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DIS-A B BEY NDA 
Bir Amerikan gazetecisinin azizligi. 

---~ ---+++•••OO•oo„ •• „ ------------------

r ansiz ve lngiliz gazeteleri Habe1 imparatoru 
gibi dü$ünerek '' bu kararlarla mütecavizi mü

kaf atlandiriyorsunuz ,, demektedirler 

talya ve Habe1e yapilan tekliller Adis-Ababcr.' da 
-------___.;.-~~---~ oo++„•+<» ••OO++-~~~~----~-

la val ve 8. Eden Cenevreye hareket etmi§lerdir. 1-labe§ el- Bir Amerikan gazetecisinin 
' ~· "arazimizden hi~ bir par~as1m Italyaya ve1 emeyiz" diyor azizliginden heyecan uyand1 

r .c\L Y A VE HABESE muvaffakiyetle ne~icelenmi~ etmi~tir ki, bu da muvaffa- 4 - Ve nihayet ltalyan Paris ( Radyo ) - Adis - : baha karft bütün halk tehir 
~l\~ILAN TEKL1FLER . ve bal Laval ve lngiliz d1§ kiyetle a~dmas1 bir merhale ve Habe~istan hükiimetlerin- Ababadan ahnan haberlere den uzakla,maga ba1lam1tbr. 
~11 (Radyo) - ftalya ile bakam Sir Samoel Hor'a saytlabilir. den gelecek cevablara göre göre, evvelki ak§amdan düne Dün ögleden evvel tehir 
f arasmda devam eden uluslar sosyetesi üyeleri ta· 3 - ltalya ve Habe~istan uluslar sosyetesinin verecegi kadar Habe§ hükiimet mer- halkmm yana1ndan fazlu1 

rafmdan verilen vazifeyi iyi kararlar. kezi hava bombardimam ~ehirden uzaklatDllf bulunu-
bir §ekilde yapm1~lar ve ital- Romadan ahnan haberlere korkusundan büyük bir he- yordu. Bütiin arabalar oto· 

göre, ingiliz sefiri Sir Erik mobiller halk1 10 kilometro· 

~ BAY LAVAL 
1tla bir nihayet vermek 
Son günlerde cereyan 

b iplomabnm temaslar1 
llndan sonra vuku bula
hadisah 4 k1sma ayir-

1 laz1m geliyor. • 
' Cumartesi günü ba§
~k iki gün devam eden 

t•' t • Frans1z görü§meleri 
~ PI.:" p~~ ~ ";;dl -.;;,d llWll 

iNGiL TERENiN 
SEFiRi 

ROMA 

ya ile Habe§istana yap1lacak 
teklifler haz1rlanm1§hr. 

2 - ingiliz kabinesinin bu 
teklifieri kabul etmesi ltal-
yaya ~ok Sbüyük imtiyazlar 
verilmesi hasebile:ingil1z ka
hinas1 teklifler üzerinde ~ok 
durdurduktan sonra nihayet 
bu teklifleri aynen kubul 

BAY EDEN 
hükiimetlerinin tekliflere ve
recekleri cevaplar i§te günün 
en ehemmiyetle bekledigi 
hädise de iki hasim hükii-
metin verecegi bu cevap-
lard1r. 

Filhakika F rans1z lngiliz 
cevaplar1 her iki hükiimete 
de bugün bildirilmi§tir. 

';'1 l~q „."ij I~ 
"·Oll ~ ~JI bi. 

Tayyare Piyangosu „ _________ _ 
,ooo liral1k büyük ikramiye 21707 numa

ral1 bilete isabet etmi§tir 
~~buJ 12 (Özel)- Tay- a§ag1s1 sonu 7 ile nihayetle· 27859 'N 
. l>•yangosu ikinci ke§i- nen biletler iki§er lira amor- 1 umara 
~ dün ba~lami§hr. Ka- ti alacaklard1r. 10000 L1•ra 
tlu111aralar §Unlard1r: 

21707 
Numaraya 

1601 Numara 
15000 Lira 

Bu numaramn yediyüz elli 
yukar1s1 ve yediyüz elli a§a· 
g,s1 sonu 9 ile nihayetlenen 
biletler iki§er lira amurti 
alacaklardir. 

SAMUEL HOAR 
Drümond ve Frans1z sefiri 
Kant Dö ~ambrön dün Sin
yor Mussoliniye lngiJiz - Fran
s1z tekliflerini bildirmi§lerdir. 

Saat 17 de Frans1z sefiri 
Kant Dö ~ambrön ve saat 
17,30 de lngiliz sefiri Sir 
Erik Drümond Sinyor Mus
soliniyi ziyarct ederek hamil 
bulunduklari teklifleri italyan 
ba~ bakanma takdim etmi§· 
lerdir. 
HABE$ EL<;iNtN NOT ASI 

Paris (Radyo) - Bu gün 
F rans1z - ingiliz teklifleri 
Habe~istanm Paris sefiri va
s1tasile Habell hükümetine 
takdim edilmi~tir. 

Habe~ sefareti bu müna
sebetle bir nota ne§retmi~

tir. Bu notada ezcümle de
niliyor ki: 

"Habe~ hükiimeti gayri 
insani bir taarruza ugram1~
br. Bunun i~indir ki, hi~ bir 
suretle arazisinden en kü~üL 
bir par~ay1 bile ltalyaya ter
ketmek niyetinde degildir. 
Bilhassa uluslar sosyetesi ile 
birlikte ve yahud uluslar 
sosyetesi olmaks1z10 ve ya
hud uluslar sosyetesine kar§I 0000 

\~'bet etmi§tir. 

Bu numaranm yedi yüz 
elli yukar1s1 ve yedi yüz elli 

a§ag1s1 sonu 1 ile nihayetle
nen biletler iki~er lira amor
ti alacaklerd1r. 

1000 lira kazananlar: olarak Habe§istana saldir

) nu111aranm yedi yüz 
'-kar1s1 ve yedi yüz elli 

9614 13658 
- Sonu 4 üncüde -

maga "arar veren bir hükii
mete en kü~ük bir imtiyaz1 

(So u 4 üncüde) 

yecan ve panige ugram1~br. 
Bu haber lik defa bir luk bir mesafeye ta11mak 

i~in bh:im' para 30 lira ka· Amerikan gazetecisi tara
dar ücret istiyorlarch. Buna 

fmdan ortaya atilmt§hr. Bu 
ragmen halk1n ekserisi va· 

gazeteci Ramadan ald1g1 bir sita bulamiyarak yürüyerek 
telgrafta Adis-Ababamn ital kapyorlarda. Blitün ecnebi 
yan tayyarcleri tarafmdan gazete muhabirlerinin pija-
bomhard1mana ugr1yacag101 malarla telgraf istasyonun-
ögrenmi~ ve bu haher der- da yaz1 makinelerile gazete-
hal etrafa yay1larak · halk Ierine gönderecekleri baber-
büyük Lir korku i~inde kal- leri yazd1klar1 görülliyordu. 
m1§br. Bununla beraber ögleye ka· 

Evvelki gece bütün Habe~ dar hi~ bir tayyarenm gel· 
hükumel merkezi sabaha ka- medigi görülerek halk yavaf 
dar ayakta kahm§, dün sa- yava§ §ehre dönmüttilr. 

•••••••••• „............ • ••• „ .......... „ .......... „ 
Tay. piyangosu cilvelerinden 

Bayan - Madamki bukadar 1srar ediyonun, bende ai
zinle evlenmege raz1 oluyorum. 

Bay - Garib §ey! Böyle birden hire karar vermenize ta· 
§tyorum. Y oksa bana tayyare piyangosu diiftüde ben beatiz 
haber alamad1m m1? 

- Biletinizi bay Hasan Tahsinin (Saadet) kife1inden al
d1g1mz i~in höyle bir saadete nail olmak her zaman i~in 
mümkündür ... 

-~-n~a-k-,a-~~-T-a_y_y_a_r_e_s_i_n_e_~_a_s_1n_d_a~b-ir_s_i_n_e_~-a~h-a_ri_k~a-~olan(~ra§k~esifilmOo~-
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,, Fa1izim ''in I~ Siyasas1 ! 
----------------0000---------------~ ( Fa~ist italyanlarin i~ siyasalari hakk1nda 

bütün dünyaya yaptiklar1 fikirlerin tetkik ve 
i tahlillni okurlar1m1za terkederek onfar1 bir 
~ n1üverrih bitarafhg1 ile a~ag1ya nakletmegi 
~ Türkiye ile italya aras1nda ki bugükü dost
l luk durumuna uygun bulduk. ) 

Fa1izimin gayesi: Dabilen k1ymetini takdir eder; onlara 
1 sulh; yani harb1n tevlid etti- : istnad eyler. 
1 gi ve önüne ge~ilemiyen bü- Mussolini bir nutkunda 
1 tün fenabklara kar11 muba- diyor ki: 

raza, Boltevizim multatara- " Millet kendini anlamak, 
' sma kar11 zamamn ihtiyacma, kendini toplamak üüeredir. 

halkm yeni fikir ve idrakine Biz milletin muhaf1zlar1y1z. 
muvank esaah islibat. " <;ok ~·h,mak icabedi-

F a1izim yeni bir siyasi sis- yor. Memleketin tecdid ve 
tem, yeni bir i~timai ahlak imari müsacel bir ittir. 
kurmak samflar aras1nda ki "ltalya i~in mesele Sosya-

~ kin ve dü1manhg1 kald1rmak lizme girmek degildir; zaten 
~ istiyor. girmitiz. Mesele, Sosyalizm-
.:i Fetizim enternasyonalizim den ~1kmak, kurtulmakbr. 
'l veya emperyalizmin ( ! ) Her Devletten salabiyettar olma-
i 1ekline dütmüttür. Hükiimeti d1g1 ve pek fena ifa ettigi 

aralar1nda payla1am1yan siya- vazifeleri almahdir. Bu ya-
si partilere muar1zd1r. pilmazsa tecdid ve tamir 

Fa1izmin iddias1na nazaran mümkün degildir.„ 
parlamento vas1tasile mem- $u izahata göre Fa1izmin 

~ lekete bikim olan siyasi par- deruhde ettigi vazife pek 
tiler hali haz1r mü1kilita ga· ag1rd1r. Fatiatlerin büyük 

1 
lebe etmekten acizdirler ! ! 1 ! meseleleri acele halletmek 
ltalyaya yeni bir yol a~abile- mecburiyetindedirler. 
cek kuvvet Fatizimdir. Fatizm, yevmiye ile ~ah-

Fatizmin tecavüzü üzerine 1an ziraat amele1inin daimi 
Bol1evizm maglüb ve mün- bir igtipf unsuru olmamas1 
hezim oldugu zaman iktidar i~in ziraatte fU islahabn 
mevkiinde bulunan nrkalar tatbik mevkiine konmas1na 

- kendi tazilet ve meziyetlerile tarafdardir: 
- degil, belki fatizmin m6ave-

• 
' i 

netile hükiimeti muhafaza 
edebileceklerini zannettiler. 

F a1izm kendi program101 
meydana koydu. Bu program 
ancak ancak hükiimet fatist
Jere ge~erae tatbik edilebi-
lirdi. Siyasi f1rkalar raz1 ol
mad1lar, Neticede düttüler. 
<;ünkü hi~bir kuvvet tarihe, 
milletlerin iradesine kart• 
duramazda. 

Fa1izm tabrip degil, in1a1 

tedid, tasfiye etmek istiyor. 
Fa1izmin as1l kuvveti mu

bar1z ve mütecaviiz olmas1n
da degil, belki bütün mem
lekete inti1ar eden fikirle
rindedir. Fa,izmin tiddet 
gösterdiginden tikiyet eden 
lere fU cevab1 veriyorlar: 

1- <;ift~i, araziden azami 
istifadeyi temin edebilmesi 
i~in, topraia baglanmabdir. 

2 - Arazinin idaresinde 
dogrudan dogruya alikadar 
olan köylü kazanca dabi 
ittirak etmelidir. 

3- Zirai te1ebbüslerin 
kazanc1na · ittirak ki.yfiyeti 
yeni iktisad ilminin kaidele
rine tevfikan o derece ge-
nitletilmelidir ki ~ift~iler ile 
malikine sahibleri, malikine 
ile köylillerin menfaatleri 
aras1nda s1k bir tesanüd 
hu1ule gelsin. 

4- Ziraat amelesini fenni, 
idari, iktisadi ve mali vas1-
talar ile tedricen islab edil-
mesi. 

5- Rusyada bile Lenin 
usulünün z1ra1 komünizm 
hulyalar101 tatbik mevkiine 
koymaktan ~ok uzak kald1g1, 
bilikis yeni hak tasarruflanna 
kuvvetli olarak ilgili ve Bol-
1evizim usul idaresine tama
men muanz yeni bir demok-

Eski bir Türk zabiti Habe1e adamlar1 ne diyorlar? 
gönüllü gitmek istiyormu1! - 3 - · 

lstanbulda yirmi kiti Ha
bete gönüllü gitmek istemi1 
fakat beherine 250 lira yol 
para11 liz1m bulamam11lar. 
AraJanndan Tevfigin delege 

1 
kavele yapacagim. Bu bizim Ölün1 nedir, yartn nedir; ? 
i~in aynizamanda bir etüd - l{aranhk ! 

olyrak gitmesine ve Habe§ 
bükiimetile anla1mas1na ka
rar vermitlerdir. Tevfik Son 
Posta yazan10a 1unlar1 söy
lemittir: 

" - Askerlik benim sana
bmdir. Habet ordususun 
harb sanabm iyi bilenlen mü-

1 tehass1slara ihtiyac1 olc:iugunu 
duydum„ Alelide bir sanat
kär nasal Habe1istana gider
se, ben de öyle gidecegim, 
orada arkada1lar1m namma 
da Habe1 hilkiimeti ile mu-

seyahati olacakhr. Habe,is- l~iraz 1~1k, karanhktan usand1k. 
tan yalmz bizim i~in deiil B · d '] h · h 
bir~ok memleketler ve mil- iraz a nur, ya 1 a 1 ep sana 
letler i~in bilinmiyen ve ta- Bel baghyan milyonlarca insana ! 
nmm1yan bir mevzudur. 0-
rada bulundugum müddet 
zarfmda Hmi, i~timai, ikti
sadi etütler de yapacak son
ra bunla11 kitap haliude net· 
redecegim. Eski tbir Türk 
sübaymm Habe~istana git
mesi hayretle kar§tlanmama-
hdtr. Orada ~ahfan Bel~ikah 
sübaylar da vard1r. :Bel~ika
hlar gider de l ürkler neye 
gitmez? Onlar kadar biz de 
harb san'ahm bilenlerdeniz." 

Her sahifesini büyük bir hayranbkla okudugumuz kiinat 
kitab1n10 kudretli müellifi, Ulu Tanr1y1, tam manasile, all'" 

lamak istemek, ak1llar1 durduran kefif ve icadlarm sahibi: 
Beter zekäs1n10 bir hakk1 ve vazifesi degilmidir ? 
insanlar ne kadar ileri gi- ni mini bir ses itidamiyece~ 

derlerse gitsinler, kafalar ne mi? Bazi 10utaass1b, cabil 
derece uyantrlarsa uyansm- kafalarm1 yormaktan, zihi~; 
Iar, ilim ve fen ne mertebe lerini derince dütünc8'ere d„ 
müsbet olmaga yüz tutarsa 1, d1rmaktan ürken insan~ 
tutsun gene bir ~ok insanlar Madem ki " bu ite akliJI> 
kendi kendilerine ve yahud ermiyor, sen de aklma bunull'" 
kendilerinden daha ziyade la fazla yorma " deyip ifO 
akb erenlere soruyorlar: i~inden ~1k1veriyorlar. 

J„eylekler 
Leylekleri en ~ok kim se

ver biliyormusunuz ? Macar 
köylüler. Bu uzun bacakh, 
uzun gagah ku1lar1 Macar 

i Gaioten 
GC!len sese 

inan1r m1s1n1z? 

"Hayabn manas101 biraz an- Halbuki ba§ka bir farsall' 
lamaga batlarken neden bize 

1

da söyledigimiz ve~hile "g~ 
kitabm sonuna geldiniz, arbk zümüzün önüne seralen " 
kitab1 kapaytmz, öleceksiniz? sahifesini büyük bir hayr~' 

.Diyorlar? hkla okudugumuz kiitat k•: 
insanlarm elinde bir ~ocuk tab1mn büyük ve kudretl• 

oyuncag1 olduklan bu haya- müellini tammak isteDlek 
köylüleri f aziletin bir timsali 
sayarlar. 

Fakat son aylarda leylek· 
ler gözden düttüler. Maca
ristanda kurakhk var. Dere
ler, göller bile kurudu. Ley
lekler ydan, kurbaga, solucan 
bulamaddar. A~ kaldalar. A~ 
kahnca, önlerine geleni tavuk, 
ve pilici öldürüb yemege 
batlad1lar. 

Bugün kurakhga ug11yan 
L ütün Macar köylerinde ley
lekle1 CSldürülüyor!„ 

Radyonun 
Yararl1g1 

Sibiryan1n baZ1 köylerinde 
aga~lara mikrofonlar kondu. 
Bu mikrofonlarla köy halkma 
kurtlarm köye dogru akm
lar1 bildiriliyor. Bu suretle 
köylüler kendilerini müdaf aa 
i~in haztrlanacak vakit bula
biliyorlar. 

ras1 ve yeni bir z1raat borji 
vazisi te1kilini iota~ ettigi 
unutulmamabd1r 

Elbasil, Fatizim, toprak, 
toprag1 itleniktir. Düsturunu, 
tercihan, tecrübelerden hastl 
olacak neticelere göre yava1 
yava1 tatbik etmek emelin
dedir. Bundan dolay1d1r, ki 
Fa1istler Bol1evikler aleyhine 
isyan ettikleri vak1t bütün 
ztraat amelesini, köylüleri 
kendilerine taraftar bulmu§· 
lard1r. 

( Arkas1 var) 

"Telepati„ ye inananlar1 
zanlarmda :kuvvetlendirecek 
bir bidise ~1kh: 

Eransanm [Nim] ,ehrinde 
oturan bir adem, bir gece 
yemekten sonra ~ocuklar1 ile 

konu1urken birden bire gözü 
dalm11, yan1ndakiler: 

- Ne dütünüyorsun? diye 
sormu1lar, adam silkinmit: 

- Kulag1ma agabeyimin 
sesi geldi, ben ölüyorum, di
mi§, onunla alay etmi1ler. 

Adam yatak odus1na ~1k

mtf, yatai1na uzanm•t fakat 
gözüne yine bir türlü uyku 
girmemif, kalkmlf eline bir 
kitap alm1, okumaga dalm1, 
tam bu s1rada ise kap1 ~a
hnm1§. Gelen telgra f~1d1r. 
Ve elinde bulunan telgrafta 
da fU sab.r vard1r; 

- Agabeginiz saat 9 da 
öldü. 

120 ·y1lda bitri
len bir yelek 

Bu yelegi Madam Hanrier 
Vejier isminde bir Frans1z 
kadm1 1815 y1hnda yapm1ya 
ba§lamit fakat tam bu s1ra
larda birinci Napolyonun ln
gilizlere esir düterek bir 
adaya yolland1gm1 i§itince 
yar1m b1rakm1§ ve k1zma: 

tm ba§lang1c1 ve sonu nedir? badar tabii ve yerinde olaO 
Bizi yakamizdan tutup is-. bir istek daha var m1d1r 1 " 

tedigi yere sürükliyen, kara Ne yaz1kbr ki bu kiin•t 
ve soguk topragm altma kitabmm bir ~ok s1rlar1D•1 

f1rlabveren ölüm nedir? A- bir ·~ok kanunlar1n1 anbyall 
merikadan yükselen bir sesi, insamn zekiz1, bir ~ok akil-
bir adamm öksürügünü, ha- lar1 durduran ketif ve ica~· 
fif bir i~ ~ekmesini radyo lara bulundugu balde bu ki„ 
vas1tas1 ile bir dakikada tabm büyük mubarriri, l)ld 
i§ittiren be§etin zekis1 · Tanriyi tam mana11 ile, 111 

beterin her gün ~ignedigi anbyor ve nede anlamak ~-
ve ayagmm altmda bulunan tiyor ve nede anlamak itti„ 
f U kara ve soguk topragln yenlere anlatabiliyor! 
i~ine ablanlardan kü~ük, mi- · ( Arkas1 var ) 

8 S C•l S B C•l [•l S 
Bulgaristan Gayrimübadil-
Türklerine lere para 
Y ap1lan ta~yik' verilecek 

Sofya (Özel) - Son gün- Yapdan te1ebbil1ler •O: 
lerde baz1 Bulgar ~eteleri nunda Maliye veklleti gaftl 
Türk evlerine taarruzlarm1 b d II 'd _Mf mü a i ere yem en p-
arbrm11lard1r. Bu cümleden tevziab yapmay1 ·kararlattlt" 
olan•k ge~en gün sabehleyin m1c:.br. Bayramdan evvel „. 
tabancalarla mücehhez 4 Bul- -s 

Preslav kasabasmdan Meh- ra teAziata yap1lacag1 saoJ-
med oglu Neicbin evine sal- maktad1r. 
d1rm1§lar, kar1smm ac1kh 
sesine ko§an Mehmet hay
dutlardan birini vurmu§tur. 
Bunun üzerine haydutlar da 
Mehmedi ag&r suretta yara
lam1~lard1r. 

Dsnevnik gazetesinin yaz-

-·-
Rusyada 

Riiyük bir trcn 
Kazas1 oldu 

, 

·1· Moslrnva - Moskova 1 

1 kO" Gorki arasmda ve Mos 
vay 20 kilometre mest.fed' 
bulunan A byralovvskada af" 
bir tren kazas1 olmu1tur· ,;1-

Fa1izm hap ve adil ugrun
da ~iddet göstermekten aslä 
farig olm1yacakhr. Bir kerre 
parlamento oligari1isini k1r
d1ktan sonra i~timai nizam 
ve izibab temine ve bususi 
menfeatlert, ,ahsi ihtiraslar1 
milletin hay11na, vatsmn aza
met!ne tabi k1lmaga ~ahta· 
cakbr. Fatistler " italyamn 
muhaf1zlar1„ ünvamm bihak
kin alm11lard1r. F a1istler, 
insanhga bürmet, inzibai, 
birlik, vazife, ~ahtma ve 
bar111 temin edecektir. 

s = illi ll]iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii __ iliiii ......... 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1bhi karm, mide, hamile, apan· 

disit, böbrek dütkünlügüne 

- Sana vasiyetim olsun, 
ben öldükten sonra bu yele
gi yapm1ya devam et, fakat 
sakm bitirme, sen de k1zma 
veya torununa hevale et on
lar da bir miktann1 yap1p 

d1gma göre 4 ki~ilik bir di
ger haydut ~etesi de yüzle
rinde maske oldugu halde 
~umnu kazasma bagh Tsa
revbrod köyünde ~· Ahme· 
devo admda bir Türk kad1-
nmm ziynet ve altmlarm1 
almak i~in tehdit vazyik tt-

Bir ~ok vagonlar de\f O' 
mittir. Memurlar tam bir 1 

kunet muhafaza ettikleriode' 

kazamn sebebleri ve ins•~ 
ne kadar telefat oldugu b 
degildir. 

* •• 
F atislere nazaran bugünkü 

FENNi 
Korsalar 
\'ARiS 

Ve Flebit i~in listik ~orap
lar, kas1k bagla11, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
• D. A1er 

~3 Odun pazar 
Kantarc1lar 

b11aks1nlar, en son 
Fransamn büyük bir 
kaz10d1g1 gün vurulsun 
mi~tir. 

igne 
zaf er 

de-

Kadmm bu vasiyeti har-
' fiyyen tutulmu~ ve bu yelek 

ancak 1919 senesi ilk te1ri
ninde Almanya ile mütareke 
yap1ld1g. zaman bitirilmi,tir. 
~imdi ayni ailede bulunan 
bu yelek o ailenin en ya1h 
kadm1 tarafmdan senede bir 
defa giyilmekte, sohra e.ski
memesi ve bozulmamas1 i~in 
güveden muhafaza edecek 
naftalinler aras1nda saklan
maktad1r. 

mi§lerdir. Ge~en gün gene 
Ktrcali kazasmdan T opulca
na köyünde de bir Türk evi 
soyulmu§tur. 

rc:.::h:rl;:tt1 Unul m1yahm ki . 
Zekät ve fitreleridljll 

Tayyare kurumuna ve~: 
cegiz. Bu kuruma verDl~1• 
le onunla ortak olan „ 
ztlay ve Y etimler kurll111if 
larma da hizmet ebP 

~ Gönülleri )'akan hir ~ 
~ a~k yap111ak . . . ~ 
~ Bugünün hadise ve ibti- ~ 
~ ya~larma cevab veren bu ~ 
~ siyasal roman1 birka~ gü- ~ 
i{ ne kadar ( HALKIN SE- ij olacag1z. 

i SI ) inde okuyacaks1n1z. : j ~-------~~ 
~~Jllii;;t;a ~·· Jrö:::.t:allö:::.t:a • 

fa,izm ihtiläl kadar irticadan 
dahi uzaktu; memleketin se· 
limeti, teceddüdü hangi sm1-
fa mensub olursa olsun bü
tün ltalyanlann müfterek 
seilerile temin olunabilece
gine kanidir. Yäni her sm1f
tan ~1kan degerli kimselerin > 

Zenein olmak isterseniz oi Saadet 
anco biletlerinlzi mutlaka kl·~esi•n -'en abmz. torakkaJ>I k~ako) ~~ 

'Y U 1 1asmda 354 H. Tahs1n 000"' 



( Halkaa Sul J 12 Birinci Kinun 

~~*:lc~1cti:lc:lc**lt.*~~~~" 

DOKTOR 
>+ „ ECZACI BA ·~ 1 1**-~bt1c.1c~:u-~~ 

_ · :i Elhamra ls13 1 A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n 

~ 
~ 
>t 

hastahklar mütehass1s1 )+ 
Basmahane istasyonu kar§IS1Ddaki Dibek sokak ba~m- ~ 

da. 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
ak§am saat 6 ya kadar hastalarmt, kabuJ eder. 

: NORMA SHEARER - FREDERIC MARCH 
KOLONY A 1 CHARLES LAUGTON gibi 3 büyük y1ld1n 

Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 
:ahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- * 
~ra yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+, 

81bde muntazaman yap1lir. Telefon: 4115 >+ 

VE 1 s k Esanslar1 I ~ evme ~ 
Üzerine koku yoktur. U 

Sin1diye kadar da 
1 
~ 

yap1la1nanu~br l tC 
Yasak mr? 

~:\C~~~'F~~'f:'$i~~'1C'F~'F'1C:\C'lt~'$~,.C~ Bahar Altm damlas1 ~ Emsalsiz bir güzellikte olan F rans1zca sözlü filminde 
y · ' M h bb t · w .' 1fC 1 

göreceksiniz 
asemm, u. a e . ~1~e~1, ~ Aynca: 

Unutma bem, Senm 1~m, p J Jd En son dünya 
Ful, Dalya, Mamulya isim- aramunt UrDa a: havadisleri 
lerile yapthr. · i( -----~----------

• Benzer isin1li taklit- -1( SEANS SAATI:ARI 

Ierini ahp bo~ para »~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ 

vern1ev1n1z. 1 Pazar: 13 te ba§lar. )+ 
1 -1( Ak~amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs )+ 

~ifa 
.1 +( ve tramvay vardtr. * 

eczanes1w'Pl=~'At~~~~~~\C;;~~~~~~~~ro 

• . \ 
l.. - . tl 

·~ llks salon, mükemmel caz 
~illlluzik. istanbuldan celb 
~ en en muazzam ve muh-
~t. bir varyete heyeti saat 
~ trden onikiye kadar nu-
~o akrobatik eksantriktir. 

't arda i~kiler son derece 
tidur. 

-~ Ürkuvaz barma m41tJaka 
~ tay1niz. <;ok memnun ka-
taksimz. Müdüriyet 

T 
E 

M 
E 
H 
M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükümet 

Kar§ismda 

(~:;..~:....-..:...~: ~~~ ... =~~:: ..... ~; 

t~ Ag.zdadiyle ~ 
f !! Ve n1idenizi bozn1a-· f!j 
;~ da n yen1ek yin1ek [+~ 
(t~ • • ? [+ 
[+ 1st1yorsan1z . t• 
~· Hi~ tereddüd etmeden ,.~ 
;! Kemeraltmda Barut ham + 
I sokag1 köiesinde 

1
: 

~i ALASEHIR ,( 
~+ lokantasma ko~unuz ! . . ~. 
~ ...... ~:.~,!.~~..:e:: ~=-~:~"'::~::~:.~~II 

~~,~ ... 
"'4~~~~~~~~~~~~~sY.:"e~~~~~~~~~~ • „~~~~~;:::„n~&~~~~~~~ i~~~~~~~~~~~~ 

: l' A YY ARE Sinemas1 r3~11" 
~S B u G Ü N 

~ 
~ 
~ 
~ ~ 
~ 
~ 

I
~ evimii Maca~ !1ld1z1 FRANZiSKA GAAL'in 

begemlen ~ok alki§lanan fiJmi 

~ . 

~ Kücük anne , 

~ 
~ 

~ok~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 

F ABRiKArg1~ 
Ali oa~a caddesi Sarraflar kar:j1s1 No. 1 :3 

Fabrikam1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
ma§ile diki§ birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provalt tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
Feshane ':uma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah~ 
24 lirad1r. 

Arzu eden köylü ve ~ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
üzerine tayyor, manto, palto ve pard.üsüler en ehven ve 1 
düzgün olarak clikilir. f 

> 
=-
er •• .... 
Cl .... ..... 
a ..... 
= ,... 
a 

• 

~ 
~ 
~ 
~ 

Sevimli ytld1z1n dört ~ark1s1, bir ninnisi ile süslenen ~ [+]~~~· ~:~~~~~~ 
\>' Karyoka motifleri il~ ih · i§am~ temin edilen büyük ~ '1 A S R J S J N E M A f+l 

b1r fantaz1 ~ ~ ~ 
A . ~ ~:f.:I 5 birincikänun 935 taribinden itibaren bütün dünyaca ~ 

Yrica: Dab1 bestekär Bizet'in bayab ve ~aheseri ol~n ~ 1 tanmm1~ iki büyük film takdim ediyor iJ 
K A R M E N ~ !~ Büyük Frans1z romanlari r 1 k. ~ 

o . . ~ 'I muharriri' JUL KEARETI ~e US ID 1 i~ perasmdan se~1lm1§ olan nadide par~alar (musiki ~ . b'" „k d" 60 GÜN 1 

"~tadl · · d ) FOK S ~ nm uyu unyaca ~ 
t-.. an sensm eo dünya havadisleri "Türk~e ~ 1··· B l d 1 '-loziü ~ tamnm1~ uz ar aras1n a ~ 

" ~ L . 
· · „ „ • ~ EPETI Jacques Türk~e Sözlü Bü ük 

MIKI butun tamnm1~ smema ytld1zlar1nm canh ~ 

1 
. . 1. F'l Y 

1
. 

k 'k .. . ~ is1m 1 romam 1 m 
'--. &ri atorlen ~ ~ Profesör SiMiTiN KU- ' 
Ji Bu filme mahsus seans saatlan ~ ~ y 8 VrUm TUB SEY AHA Ti ~ 

R c:rgün .14,~0 -:- 16,15 - 18,40 - 21,5 ~ ~ 12 KISIM Buzlar aras1nda ~I~ 
~ ~ rnartes• gunlen: i2,30-14,30 talebe seanslandtr. ~ m A.I f • büyük macera 
~P:i. ctz~r günü 12130 da iläve seans1 vard1r. ·1 "' ~ 1 e 8Cl8SI 9 K 

'1 ~ " 11 l'I l'I" 11 l'I „ l'lll i!Ull "' l'lll l'I l'lll 
111"~ ~ ISIM i+] 

- " ll 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerioe gösterdikleri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
gecmi§ halis ve gay !t nefis tereyaglar1 getiri mi§tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglanm1zdan da memnun kalacaklan §üphesizdir. 

'footan ve nerakende satt~ yerleri hükumet 
kar~1s1nda 

• • sevrm pastanesz 
~ekerciler~e 12-14 No. larda 

• e 

~ekerci ALi GALIP n1üesseseleridi 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA TIN A1IHVERI 

S1hhatin 1nihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 

i§te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan 11bhata ehemmi
yet verenler ne§elenmek i~in yalnu: bu ü~ rak1yi~kullamrlar. 

fzmirde eo az 10,000 ki§inin bekledigi, dünyanm 
en güzel filmi 

KARYOKA 
BuGÜN 

~ A L E dnemamnda 
Sinema bu filmde 

Program: 
1- Karyoka 
2- Cinayet yolu 
3- Türk~e Karagöz 
4- Türk~e Jurnal 

hergün saat 1 de ba§lar 

12 k1s1m 
10 " 
3 " 



Sahife 4 

1 Panay1r i1~eri 
~arbay doktor Beb~et Uz 

dün ögleden sonra Türkofis 
}' direktörlügüne giderek ofis 
« direktörü Bay Ziya ile 936 

' 
1 y1b ars1ulusal panayir1 hak

ip kmda uzua uzad1ya görii,
~ mü1tür. 
' . 
:· Istida pullan 
1 Finans bakanbgmm yapb
' g1 bir yay1mda balk1n ver-
1 mit oldugu istidalara 16 1ar 
l kuru1luk damga pu)u konul

makta oldugu görülmüttür. 
i Badema 15 kuru1 damga ve 
1 1 kuru1 tayyare pulunun ko
,t nulmas1na dikkat edilmesi 
~ bilrilmittir. 
~ 

j Tasarruf 
'' Haftas1 V 
Ji Bui'ÜD tasarruf baftas1d1r. 
'J T asarruf haftalar1n1 idare 

eden heyetler dünpnm her 
tarafmda büyük bir itißzar-

i bk gösterir, bir tasarruf 
· i program1 na1reder, : tasarruf 

•J haftas1nda neler yiyecegini 
r neler i~ilecegini ve saire ve 
(, saireyi gösterir, tasarruf 
1 haftasindan murat ne foldu-
1 gunu bunua bunun ulusal 
t servete olan bizmetini bildi-
1 ren rehberler ne1reder 

i Ucuz Un 
' Belediye Un Fabrika-
u s1nda Ne Vak1t 

Yapdacak? 
Ziraat bankas1ndan abna

i cak bugdaylar1n belediye Un 
t fabrikas1nda ügüdülerek pi
' yasaya ucuz Un ~1kanlmas1 

ve bu suretle ekmek fiab
l n1n ucuzlatmas1 i~n beledi

yece Ztraat banka11 genel 
1 direktörlügü nezdinde te1eb-
1 büslerde bulunulmu1tur. 

~imdiye kadar bu mesele 
bakkmda cevab verilmedigi 

• i~in bu muhim mesele i~in 
acele müsaade edalmesi bak
kanda tekrarJetebbüsler ya

, pdm11tir. 
1 

~Ras Destan1n 
t Bir ~arp11mas1 
eVe 130 ölü 
a Belgrad (Özel) - Havas 
t ajans1ndan: 

• 

Evvelki gün Sasaban ka
sabasarun sekiz kilomere d1-
far1smda Ras Desta itaJyan· 
larla bir ~arp11ma yapm11ttr. 
Bu ~arp11mada italyanlar 130 
ölü ve bir ~ok .mübimmat 
b1rakm11lard1r. - „,._. __ 
italya kral1 

Harh kar~1hg1 neler 
hedive etti? 

.,/ 

Belgrad (Özel) - Roma-

( Halkm Sea.( 1 

Habe~ hükümetine 
Denizde verilecek kapuya mukabil tavizat 

aran1yor 
Londra 11 (A.A) - lngiliz 

Fransaz tekliflerinin hakiki 

ve gazeteler ne diyor ? 
ki: Proje mütecavize teca- : dise vaziyete hikimdir. Her 

mabiyeti bilinmemesine rag
men muhalifet gazeteleri 
hükumete kart• tiddetli bir 
hücuma ge~mittir. 

N"evv Hromikle„ gazetesi 
Mussolinin zaten muvaffaki-
yetsizlige ugrayacag1 ve MiJ
letler cemiye!inin de tesa
nüdde devam edecegi husus· 
lann1 ele alarak diyor ki: 

lngiliz ve Frans1z hüku
metleri Mussoliniye siläh 
kuvvetile kazanmas1 ihtimali 
bulunm1yan bir zafer kazan-
darmak i~in en iyi zaman1 
se~mitlerdir. Proje lngiliz 
kabinesi i~in diplomasi saha· 
da ezici bir maglubiyettir. 
Deyli Harald gazetesi diyor 

s m m s 

vüzde bulundugu i~in büyük 
bir mükafat vermektedir. 

Baldvin bu projeyi feset
meli ve LavaJ istedigi gibi 
harekette serbet birak1lma
hd1r. Deyil telgraf ise: Ha
kiki tekliflerin , Frans1z ga
zeteleri tarafmdan Jay1a olu
nan uydurma tekliflerden 
büsbütün ba,ka oldugunu 
yaz1yor ve diyor ki: ltalyaya 
büyük toprak tevzilerinde 
bulunuldugu hakk1ndaki ha· 
berler indidir. 

ltalyanlar Habetistanda ol
duk~a mühim bir toprak 
par~asm1 itgalleri alhnda 
bulunduruyorsa da. Habe1le
rin mukavemet kuvveti de 
kmlmit degildir. Bu iki hi-
E E E E 

Bari1 1artlari 

hangi bir proje bunu göz 
önünde bulundurmaga mec
burdur. 

Taymis gazetesi Frans1z 
matbuahnm i!jaa ettigi fey
lerden ~ok müteessirdir. 

Taymis diyor ki: Muhasim
Ierin ayni seviyede toplan
masma itina gösterilmi§tir. 
Ve zecri tedbirlerin geri b1-
rak1lmas1 hususu da görüI
mÜ§ degildir. Cenevre hare
keti :ancak fta)ya, askeri 
hareketleri durduruldugu 
takdirde dir ki, durabilir. 
<;ünki italyanm bu askeri 
hareketleri Cenevre misak1-
m ve Kello muahedesi a~ak
ca ihläl etmektedir. 
. Bizzat projeye gelince, bir 

toprak mübadelesine itiraz 
edilemez. Habe§istan kat 'i 
olarak denizde bir mahrece 
muhtacd1r. Ve buna mukabil 
mühim tavizlerde bulunmaga 

0000 belkide amadedir. Diyor. Di-
ffa be§iStaDI par~alamaktan ger taraftan italyada hakb 

b k b• d v •td• olarak ekonomik tavizler el-8§ 8 Ir §ey egl. Ir de etmelidir. Bundan ba1ka 
------------------ Habetistanda acil islähat ya-

VIKTO RYA GAZETESI BOYLE DIYOR -~~~~:!;i ~i:0::::1b~:~t~; 
Paris 11 (A.A) - Figaro (Jeor) iae fU mütaliada bir zaman mütecaviz tatbiki 

gazetesi bpk1 lngiliz dit it· bulunuyor: Son iki gün zar- 1eklini almamahdir. 
leri bakanbg1 daimi genel f1nda Londra sulhperver sa-
sekreterinin de söyledigi mlan bazi mahafilin entrika-
gibi gazetelerin yersiz iftaab lan~a ~ahne ol~uf fak~t 
ü ü d ü k 1 · k d1~ 11ler1 bakanbgmm poh-

y z n en m za ere erm a- tikas1 m&stemleke bakanh-
n1m11 olmas1ndan tikäyet g1n1n ve entelicenservisin 
ederek diyor ki: "Teklifler daha sergüzet~i politikas1n1 
hakkmda yanht haberler In- benimsemittir. Viktorya ga-
giliz efkära umumiyesine zetesi de fUDU tebaruz et-
italyaya tasavvur edildigin- tiriyor ki Negüse Nil kay-
den daha fazla tavizatta naklan eyaletlerini baraka-
bulunuidugunu hissini ver- Habe§istanan par~alanmasm1 
m~tir. ~ ingilizler teklif etmittir. 

m m m m m m m a 

Bari1 olamaz 
Habe§ d11 bakan1 haz1rlanan 
1artlar1 kabul edemeyiz diyor 
• Londra 11 (A.A) -Teyit 
ed1ldigine göre Habet dit 
bakan1 lngiliz büyük el~iligi
ne müracaat ederek Pariste 
tesbit edilen sulh pro jesinin 
muhteviyatr hakkrnda bir 1ey 
abb almad1g1n1 sormut ve 
menfi cevab alm1~br. :Habe
tistan topraklarrnda tek bir 
ltalyan askeri bulunduk~e 

· a E E E 

imperatorun her türlü sulh 
müzakerelerini reddedecegi 
Habet mahafilinde beyan 
olunmaktad1r. 

Ogadan m1ntakas1n1n ltal
yaya terk teklifine geJince 
bu teklif gayr1 kabili kabul 
telekki olunmaktadar. <;ünki 
ltalya bu mmtakada heman 
heman hi~ bir muvavffakiyet 
elde etmemittir. 

Habe1lerin pldni 

--~..,.---

Tayyare 
Piyangosu 

-Ba1taraf1 birincide-

500 lira kazananlar 
7257 27365 3202 7430 

12770 12322 19265 1371 
13904 

J .)0 lira kazananlar 
21872 18840 2730 17465 
21095 28053 26315 29704 
27921 19280 23715 15669 
19383 14334 17398 23696 
20101 12012 28835 24111 
19938 18109 24927 28704 
28724 12838 25125 11076 
100 Lira kazananlar 
8728 25065 18563 21034 

28390 11359 7119 7650 
28076 3265 14499 16960 

7255 10106 8580 690 
10869 15202 3744 89638 
25854 14982 25564 22924 
18285 8856 10306 17724 
29789 15801 20206 1635 
8993 16841 15045 8843 

26690 22963 4362 7385 
5301 1874 11103 20796 
700 26492 21151 1542 

8586 3424 1579 
50 Lira kazananlar 
3081 2988 7972 10765 

- _ „„ -
dan te)efon: ltalya krab ü~ün 4i:, • Jd • b• J 1. J 
cü Viktor ~Amanoil kabine lylm8 en 801 Ir taarruz 8 ta -

19695 8673 15839 8744 
15450 15766 568 22757 
29294 15259 15645 22114 
23134 26206 15484 4604 
13557 3208 24932 11909 batkam Mussoliniye birka~ h • • · kJ 1 

sand1k altm ve gümii§ gön- yan cep es1n1 yaraca arm11. 
dermi11tir. Bunlar ~1buk ve Belgrad (ÖzeJ)- Asmaradaki ltalyan radyosundan: Habe1-

• toz halindedirler. Bunlar ital· lerin 11imalden ltalyan cepbesini yarmak üzere haz1rland1k-
yan milletine barb kar11hg1 lara baberi teeyyüd etmittir. Bu yarma Takazze vadisinden „ 

: hediyesidir. yap1lacaktrr. Netekim Habe1ler o vadiye büyük tahtidat 

3 Mussolini bunlar1 italyan1n yapmaktad11lar. Fakat Habe1Jer bu plin1 tatbik edebilmek 
ulusul banka11na gönder- i~in ltalyan kuvvetlerini Makalle taraflar1nda i1gale ~abt· 
mif tir. maktachrlar. 

• 

----'!Ja.---
10 Bin liral1k 
• 
Ikramiye 

Elektirik tramvay firketi 
kontrol memurlarmdan bay 
Käz1ma dütmüttür. Tebrik 
ederiz. 

12 B: rinc1 Kinun 

ltalyan ulusu 
H ,„ m 0$) 

Bütün ni§an yüzüklerini hü
kumete hediye edecekler 

0000 

PIYEMONTI VE KARISI GÖNDERDI 
Belgrad (Özel) - Roma- lerin mezarhklarmda mera• 

dan telefon: Bu aym on se- sim icra edilecektir. Bu me· 
kizinci günü bütün ltalyada rasim icra edilecektir. Bu 
yurdun müdafaas1 ve zorla- merasime ltalya krali~esi de 
ma tedbirlerinin ag1rbgmm i§tirak edecektir. 
izalesi yolunda bir ni§an yü- Belgrad (Özel) _ Roma· 
zügü günü yapilacakbr. Bu dan bildirildigwine göre yeli• 
günün her sene y1l dönümü 
de antlacakhr. Bugünde Ro- aht Piyemonti ve kar1s1 ni• 
mada, Tigrede, Venedikte §an yüzüklerile beraber mll· 
Viktor Emanoel heykelleri cevheratlarm1 hükumete b'e· 
önlerinde ve me§hur asker- diye etmi1lerdir. 
822 s~: C•lBS: 

Zorlama tedbiri 
~------------------------~oo~~~--------------------

R usy an1n Paris sefiri petrol 
ambargosuna da haz1r1z diyor 

Belgrad (Özel)- Paristen telefon: Dün ak1am Bay Laval 
Rusya sefirini kabul etti. Sefir Rusyanm, uluslar kurumu· 
nun 1 ~ mc1 maddesine uygun olarak zorlama tedbirlerioi 
icra ettigini ve sonuna kadar devam i~in verdigi sözde 
durdugunu bildirmittir. Bununla beraber Rusya ltalyaya 
petrol gönderilmesi i~in tatbik edilecek ambargoya fileo 
i§tirak edecegini söylemi1tir. 

~~~s masa 
Italya ve Habe1e yap1lan teklif 

oooo----
Ba~taraf1 1 inci yüzde 

vermek uluslar sosyetesi Paris (Radyo) - Fransll 
prensiblerine uygun degildir. ba1bakan1 bay Laval düo 

Diger taraftan ve:ilen bazi ak§am saat 23,30 da Cenev· 
haberlere göre, Dessiede reye bareket etmi1tir. 
bulunan lmparatorun lngiliz Bay Laval ile birJikte Pa· 
Frans1z cevabme eger ital- rise gemit lbulunan lngilte· 
yan imtiyaz ve arazi vermek renin ulusJar sosyetesi mu· 
kavdlar varsa bilä tereddüd rahhas1 lord Eden ve lspan• 
red cevaba verecegi söyle- yol murahhas1 bayiMadariga 

daaCenevreye hareket etmit· myor. 
lerdir. Bazi §az1a1ara göre, Mus-

solini ingiliz - Frans1z ceva
bma ancak 8 gün sonra ve 
yahud Habe§ imparatorunun 
cevab1ndan sonra cevab ve· 
recektir. 

Bu takdirde Cenevrede 
bugün toplanm•t olan 18 ler 
komitesinin mü§kil vaziyete 
girecegi söyleniyor. Mamafi 
siyasi mahafil italyan ba§ba
kanmm cevab vermek i~in 
bu kadar ge~e kalm1yaca
gm1 tahmin etmektedir. 

B r.;: C•l C•l 
Ambargoya 
i§tiraki !5in1diden 

BiJdirdiler 
Cenevre 11 (A.A)- Res· 

mi malumata göre üyeden on 
devlet muhtemel petrol am
bargosuna ittirak edeclerini 
bildirmitlerdir. Bu devletler 
1unlard11: 

Arjantin, F enlandiya, Irak, 
Y eni Zellanda, F elemenk, 
Romanya, Seyyam, <;ekoslo
vakya, Hindistan, Sovyetler 
birligidir. 

....... + 

Gandi son 
Günde mi? 
Istanbul - Bombaydan bil

dirildigine göre Hind milli
yetperveri Gandi ~ok hasta
d1r. HastahiJ fazla tansiyon
dur. Eger perhiz ve istira
hata ~ekilmezse ölüme dog
ru gidecegini doktorlar ken
disine söylemitlerdir • 

Bugün toplanacak olao 
uluslar susyetesine büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bu toplanbda lngiliz ve 
Frans1z murahhaslar1 beya· 
natta bulunarak hükumetle· 
rinin naktai nazaram ve soD 
günlerde yap1lacak diploma· 
tik görü§meleri izah edecek· 
lerdir. 

Zira uluslar sosyetesi äzis• 
bulunan bir~ok hükumetler 
bu hususat bakkmda izabat 
isteyeceklerdir. 

11'!'!11 11'!'11 ~ 
~ „~ ~ 

1 M1s1r v,en~leri 
~la vaffak oluyor ~ 

Kahre 11 (A.A) -Kabine 
istifasm1 vermi1tir. 

Kabre 11 (A.A) -Royter 
Ajans1 ingilteremn 1923 ka• 
nunesesisinin idtiias•na kart1 

duram1yacag1 ögrenilmittir. 

Harrardan 
~1kan asker 
Nereye eitti 
Belgrad (Özel) - Hav„ 

ajans1 Harrardaki Habes kat" 
alarmm 1ehri gayet munta• 
zam bir 1ekilde terk edere~ 
fehrin etraf mdaki mevziler.e 
yerle1mi11lerdir. Harrar - Ja• 
jika hattrm kirk bin Ha~~~ 
askerinin muhafaza ett•il 
söyleniyor. Harrar müdafa• 
attmm kar11smdaki 1taJya~ 
mevzilerini Habe1ler bi11111· 
yorlar. Onlar bu meziin pe1' 
uzak oldugunu farzediyorlat· 
~ehir halk1da endi1esiz bu· 
lunuyor. 


