacak 
karıı zecri tedbir~er kararı alınır- maddeler ltalyaya gönderilmiye • 
ken, yalnız bir devletin delegesi cektir. 
yoktu. Bu itibarla ba!kar; bu Jev- 3 - Bu memleketler İtalyan e~ -
letin ilerde rey hakkını kullana • yalarım kontenjana tibi tutacak • 
bileceğine itaret etmitl;r. Bu dev- lardrr. 
lelin Arnavutlu!< olduğu anla,ıh· 4 - ltalyaya ıilfr1 gönde1·ilmj • 
yor. yecek, buna mukabil Habe~i!tnn" 

İtalyan murahhası Baron J\lo • ıilah gönderilmesi serbest olacak. 
izi bu sabahki söylevinde, gene tır. 

.................................................. ._ .............................. _ .................................. : 
; : 

iFevkalade hazırhk yapmıyoruzı 
Dış işleri bakan1 rl~ayellerl yalanladı ~ 
Belgrad, 10 (A. A.) - Ava- Türkiye Dış İşleri Bakan ı. ı:Iu.i 

la Ajansı bildiryor: · rak salonunda Yugosla" Y" P.rs·~ 
Türkye Dıı işleri Bakanı B. bakan ve Dış l~leri Bakan ile~ 

>ir müddet görüştükten sonra yo: 
luna c1evam etmi~ ve B. Stoya· 
dinovic Zemun'a k ı. dar kcr:di · 

Tevfik Rüştü Ara.s, Cenevreve 

gitmek üzere dün akşam Bel • 
grad'dan geçmiş ve durakta 

Başbakan ve Dış laleri Bakam 
B. Stoyadiı1oviç ile Dış i şleri ba-

kanlığı yüksek ityarlaı ı ( tne -

.. 
sine r efakat etmişti.-. 

. Türkiye D 1<1 1~1 eri Bakam .. 
Türkiyen:n siiel fünomal ( fev ·~ • 
kalade askeri) hanrlıklar yap -~ 

murları) ve Türkyie. Y unanis · tığ ı hak~undak i h ii tii n şnv:a.'t:-.r r~ 
tan, Romanya ve Arnavutluk e}. ' kat'i su··ette vakmlamak ir.in; . . . 
çileri tarafından selam~anmış - gazetecilere salahiyet vermi~ · 1 
tır. tir. ~ .................................................................................................. ··········· ················· 



Küstah bir hırsız 
Kovalıyanlan yara

ladı fakat ... 
Diliı ltapabçarııda bir imim • 

bk netice.inde iki kiti,...._.._ 
br: 

Çarpda Y ajlıkçılar ~inde 18 
wralı elbiMcl Aıtlain ....... 
- aabdrabtardaa Teldrdalh 
Mmtala ginniftir. Artin bir ~ 
~nMrla Uerdeki bir diikklaa fit• 
miftl. Diikkinme dönftifl ._. 
-.Uda aaıh elbileleri bir aclamm 
IDdlrditini s&'müt, hırsız oldaia· 

- anlaJJDC& Jllral-- bere ~ 
tGne atıbnıttu. Hına •em• _. 
lalı pkıamı çekerek drWlr&n aahi
Wal tehdit eltili ıiM cüriiltii1e 
lmtaa diler ...... dülrld11 tahip
lll'inin de o.tı.m. atıhmf, hta IU• 

rede dükkandan flrlaım,. lllUftf. 
fak olmuttur. Mıntafanm petİne 
Mr çok iman d ... miif, leonlama,. 
~lamqlarcl•. Fethi iadede ltlr 
lwnmal Mustafayı kolundan tuta
-.k olunca sabıkalı elindeki ?,la
!rl hamrnalm ıll•ilne aplalıpftJr. 
Ba mada lııram talcHt edenlerden 
Wrl b6yük bir tqı lunızm kafuı
• atmı9, yaralamı!bJ'. Batı fan • 
lan hınız da'ha fazla ~..,,.mıı, ,_. •lfmtitt&r. Hammal Fedai Ue 
lalNlz MUltafa Cerrahpqap kal
llırı1But1an11r. 

o 

Kamyon dllkkAna 
glrdl 

Bu -.balı Yübek kaldmmda 
ld numaralı Todorinba cfllddm .. 
na 383S mmaaralı lraısıyonet sir • 
miı, cameklıu parp.)anmqtır. Ka. 
za kamyonetin freninba tutmama • 
ımdan ileri selmiftir. 

o 
Emir Ali adasında 

hapishane 
Ank1ara, 9 - Aclliye B-anlılı 

&apiahaneleri ulah ~inceleme
lw Japmaktadır. Ba ..... icinü 
Emirali aduında Jib bin lira aar
fi1e bir ceza evi yapılac:aklır. Bun· 
an batka hah mmtakalarmd-.ki 
eaa nleri de birer balı u.J&tJaa. 
neti haline ıetirilec.ktir. 

Ceza müddetlerini bitirip ,ık.an 
lara da it b11hnak m..ıe.i tetkik 
edilmektedir. 

o 
Kral Aleksandır için c.,.,..,....,......._ .. 
~ ........ 61 ...... birlacl "' .. 
.... mlwebeti71e diba Tallla• 
s..t TrWte ldliweln• 6d Aria 
~-.-. 

Şihrimizde bulama Witün ,..--. 
........ bnlOloelar, lailatnMıt ... . 
..., Yasoela• koloaui ..._ w .... ,. 
tar. 

IO IL1L'nl8DI -

Habeş harbi JHabeş harbine 
Son telgrafl 

............... 11 
Arta ltal,.... H.-, --..1 riai ........... n ~ p ·ı clea Adiababaya tür'atle haber hDlllmfernw 

beti dört cepbqe tMmlm edilmit- yeslnl giitmekteydL ıetlrmel• ulr&f11or. &erlin, 10 (Radyo ile).-
tir denilebilir. Yeniden bud olan Somaıı· cephesi Actua'nm ltalya~!ar tarafından eabahadan J.ildirildilin•. 
cephe Habef kattetlwbıln sfımit bombardıman edllıııni. 1hlerl7le lı ve çarıamha ıünkU t 
olduk'-n J-1,... ErilNtinde tut • Buradaki faaliyet de her ıün ıördülü için Aclieababaya IOD ,.. Habeflw Aclaa ff Adi .... 
~cephedir. Dlnktl aakert ha. mata•man artmaktadır ltal1an. litincle hunu B. U. P. ajwı ....ıı.. almqlartbr. 
reklt fU pkBde tabinı olunabi. lar ıerek p.rk, ıerelue ıarpı.n birine -:ıı~atmıfbr •• ~meri~tı ıi- Fakat Romanın reeml 
lir: biiJik kuvvetlerle ~rruz tecrü· yah denlı ta17arecı dı1nr ki: kiki IÜD zarfında cep 

E •t h • 1'elerl hentb bir müahet ndıice ver "Sabahl8'in IÜD.. 4iolark• laareket olmafıp, auldmet 
fi re Cep 851 m.emlttlr. Adital.ancla11 bildirile clirt bü,ak ta,,.are, daha halk 111~ 1..,... elchalaaa bildirm 
Ha~ kunetlerinin Eritrede- d"~-- ö Cen be· 1_ kuda iken ıehri bombardımana İtalyanlann aldıklar! ·'""! ı ........ ı re, up cep ıı &11 • 

ki faaliyetleri sittillçe ;m;,.ı et · d 1 Geaeral Nul1'u'nun ku- batladı. tahkim ettikleri •~lllMNIP., 
• lde41r. V.U. Mr w. .. 11re ~:ncla I0.000 kitilik bir t- Hallan bilJQk bir laamı eliae cllr. 
HU.. tlmal orduları -....dam dua Ga ''1' ı. . seçenleri alarak· dal eteklerlm Diler taraftu Ha...-..~ 
Ru s.,_., !rltre,i latill ed .. k taly8? ~r u YU71. ~ ıeçır- kaçtı. Dilerleri de Kızıi ~ ha. koladan çevirme hareketi 
ltaJ.,anlatttetleriıü .ı.iae dökme mek ıçın.Habeı mevzdt!nne. bil - taneaiae aıfmmak iRecliler. Bura.. kmcla hiç malGmat a)ıınnı....-ıı 
le yemin etmittir. cum ebnıf, fakat aon dakikaJa 'fi emin l&IUJorlardı. Habet malaafill ba huuata 

llmdlJe War ltU,aa toprÜ- kadar hiç bir netice alamamııtır. Sokalctakl ukerler havadan bom tüm daftalllll&ktadır. .....-ı 
lannda ı.u-.. lla IOOOO ldtillk fark cephesindeki kanetlerin t>.rdmana kartı bas ıibi dollllf' H.ltet ptelerlnfll Eritre 
kunet, ciddi bir İtalyan kunetile de Adisababa • Cibuti tren hattını kalmıtlarcb. Adeta bu hticama larmda epeJCe ilerlesnit 
çarpqmıı dejildir. Bu kuYretler, ele ıeçirmek makladiyle yukarıya sidermek lçba labsJaruu ...,.., n tawa. ~lr. 
maatazam ordular r•ine Habet- •otna ilerlemek iatedili mhmin • han,.. aalllyorlarcb. ... ., ...... , H•'••lerl ...... 
illerin uata olduktan da~ çeı. dilmektedlr. Adiaaha1ıa, ltalyan- EYieri aleY " .. ı 111 icWe a• il• lıOP 
mubarebeai 11111liinü takib ederek lamı bu qplıeJe zehirli ıazh bom lanlar da bile pulk olma& lı•s, 10 (A.A.) -
ilerlemektedirler. Yine bUdirUdi. ltalar lmllancbinu tey;t etmiıtir. Yatalaclaa ..... ,....,_. ...._. (..-ım.) il& 
llne ilre 1"ı11lar Adibla ..... Dola ciftl'IDCla da ıicldetli tanare aokala kott•'•· ~ ,.._ ... .... Koet Vlacl'J9 
de zaptetmitlercllr. hUcmnlan yapılmaktadır. birkaf ubr llmlt ..,a ,...._ ....... arnl sk ..W 

EIUID ltal,.. --.ı.nm. ilk AdlAbüeu 81Ylllertn llolfte IDlftL Yarala- ............. le lfült ••t eti •tpl 
.............. ..uı111m,-ını lta'78 ço'p haetaM et...,.._ oi a I"'° ,u.ı ilk olarak k-lt*' 

hücum etmif oldaklan Ada cep- "'--• ..._ .... --LM.• .. mın •Hl lkiacl Jalcumaa t.elrlerlal .. • .. _._,. .,. ~ ,.,.._.._ 
h•i ~ "MYWceJif Doldala • Vqiqtoa, 10 (A.A.) - ltal • reıae•im. QWdl ııltrta •••• eal&br, 
nndaa ,... .. bir cephedir. Jtal7an ya biJMmeti AfriJaıdalri İtal,.. aıimacü bir yer ..,, .... ,. .. ltalranlar bir 
...W- lııiJek .__ ıım.. Jmnetlai.._....ı • .ııuım Adı.. 1cat..ıırıae1nf111clnıııılı1tstırtıl• uptettl 
elan hücum elmeei al " aol ce • aı.ha'daki .mı kan.ilan bombe.r tülerle dolatan dd ..,,... .. • Rım , ıo- ltalpa 
..w.n.ı ta.._;te •k n bot 1. bed 
rakmaaı bir hatadır. Mütearrbin dnnan eclilm.-...i için ica en düm. Atllpat c.alMladı Ad 
• .ı.a 41'!--•- _ wl& L.laa bu emlrlerba ftrilclitlni Dıt bakanlı- Adua'clu anrlclılm. ftldt ta· ..... ile 1rt1ı...baı bMP 
~ •• ll"1Ull ima bildinaittU. lefat miktanm tarla llctL llOO •9mıtlanlır. 

!:V:.~:"..ı:-'.:=: Cephe gerisi kiı:;1:.ı::~...;.. Adava konsol 
tı. Ba auretle tal ...... _i,.. iki tarafın Hftrlerl rak dütür6ldülünü bllaüycmma. esir kalıyor 
tini mahafua etmlt olwda. .utababıa. 9 (A.A.) - ltal)'U el· Danütte .. lak bir tan.,.ye ru • Atll••ha, 10- A. 

Fakat 1&-'--'--, ..tel --•Jt. çisi Koat dl Clnçl bugtln ltleden eon- '---dmı _.___ ~'--, ffaL-
• ._.711111&r ....._ ra ,...POrtun• alacaktır. llomadald ....... "' ... ,. ... ........,..,._ ~ 

•iyetlerinin intRmmrm •lmak lcln Hallllf fflltlerl'.,..Jcn•- .... a7 llrc1111N'de.akun..,..,, ~ ~ s.,,- ...ı 
hWctJtia teeM almda -.llal-kl J1k -..pvla Hain ılltı•• dlaee...-.. aa pee.1tdlthaea ..._, •• A6 bJaeaktır. 
maflthlyet MHplerinden biri ol- He11 .. ı.....- un•lr abaı...ya hab1r ı&tiirme'.k ben l- ---------:'il 
dulu halde yine buradan hGcum Adllababa, ı (4'.A.) - Ri,._ •Ja• kea ltalJU tanarelerhaln netle.- .,..... ________ , 
etmit1erdlr. • aytan hudtrt10r: ais bir hiicumuna utram11. ıran • Af garı 

Eter bu cephedeki harek&tı la. Haberleri ansttr etmek vazlf•l Zenci tayyueci kenditine 1&1· ftadol meselesi 
saca 18Jlemek ilam ıeline, Ha- Beltlkalı subaylara verilmiştir. Her dıran iki ltalyan ı.J7artliae •• 
Mt ku.vetleri dalmık bir halde titrlU atlet haberler ıönderlhnesl J&. kineli tllfek ateflnl çeri...,.. bç- Tlrklyenln hAk 
çete muharebeleri yaparak İtalyan ak edDeeektlr. mata muvaffak olmuttur. ll#lnden mtlı 
hattı ricatine doiru ilerlemekte· Akdenlale ln .. llz tehfldatl ~ ıln sel• Wr llabere netlee .,ıktl 
dirler -'--bı"lı'r. Cebellttank, 9 <A.A.) - Nrt de· ısı-, Makale'dea '=lkaa hlr Ha- Y 

ucue · abaltı ıemlll hd• lagllteredea bu. Ul""C - lraa • Efıan hududu Adua cephesi raya selmlştfr. Yanlaruada bir de de. bet tayyaresi AdQ4 üzer~n· rrld..- da TlrkiyeniQ verdıg; 
nlr.alh yardımcı gemW vardır. rek ltaJJan m11ftmflarını Nm. lraa mecU.i tudik etmif 

ltalJ&D menbalarmdan ıelen Demırvoıunun muhef•mı ıoın balaB111 •• u.cliabıe kart• •lan komil)'on 7enl ımıra ı 
haberlere bakdınc ltaJJan m • 1 

0 d 1-_,_·J t L--Ma 
Parll, 9 (A.A.) - Demlryolanun top atefın en A1IRU up ~....... - mak üsere yola çdsınlf 

•ederi bu C4!1Pbeden ilerlemit de • maahaf ... I~ Cllndl19 :rollanaa kale'ye dönmotttr. ;.. .. , --·--..--.---~ 
lillerr:llr. Şimdllik ele ıeçlrdilderl ukerlerd• bqka, ;yeniden shderl. Bu tayyareclnin Amerlkad•• 
yerleri tahkim etJnekle mt911UldGr- len nıaklnell tilfeklerle mücehhez 200 ıelip Habeılerle beraber pı..,._.l•tl•ı. •ııs•iDcl!!ai9!En!!te!!rnu!!!l!!y!!on!!al~~ 
lar. Yalmı 1erll ltalyan ukerleri- kiplik bahriye tfrendazı, Dlreduan Robin10a olmaama lhtmaal ,.n.. lllt p,.ler süden hül'" ldiıll.._ 
le Habeıler arumda cephe ilerile- nrmııtır. bilir. ı 
rinde ehemml•etslz temular ol • Cibutl, 9 (A.A.) - '3 subay J]e .._ ltsllerin ~ bile ka 

' ı,ooo rr.... ubrl din hra)'& var- ingin• llaW1mallM11 ...... ,_ lur illa .. Milini iJ.ia 
maktadır. Adaa Ue Adlsratın :re • mıt1ardır. •rtll Hatta eski İnciltwe 
niden Habeı1er tarafından ele p- Japon •llAhlan Berlin, 10 \RadJo) - LıaiHs 0-.W • iN . 
çirildifine ait haberler tekzip edil- H .......... ._~ cl-•nmaaı Akcleniatleld IMl~ttıl· M. • 111 

Londra, 1 - &~ """ ....... , ee. - tülG için bir •-n1ar 
meıalttlr. · aap ordusuna Japoa;raclan r•1en mu. nl arttırmalda-Jır. Dan Pire lima- nin. en menfur adamı ohll 

Diler taraftan .Abumun henila ilim miktarda ıilah ıiadenıalttfr. mna iki ımahrap pa...\ftir. C.J.ı ..,. ··-·itile o İtalyanlann eline ıeçmediti teer- aooo ,...... littarii• iM cl&rt denb altı ı...U.i 
•-11- 9 R ~--da la •- kuttetll ftlaa dUJ..-Fındık kon•re&I ,Ud etmektedir. .vın---.., - ._,__ Jar& • daha ... .ı olmuı, .,. Lr .... ant• 

B H 1..~ ---.!'d:Jt.• ö H-~ aan ltal10 ukerlerladen mlrtüep __ ..a •• lakenderl- llmanma a-.. .....ı..ı 111Ya1• 
Ankara, 9 - Fmddc konıreti •UllA" TWU ._ıne 1 re __, ilk kafile bu,Un Kmldenfzden ıeç. "Ta&VS"u ,_ e,_ıar.. mani o 

rum Ekonomi Bakanmm batka• kunetleri Aluumu bop.ltmıılar, mlftlr. 2000 yarabclan mlrfkkep olu demirlemiftir. llld tKrlbe:re UIUtl-. 

~: =~:::.; .-;t;: ~="~ır~ı~it" ,::!: ~: ~:~~~.file on w ad•n ıönderlı • --8-0-.-v_y_e_t_l_e .... r-~v-9-- "'•• •• ,. .... 1r 

açma söylevini •erdikten aonra . tatnnlf olcluldannclan ltalyan lmT- .... , ........ , .......... ' harp ......... 
müehauıalarclaa Zeki Dolan ot· vetleri tdıre ıirememektedirler. Londra, 9 ·- ltalJQ hfikGmeti 
lu ıenel raporu okuyac•k, tali e• Şu halde bu cephenin vaziy-:ti Çin aulanncla bulunu Cuarto Moekondakl Aramhllal s..ll• ltlll lar ll 
cflmenler seçilecektir. Uç encii- ~ olmuı I~ ıelmektedır. harp ıemialnl ı.iir'atle c;almnıftı. ka Kurumu ıenel İKiler laarumu· J8D 8 
men aynlmuı kararlqmıfbr. ltalyan k1"Tetlen Adfsrat • Adua· Derhal hareket eden ıemiden tim- na ve laıili:ı Amele Birlikleri Ş09- tablılmal Ja 

Bunlar; tanm, kredi, bona, AJg.ım ciftnnda t°!lu bir halde diye kadar bir haber alınamamıt- yeteaine mOracaat ederek artık a.u., 1 - ltal 
fmdak nizamnamesi encümenleri- dUl'IDMdaclırlar. ilen harWAta 1-C tır. harp J,qladıiı igia lgiı.la aicla- ..,. - ,....,.. 
dir. mek için tabiye lmnetleri belde- 81r ltlllyen teyyere81 dllh• hale etmeleri uruı ıeldillnl. •• bir ,....,... t.hkl• 

meldedirler. dGfUPDlllU Şarki Afrilradaki bir barhin pnel dirler. Pataot adu 
#tr. ....... d 1 k 1 M saaı· cephes·ı Paria, 9 - Makale .:innncla bir radyo İatuyonu 
lJ8auuar a 8 e e U 1 Habetler bir •taıyan tanareaini aavap. çevrilmesine mani obaalan Kaliaaaoe •duuıı ela 

meydanı dOzeltlllyor Mma Ali ceph•i ha•lcmda A· dilflhmtıılerdfr. Tanare alçaktan llsnn ıeldltini dilecUkleriai bil· toplarla tlflai:ı •tın" 
8a71DdD"bk BaJaınJıiıaca, Oı • dieababaclan pi• ltir telarafta, uçarken birde4bire bir kaıtaa J'&I dinnittlr. , . adada buaclua bqka b 

kadarda Wkele meydanaun açıl • ltal)'alllarqt bu cepheden il•ı-.. munma uiraauı ve kaçamadıfın- HABER: fare limam lata 
,..,._ Ye dbeltilmetine lrarar dikleri, hatta buracla mc.ftat ba- cka dola11 J•T• dütmüatür. MalOm olduiu iwe ŞOl)'alht Stampalra, Kuteleri 
Ta'llmiftir, Buradaki ı.azı bin.alar hmaa ukerl.UU timal J&Di Adua Amertkelt Zenci teyıerec·nın premiplerile milliy~i alyuanıa ... aclalarma ela ı• 
h klf lttlmlik edilecektir. cepheeine ,aaclerclili 10hmdadır. enlettlklen al.,hinde olan IKi Birlikleri G• • li toplar Jerl"tirilm. • 

Me,dan, ufak olarak ppda • ilk tunaslanam lnıradan yapıl· Amerikalı ~enci tayyareci Con ne) harpten evel de harbin patla · ._,........_.....,. __ 
caJmr. --.· -.ı ela ,..ınne lfüet bnetl• Robinaon harp mevkiler' üzerin- muma mani olmaia pbpaıtlu 1 
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fi!lbeş harbinin ulusal cephesi 

Zecri -t-edbfrıe-ri 
tatbik kabil mi? 

Macar ve Avusturyalıların zecri 
tedbirlere nıuhalif cephesine 
ven iden katılacaklar da varı 

fr~nsızıa!~ dly9r ,!<I ,_; 
Almanya. liaıyaya ıazım olan her •evı 
kendine ithal edip ıtaıyaya ihraç edeblllr ı 

Türkiye zecri tedbirlere iştirak ediyor 
:ı~v~e :üıı uıusıararası bir ta. bit edecek kom181onu1a seç11mesıne ge. Ad uvanı n zaptı 

op n yapılmış ve Uluslar çilecektir. 
~ur~u~fakıu nın 19 nca maddesini Komlsyonaasamblebepanlyl•koa üzerine 

ur • tecavtı,, rolünü alclıfı sey aıalanndan başka, eenubt Afrl • M • • • 
:-bit ~dilen Qyeye kal'fı 16 ncı ınad. ka, Venesaelll, Felemenk, Yagoela~. usohnının 

e:e!ore ze;rt tedbirler almak karan ya, lran, lsviçre, İsveç, Belçika, ve • • 

ıo tLltTEŞRIN -193& 

KASTA DIVA 
Eggerth Mart he 

MELEK'te Bu akşam 
............................... 1, 

Varın ak•am 

Sunıer sinenıasında 
Bu mevıimde ilk defa olarak Halkımızın en fazla sevdiği emsal 
ıiz 3 artiati 

MAGDA SCHNEıl DF.R WOLF ALBACH RETIY 
ve 

THEO UNGEN'l 
Neıe ye nüktelerile temaY,ilz eden 

AŞK KADRiLi 
(Ole Katz'lm Sack) 

' 

e ;tal:-,: ~nıiftir. Yunanbtan girecektir. sozleri mükemmel komeditinde aörünecelderdir. 
IJt zecrt tedbirler alın· l••ı•n gazetelerlnln p . S . . . . P.;amount Jurnalde: Habetiıtanda umumi seferberlik, iki cep. asına naaarfz olan dnletler kUrsü hUoumları anı - oır ıazetesının bır ay- heci haz bk dün .. ell·k kral . . . • 1 . 

7e çağnldıfı zaman, buna ilk olarak Cenevrede ltalyaya karşı alnımak. tarı, Muıolini ae görütmüıtür. A• e ır , ya guz ı ıçesmın aeçım erı v. ı .•• 
~h~~~~mq~~ ta•nkara~r ~llm~ ~~ d~m~~q~~fı~u~•i•~••••••••.••••••••••••••••-

A , Avu~tur,anı~ itirazı nzettlennden Lavoro Fa'1ata diyor dıiı aün yapılan bu mülakatta. Bulgar SU lk&Sll ~ · 
'\ustul"}a delegesı Bar Fül ki: M ı· · ALK AZAR 

mealde .. .. on z şu "İtalya Afrikada "•rpıprken onu uıo ını ıunlan ıöylemittir d d•k d 1 
80Z soylemiştir• :s- B e 1 o u arı 

':Memleketim zecri ;.dblrlırin tat. arkadan varmak isttyorlar. Ba nret- 7"" • uıün. ~duayı aldık. Asker· • sinemuı 
Mkın. e ı .. tirak edem•• Sadık dOlt ve le Ulaalar 908yet'1!1lntn styual l!IOrav • 1'11. .mız he.r ıtibarla her türlü alta· nd ki · Bu hafta 2 film 

~ - I•"'" Bil Sofya, - Bulgariata aı · ıon Mlyük komşumuz İtalya- kar•ı A· 
511 

... nı ve Ylik Britanyanın em · Ylfın fevkındedir. Zarurt olan ih· birden nöateriliyor 
t .,_ ~ pervaJlst rıkarlıi köl lfği i ... hf hidiıe Bulgar ıııı Yugoslav münase- ~ • uryanın 8nemH bir sempatisi var "' 11 ına e n t"il"' r tiyatla ilerliyoruz. lıtanbuida ilk de'fa 0•--•~ ır A t etmlı oluyorlar. Ekonomik zecri ted- batı üzerinde fena bir tesir bll'&k· IU1lK 
. vus urya ile İtalya uurndald birleri ~ok flddet1e,ndirmek lstfyenler Habeı ukeri, Ar:ıplar gibi Ô 

°::~~~:~~~:';1,,e~e=ktir: Ulaelar Ku. zecri tedbirlerin Afrikada çarpıpıak. münferit aber halinde harbe muk- mııtır. Hemen bütGn Yugoslav ga- 1- lllm Canbazlan 
r. a rışı ıdame etmek. ta olan ordusunu arkadan vurduğunu tedir olmamakla beraber, iyi bir zeteleri bu taklibi hük\hnet iti• Bl.LI; BOYD larafmclan 

";konomik zecri tedbirler bllhas.. gören ltaJyanın tek bir aum gibi a • aıkerdir. Arap deveahıin atkasll" nin bir tantajdan ibaret olduiunu, heyecan ve aeraüzett fihni. 
.Pl:ri mU~alt sebepler d~laY19iyle yağa kalkmurndan kendilerini sakın· na gizlenir ve tek bqma da olsa bununla Bulgariıtanda YugoalaY Aynca: Komikler liralı 

r,;kül vazıyette bulunan devletler sınlar,,. bütün bir dütman koluna ateı • ya aleyhine bir cereyan uyandırıl- Malek'in en 80D Ye Y.eni filmi 
tehlikeler pratabfllr. Ba devlet. ''Giomale Ditalya,, iee, ezcümle: der. Habeı kabramaaça fakat 

et, yalnız kendilerini Clefil, alacak . "Medeni hiçbir memlekette, hiç bir kalabalık dövU .. Ah l! b" . • . mak i4tendi1ini JUmıılardır. Bu B 1 ra Kralı 
Jarınr da dilşiinmek -mecburiyetinde hakyertnd•, hiçbir dnayette böyle k I M tur

1
. k • 1f ıhzı ıyı yazılar üzerine Baıbakan Tötef 

frJcr.,, ma.nasız bfr sual takip olunamaz.Oka &l'fl ıyor. «ne ete re a ve dün Avala ajansının Sofya muha-1'!~~~~~~~~~~~~~ 
Macarıe•-••n ltl•a•ı dar ki, lthamlan Romanın tetkik et. intizam götürdüfümüzü bHiyorlar ı· 

... " ,-, • m--' b 1 _. J birine bir beJ&nat Termit, y~ 
h vusturya delegesinin Jtalı a -· n un ara tnap YenD.:aı ve aene erden'>eri kendilerini taz. • • • Tıp kongresinde 

konoşulan1ar 
atııı zecri '-dbf 1 1 ... . ıc! Y~ içi~ lstenilen..bir.k&c..saa.tlik ~~mühlet vik ed __ 1.1 _ b" 1 . 6--=h goılav gazetelerının yazılarmdan 

..,. ~ r er a ınmasma iti • bil dd ,, ! ' .u ~ra az erı ww.ı.w . .. .. • .., 
ndan •nra Maean.tan• feıe9t e re olıın~Hştur.., st~mektedir.. diyoılarj rmı rır: ••• çok muteeaaır oldugunu, Bulga ... •· 
~z alarak ı mrranaız gaz ... lerl Y8 zecri lnıilt.enia biaimle olan ka•- riıtanm timdiye kadar olduiu al -
;; iUdalmmlutK!rumunun Tazifest taAlrler ıuı cidden mana11zdrr. iki mem- bi bundan aoma da konııulari7le 
r e e m~tlr. Bu ise her tUr Zecri tedbirler işi karşısında Fran. I k da . . . . • . . y 

harp sebebinin izalesini ta · sız gazeteleri çok kuruntuludur. e et arasın bır anlaımazlık har ıyı 1eçın1Dek ııtedıiinı kardet ,_. 
er. Harbe ancak nihai çare za:;:;.: Maten gazetai 1ö1Je bir bqbk kikaten lüzum•uzdur. Ne yakın· goılaY milletiyle rabrtumı Jmy. 

Ura~at edilir. Yüz yıllarca devam koymattur: dan, ne uzaktan, ne de doğrudan vetlendirecefini ıöylemiıtir. 
en hır dOllltlakla ttalyaya bafb 0 ~edblrlere 'dikkat, inlt tehlikeli • doiruya lnailizlerin hiç bir men • D V 

1 
f 

1 
. tah 

n l\lacart.tu, çok naıik bir duru~ dir ı,, f aatine dokunmak istemiyoruz. . amyen e çe meae aı kt • 
l'Jllında oldufuaa Hllyor Ma ''Eko di Parl,, ıaıete9i, Sovyetler- la h ıtl d kıkatı çok yavaf cereyan etme er' 
tan ltal7aya önemli mik~rda ıC:? le Romanya bafuy, mrsır ve petrol .. 11 .rr~ıh~ d oı~~ te:- dir. Tevkif edilen sivillerin yarıaı 

tta bulul\datu için zecrt tedbir • atmak nretfyle ltal1a ile renit mlk. yu erımız . nl a mu lh\ • ıerbeıt bırakılmıttır. Diin akpm 
re l~tirak edemlyecektir · Yuta mübadele yapmaktadırlar. Yu • bul etmez ına4Ç ar vermeye her 

Topl•ntl naeıl 01~ COllavya, ihraç ettlii maddelerin ytiz dakika hazınna. Filibede yeniden üç zabit teYkif 
ı1lwı Ula.star Kurama heyeti aınu. de 7lrmislnl ltalyaya gönderir. Buka. Akdenizde bu kada: fazla in. edilmittir. Bunlar ara11nda Bul· 
{_•iııtıı toplantıaag Ctkoalovak dlf yılara karşı ne gibi tavizat temin e • ıiliz deniz lcuneti, verilen kat't garların binicilik 9ampiyonu ds 

hnı Benea bafkaabk edi-rd11. n- dtlebfllr? Sonradan İtalyanlara sa • emirler ne oluraa olıun hldı·ıeler k 
eyetf um 1 •• - ttlmak tisere, Romen petrolanun Al . vardır. Yugoılavyaya açan Zil 

p etttren 8e um yenin çatnhauı 1 • mantar tarafından satın almma~ının çıkarmak tehl•keaini gösteriyor. bitlerin adedi altıyı uulmuttur. 
ltaınlacak -::,!~e._rf ve bu 1t

0
°P

0
lantr

1 
da önUae na.4'ıl ıeçilebfllr? Cenevre ile beraber, Cenevrealz 

.. -•ere u.su n , 11 111. B k Bulıar aıkerl t6ruı bu ayın on P 
l\Uranuı konaeytntn pazartesi giin- q takdirde ortada hiç bir şey de. ve Cenevreye kart.'. otarma yol • 
raporunu okumuş ve bu menuun ti§mlt olmıyacak, ayni zamanda Al • lan TaPdır. Medenıyet dafıtıcr hiT kitinde toplantıya çainlnuftır. Bu 
ameye •lıa&rak d@rhal mOzake • mantar, Romanya ekonoml81 berinde rarp devletiyle yardıma. .iyaıal. toplanbda ıon tetebbüt!e alib· 

ne c~ll11teet dalla bU)'itk bir otorite teminine mu • karan 
Banu u kabal edflmlttir. vaftak olacaklardır.,, ekonomik ve ıoıyal bünyesinin dar zabitler hakkmda tart 

~ 10 (Özel)' - Tıb kon
.,._. .....-.; Cloldorlar lttanbu . 

la lianıliet ettBer. Son aiinü ıabah
Jeyln 15 Cloktorumuz tebliğlerini 
okudular. Bımlar arasında Sovyet 

profaarii Larya da vardı. Öğle -
den aonraki toplanmada, gelecek 

yılm, konulan konuıuldu. Irk hrf. 

z•Ahaar, teker haıtalığı, ront • 

ren tualannrn zararları, fizikotcr
lapi, beden terbiyesi, grip, safra, 

Ye böbrek taflan konulan teklif 
edildi. Gelecek yıl Türk kimyaıer. 
ierinin çalrflll&lan da karar altı
na alındı. 

o 

n ıerlnı bqka B ba . ih • 
ı.llftktlfiert Ye 1 n en• şu 811111112 gaz ... ıerlnln r••lhldar1 ttan bata taminne tiyaç oldu. verileceii 167leniJor. 

) nn ftir: fu :1·k d·ı L• A • 1 - Yann fehrlmfze celecek mfa. A - Konee• b Deyli Meyi sazeıe.ı, "lnıll kredi resmen taı ı e ı en uır fri • o 
1 1 ak " a me1eıe ile mq . k d . d k" . flr Sovyet aporeulan deniz ve karada 

Sovyet - TDrk spor 
kartılatmaları 
komitesinden r 

o m ta devam •decektt kesnmuıne, ondan sonra ambaraonun a evletı araıın a ı münasebet. Ecnebi ve azlık 
B~nOn betfnet ••ddeyt, yar~I hakem İtalya için bırakılıp Habetfıtan f~n leri tanzim etmek huıuıunda, u • bU,.Uk merasimle karplanacaklardır. 
dll~. U ele almak .. ımblenln ftl de. kaldrrrlmıunna ve nihayet ftalfaya lu_.slar ıo~etes~nd~n. zi~Pde, hü _ OkOJl&rlDID 2 - Misafirleri getfretek Sovyet 
C) Konse 1 k her tUrlU .UeJ malzeme ıinderflme . kumetlerın akhıehmı bızeı müte • kadroları geldi bandıralı Çiçerin npuru •hah aaat 

Y n aran hakk d ·· ıinln yuak edilmesine karar verile • dd. k 1 • 9 da Galata rıhtımına yanaşac.aktır. durumlannı hlldt ın a uye • tektir,, diyor. a ıt olarm• ~are erı temın e • Bir müddetıenberi Ankarıu:la 
rlllelldlrJer lh d b'l· B d 1 • 3 - Gelecek kafile Sovyet birlitf t kayıtlarında bulu k ' · Taymls ıazetesi, Eden • J.lval ko. e 1 ır. ir yao an u uıuır ıoıye · bulunan Kültür direktör muavini 

dili f •- naca tarla ka- "b· l I yük.sek idman şftrası bafkanı Bay 
ta n ...,tf:rteeklere aa rll nutmHından iyi netice abndıfmı teaı ır t 8 Y er vapmaya ça lfıyor. Nurullah dün Ankaradan ecnebi 

"' ltıtfnklf ~ 11tah~y:~n:~ Frana ile lrtıiltere hUk6mttlırl ara. Gayeıi harbin önüne geçmek 0 • Mantsef idaresinde futbol, glirc~. te • 
ki olunacaktır. nndakl rlrüt bfrltfinin teeyytlt etti. lan bu müeaaeıe bir hoparlör gibi ve azlık okullbtınm kadrosunu ae· nis, ve eskrimcilerden ibaret bulun • :) ~:~rti te:bfrlelr m-Jteinde ba • ğinl ya&maktadrr. harbi geniılet.ecek olurıa acaip tirmiıtir. maktadır. 

ıv e er n •ua duru111Jan Deyll TeJcraf ıaıetealnln Cenevre b" 1 ı 1 Bu sene okullarda on bet kadar 4 - Par.ar gUntl futbol (Kadıköy tefkll olunacak bir k ayn • aytan , __ : ır fey o ur ve u uı ar ıosyeteai • 
omlteye ha UR • •• h b. ·· ·· h münhal öğretmenlik vardı. Bazı stadı) tenis Te e krimdir. Pazartesi e olunacaktır. • "Unl doj'ruun dotra- Roma nın, mun asır.ın ır ıomurge ar • 

• .:ı. b f .,- b• d ·b 1 b. okullarda sınıflar kaldırıldıöı i,.ı·n ı;Ureş, sah futbol (Taksim stadı), Tc-na~anın u d rektfflerinde ile yaptı~ bir garUıme neticesinde ın en ı aret o an ır •avaı, 10. • T 

yukanda yazdıfımız etkll~eSO: : M11Solininin son muvaffakıyetlerle ik 12 devlet aruında bir harbe çe • münhaller altıya inmif, buralara nls n eskrim, Çarşamba gUnü de gU. 

rya Ye Matarhltan delepJert ı tifa etmiyecefine kanaat ıetlrml§tir. virmeai cidden ınıanı çileden çı • da öğretmen okulundan mezun al· reş maçlal'ı yapılacaktır. 
zlannı flerl IUrmilflerdir. Ba~ Esasen Cenevre fngllfz çevrenlerinln karır. tı kiti tAyin edilmiıtir. Açıkta ka· 5 - Futbol maçları için toplu hl • 

legeJerln zecri tedbirlere itiraz et fikri de aynldır.,, yolunu bir haber ş bT melidir k· d" d k Jetler tribün 150, duhuli'-'e 75 kurucı. 
eeeğf sanılmaktadır. · •ermektedir. uraıı1 kı ın .

11 
• :• unya • lan iğer öğretmenJer ~:e iJ!=k ., y 

Heyeti umumiye buıUn 0 b k ... - •• -....... • - •eoo 1111•..., nın en ça lf an mı etı CJlan mi! • münhal olursa oralara tayin edi • tur. Güreşler için yerin mllaaade.sine 
n uçu • Z t dbl 1 TU ki • 1 · · d h ·· L·ı tekrar toplanmak Uıert da~l ecrı • r •r ve r Y• : etım1z, or uya, av• ve ıieniz Jeceklerdir. gore ııı et b:ıstınlmış ve beher bilet 100 

B •• Dllf • z Ud ,. ,_ 1 . . . . b k 
• UstinkU celsede İtalyan deleıe. . ecri tedbirlerin tatb mesele- auvvet erme ~tııap etmıı ulu . 6!"! _ .-,,.,. .... ,... __ ..___ ·uruştur. E krfm n tenis biletleri de 
Baron Alolzt 11ıun bir eöyJn ,., • sınde TürJdyenfn, Balkan andlat • ı nan gençlerimız çok kuvvetli bir edecek ve o aün lngiltert- ile -.ra- 2;; ~er kuruştµr • 

• ~• Pransız ve İngfllı delege. muı ile kUçUk andla§maya dahil f yeldln tetkil etmektedir. lnıiltere. mızda hiç bir 4uçlük kaimıyacak. 6 - Dilctler timdiden lstanbu1da 
~ " Zclenht 1nBa dylevleri dlfer devletler gibi zecri tedbirlere : ltalyanın ifade ettili kuvveti t • tır. 4 ncü Vnkıf han birinci kat 13 No. h 
P e eeektfr. Nihayet fsYfçre de iştirak edeceflnl Havaa ajansı bil • i tal l ı·k ld '-1 .' d f f ederas'l.·onlar merkezind" Taı......a-
ll 1 -•· . dfrtyor • yan arın m• ı o UK nn .ra ej ranıaya ;re ıon dcrf'ce tal<dir "' ..., ._ 

z a a'41ltır. Sonra zecrt tecl • • İ k h 1 I · · I stadı gişelerinde, KndıköyUnde iske • 
tekillerinJ v tarihi -ı-ı ,_ - """"' m ' .~ Ye a raman ' ı ıyıce an Adıir ett:j-;m, hayran olduAı.ım La~al'o 1 dd 1 d .. il a-ı .. 

ı ea..u - . ı ıün, hakkımız ol~n mevkii tasdik itimadım vardır.,. e c.a es n e nf yon tayyare gi~u·~ 
4 
-- • de satılmaktadır. 
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Yazan Hallde Edib 
Yarın bqhyor 
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Habeş telbDIQönd~n : 
____________ ...__, ________ __.... ________ .......,_ ....... _________ ...... _____________ ........ __ - - 2-2 ~ _ ... 1-1 1- -

' ' Aduva ve Adıgradı 
DtaOyan te.lbDDQDnden : 

aldık 

* - - ~ 2- - :wwwı - - 1-1 -- - - - -- ~ - -~ - 1- - - - - -

'' Ceph~de sükônet hükümferma 
Cevlrm.e hareketine dair hiç bir yeni maltı. 
alınmamıştır. Habeş kuvvetinin Italyan Erltresi 

hayli- llerl~dlğl tahmin edllmektedlr 
SON DAKiKA 

Italyanlar 
kumandanlarını 

azlediyor. s~. 
hria,JO - ~ .. ROaladan &iman '&it 1i61* .._h • ....,.. 

te ..-., İtalyan Sü Bakanlıji erki nından bazılannın batb Yazifele· 
"tayin edileceji liyleamektedir. Bahusaa bir mUitepr Ye bir de p\. 
,ade ıeneralinin 'uif almnclen . azledilecekleri mmdihMldeclir. 

Remıl çeYrenJer ,malGmat vermekten ~tİDap ..me1ttedir.I•. 
lskandarye limanında takylclat · 
Kahire, 10 - lıkenderiye !i mamada harp ıemihniuin kesre

tinden dola11 amirallik pi:ot ıemıleriui fulalafbrllllfbr. Fakat li
man açıktır. 

• ltalyanlar mühim bi~ 
dağ zaotetmiş 

Bflbetkr elı .Ud/ı tııtalan dit1life 
PJlın110rlor. 

1 

- Beri-in aJansından --

Zecri tedbirleri 
tatbik kabil mi 'l 

Macar ve Avusturyalıların z 
~ ı ı r 

yeniden katılacaklar ela va 
Fransızlar diyor ki : 
-. ~ ~ - - --~ - -Almanya, ıtaıyaya ıamm olen har 
kendine tthal edip ıtaıyaya lh.-.ç •Cl•blllr 

Türkiye zecri tedbirlere iştlnik ediyor 

Hauptmanın 
idamı meselesi 

..., ... lkllru ...... , .. 
Loaclra, 10 (Jleater. Rad10 

ile) - Liad~ oihmmı katili 
jle itham edilip Neu Jer14Wde i
dama malaldbiı edilen Mauptma
am idam kararım tem,ls malak• 
-- 0Da7lamqtır. 

ATbk Ha._,..nm Jeatue ümi-
di Amerika federal Jikaek mahke 
meainin vereceti kara1'dadır. Fa-
lıat katilin bura1a müracaat edip 
eclemi,.ceti de h&fka bir muel• 
dir. 

9akarşı 
Memeı seçlmlnd 
Almanlar kah 

ekseriyet kaza 

Varın Gazet&inlz
1 

4 romana 
Birden başlıyor 

1 - sınakll Bakkal 

Habet harbi hldlaelerl stieter • 
miftlr ld cltter psetelerin :yaptıfl 
lklnd taht nlahalarnnn hava& • 
lerl 

Halide Edib'in bu emaJalz romunu oku111eulan. 
mm bU)iik bir znk 'Ye Jeratle oku:yataklardır. 

2 - Makedonya Komltaları 
Komite uumdan sto,.. Krtstof bu 11ertncle .... 

komitenin tfmdiye kadar yaptlklarnu anlatacaltır. 
Korkut M&eler bqmnda tlrpertller d.,uü .,. 
90llau sabıımhkla beklbeeeblnb • 

3-Kaya oQlu 
l'ram ro ... cm Roay AWnba ilk am•nJanla 

,...,._. lmnlana Jaeyecanb yqa11f]amu, fthti hay • 
ftD1arJa ,. blrlhlrlerlyle nurl llolulqtddannı MI • 
J1k lılr bJaramuhk w qk hlkly.r l~de anlatan e. 
llrlıd. Naebe lnetln dsel w ptlrtals ltadedle takip ......... 

4-Anl•rlkaya Kaçırılan TClrk kızt 
• .._ IWdinJll Haber okuyucalan ipn bazırladıtı 

.. •HW. abda Nmanmcla araaıtmm Jlelec&111 w 
- 3 ..... 1 .. 

HABER' in 
1 birinci tabın da hem daha fazla • ı 
i siyle, hem de ertesi aiinil tekzip e· 
· dilen feldlcle olmamak prtlyle ya

zılmaktadır. Onan i~lndlr ki, pze
temls 

Aünanlar bili/Ü 6'r re11 lazlalllı topladıkları #emelden 

Lonclra, 10 (Reuter • Radyol 
ile) - Memel aeçimi neticeleri .-------........ j 
dün i"8 edilmittir. Memel medi· 
ıindeki 65 reyden 54 Almanların 
ve ancak 9 unu Litvanlann kazan-

. dıiı anlatılmııtrr. Litvanlann höy- Gi ed lmk 
pbratak olarsa, okuyucular, bu- le Qbii- hir mai14biyete ulrama- n k• yamyd 

2 nci Tabı 
na dddea akpın 8zeri pek Pf 1 Beri" d t.:A~~L ..:-ı- k yeme ıuçun an 
Takte kadar alman biltiln mUhlm •

1
n ın e MUJ"UA ıe.~ ar - · lardrr. Yamyamlar 

laaberleri lhtlY& Mtijlae eskiai gibi şı anmıtbr, • • • . kek, 40 ı kaclındır. 
kani olmalı Te son dnlerde ifrata bu .. L d be -• 

B . .h . • d d 1 ıune aa ar y-
varan ildad tabı gUrilltölfl lflnde • ıatl ap J]el1ce11rı t n o ayı .. ec1·kı . . 1 

1 
t k b··~ • t hid" l .__ il ıorm ı ennı an HABBR'I te rl etmelidir. a,.va 11yu ı•e er Çl&m&ll , .... _______ _.ı beklenmekt.dir. ...._, ,._, .. _ .• ,_ .... _ .. ,_, ••• ..,....._ 


