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BAKKINDA 
tafyan kaynaklarindan da bir lekzib bekliyoruz .........._ 
'r ------------- ----- „ .•. 
, Ütkiye D1~bakan1 ilc Anadolu ajans1n1n her f 1rsat dü~tük~e italya- : resmig kaynaklarindan da bir yalanlama haberini sab1rs1zhkla bek-
u(,~iye dostlugunu ~üoheye dü~ürecek ne~riyat ve rivayetleri nasil len1ektedir. En uf ac1k ~ayialar1, en kü~ük gazetelerin italyaya aid en 
q k Vc uazik bir if ade ile yalana <;1kard1klar1 malitmdur. Bunun i~in ehen1miyetsiz haberlerini nakil ve tefsir etmek hususunda büyük bir 
~ um.un1ig efkär1 mcl'un suikasd hakk1nda korn~u n1en1l~ketler faaliyet vc uyan1khk gösteren italyan radyo istasyonlan acaba bu 

telennde görülen rivayetleri kesin bir dil ile kesip atacak ltalyan nteseltye de bir aläka gösteremezler mi? 
~ ... „„ .... „„„„1m1mil.m„am•~„a.„111111mm„„11&~3Em!2mr.l~:1Em1D1illla111B1IEl!~!!lr'.a1111nmilil1GDm1111Smnmn=•a11111••m;;_.aia„„„.„.~r.u111ED11„1m„„„ ... „„„„„„„„. 

el'un suikasdda ·Jtalyan=Fransa-lngiltere, ltalyay~ 
parmagi meselesi arazi verilmesine alehdar 

\t e Türk umumi ef'kär ve matbuat1n1n 
heyecan ve ne§riyat1 ••• 

~ ~esele hakkmda istanbullu (ran) arkada~1m1zdan ahp a~at1ya 
ltd1gimiz vc Yunan gazetclcrindcn, ~uradan buradan ahnan 
) tlcr, Ana••Ju ajans1n1n yaptig1 tck~i~lcr aras1nda italyan 
~klar1ndan da ahnan vc 9u mcl'un suikasd1 dcrin bir länct ve 
~ ile yadcdcn bir f1kra görmck isterdik. 

2 pelisi tarafnadaa . yeni erki1n harbiyeainiu ikia· 
• ll Cerkes Etemle ci ,uba 2abitlerinden •ldu- J 

~ llita b~e teslimi ibti- iunu iÖstumi~tir. 1 
ltit rörült:bilir. Bu i§• ikinci .fUbe deaek, ki.1li 

~r1n kar11t1j1 hak- istibbarat demektir. Gizli is- ! 
, ie~ ll~lterlere biz in~~ tihbarat te§kiläh ise casuz-
~ .••yoruz. Temenn1· Juk te~kilatid1r. 
.:selerin bunu tekzib Nitekim yapilan tetkiklert 

'. ~k~· ~i•r d~niJdi~ Be~ankinin italya~1n S~rk-
'h it _halife Abdulmec1t taki casusluk te~kilabm 1da· 
ttPara Yermi§ ve <;er· reye me•ur bir zabit ·eldu-"•d tlali Ma•erayi~eriaya gunu ve Propanda Na:11r1 
'- tr111ipe Fraas1z 2ab1- Kont Ciyano'aan ••rinde 
~ u"• . ad}iyesiain ~u balundugunu •• eradan di-

"' e •1dd1 surette ala- rektif alaakta olduiunu 1ös-\ oJ, w „ h . d' 
~··~t easra fUp e5l2 11'. termi~tir. 
' 'na• malumat, Beyoa- Yunan iazetesi "Evvelce 

1 

ltalyan Kur•ay1•1n, · yalmz JÜphe edilm•kte iken .... „„„„„„ „„„„„„„„ •• „ ...•.•.. „ 

bui'Ün bu noktan1n bir haki
kat eJdugunu „ yazmaktad1r. 

ltalyan propagctnda nu.1n 
Kont Ciyano Mussolini'nin 
da111ad1d1r.: Ve ftalyan-Habet 
ibtiJafa üzerine gönf.llü ola-

- Sonu 4 üncüde -

~-~~~~-~~~~~~.••OO••~~-~~-~~~--~~ 

Bunun sebebi böyle bir .teklifin Habe§ impara-
tor 1nun kabul etmi~recegini bilmeleridir 

Roma 29 (A.A) - Havas k10da ~imdiye kadar almaa : Belgrad ( Özel ) _..:. Adi1-
ajans1 bildiriyer. 38 cevaptan 28 i finansal J Ababadan telgraf; Burada 

Zecri tedbirJerin tatbiki tetairler 34 ii italyan ithalä- imparatorun cepheye iit-
F a1izmin kapitalizme kar~1 tmm men'i, 24 ü italyaya mesi hayli dedi kedu yap-
istihalesi neticesini verecek- ham madde ihracmm men'i, maktad1r. Baztlar1 imparater 
tir. Daba §imdiden kömür, ve 8 i de kar~1bkh •Üzalaa- oglunu vekil b1rak1p gide-
kalay, bak1r, nit<el ve kar- haret i~indir. cegine yerjnde oturup ~a 
bürler inhisarlar1 ikdas edil- Paris 29 (A,A) - Sauer- B_~anJariJe ~ konu~arak lf 
mictir. Zecr) tedbirler bilä- vein bugün "Pari Suar„ ga- g?rse de oglunu bir _ cephe-

Y • f nm kumandasma gonderse 
mc'! "fimdiden. tatbik edil- zetesmde talyava yapifaca.k d h . 1 d' B' k 
mektedir. yeni teklifler h~kk1nda Frau a ah 1r ~ur Ln iyor.t 

11 
· i-

FinaosaJ mahafiJ . italyanm sa ingilterenin uyu§mu~ ol- sim a K a para ~r~n sa-
zecr. tedb1'rlere muzafferanc d kl h b k d' Vaf meydanmda gorunme-• u at'IDI a er verere 1- . . k . · b 
tahammu„ l ed· ecagv i kanaatin- k' sinin as erm maneviya n1 

yor 1 : ··k lt „. 'dd' d b 
dedirler. 1· 'lt b t kl'fl . y:u se eceg1 1 iasm a u-ng1 ere u e 1 er1 yarm l l 

Cenevre 29 ( AA ) - 31 R b·1d· kt• B unuyor ar · omaya 1 trece 1r. u • 
llkte§rin tarihiude toplana- teklife göre ttalyanlara baz1 f ta)ya 
cak olan telif tanzim komi- Habe~ ayaletlerinin kontrolu . 
tesi bükumetlerin zecri ted- verilmekte is~ de ne ingiltere Hab~1stana Mahsus 
birler akkmdaki cevaplar1- ne da Fransa gerek Harar, Para Bas1yor 
m te k ile iktifa edecektir. gerek Aksum ve yüksek yay Bigrad ( Özel) - Viyana 
Bu teilbirlerin tatbik taribi- lalar isin hi~bir tavizÄe bu- aajanstndan: italyanlarin Ma-
nin tespiti zorluk göstermi- lunmamaktad1r)a~. riya T ereza albnlar1m taklid 
yecektir. c;ünkü cevab ve· Bunun sebeb1„de ~abe~ ederek Harp meydamna iÖ• 
ren hükumetlerin keserisi lmparatorunun boyle bir tek deriyor)ar. Bu alttnlann ka· 
tedbirlerin meriyete girmesi Iifi red edecegidir. Bu anla~- ' hblan yaimz Viyanada ve 
i~in bir ka~ iün mülalet lla- ma ge~en Pazar günü lngi- Venadik ve Miläno • darpha-
,1~ e)mak üzere hi~ bir ~art liz ve Frans1z mütehass1zlar1 lerinde dabi vardir. Bu da 
ileri sürmemi~lerdir. Sili.h ve arasmda yap1lan konu§malar Avusturyahlann bu iki §ehre 
mühimmat ambargosu lsak- sonuncukda haSLI olmu§tur. häkim olduklar1 Marya Te-„„„„„ .... „„„ .... „ „„ .... „„„ .• „„„„„„ reza devrinden kalmad1r. 

Sözüne inan1lan kimselerin 
ifadesine göre italyaJile Avus 
turyanm bugünkü s1k1 dost· 
lugu müeasebetile italya A
turyaya aid olan bu hakk1 
K:ullanmak i~in Avusturyadan 
müsaade almaga lüzum gör
me111i~lir. 

ltkJyanlann bu paray1 bas
malkrm1 italya~nl Habe§ler
den ald1klan y~rler halk1n1 
tatmin i-rindir. Zira bu halk 
italyan parasma iti•ad et
mektedir. 

Mussolininin 
Romaya vürüyü~ü 

nasil olm~~tu? 
Y ar1nki (Hälkm 1 Sesi)nde 

HABE~ iMPARATORi<;ESi IHABE$ VEÜAHÖI HABE$ iMPARATORU 

~~lllet ve As1~ büyük elbise f abrikas1 EsKr srT ,.i::t~~~~ N~6'tfA 1 s-1 7 

k elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Abmed ve As1ma yapbr1n1z. Y erli mah her ~efid ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 
dikit 12 liradan 18 liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

No. 

3882 



Sahife 2 ( Halk1n Seal ) 

Afrikada Maymunlar 
Neler Y aparlar ? .. Cl 

J llabe§ler yeni 
jYollar 
IYap1yorlar 

Belgrad (Özel)- Adis-A
babadan telgraf: ~~~~~~~~~~----~~~oo++oo~~~~~~~~~~~~~~-

Daj'Jarda italyan askerlerine ta§ yaj'muru yag Ü~ gündür savn§ ~ah~ma
Iarl canland1. Paytaht ile desni 
arasmda bir yol a~maga ba§
land1. Zira Habe~ ordusu
nun en büyük karargäh1 
Desnidedir. Otomobil ve 
toplarm nakliyatma tabsis 
olunacak olan bu yol ondört 
günde tamamlanacakbr. 

d1ran Maymunlar1n bu hareketlerini mubalä
ial1 sayanlar a§ag1daki yaz1y1 o'&:usunlar 

Maymunlar tarafmdan ~a- daha ka!mas1 hi~bir tehlike 1 
l101p, tekrar insanlar eline iras etmez. 
dü~en, ancak yirmi senede J ister Smit yirmi sene ~o 
konu~mag1 ögf'enen bir ~o- cugu yanmda ahkuyup niha-
cuk bir maymunun kendisi- yet konu§turuncaya ve hab-
ni nas1J büyüttügünü ve hay- ralarmt uyend1r10caya kadar 
vanlar arasmdaki havabm ugra~tr. Bugün bu maymun-
anlabyor. lar aras1nda büyüyen ~ocuk 

Amerika mecmualann ga- insanlar gibi konu§makta ve 
yet garib bir vak'a var. zamana aid habralarmdan 
Bundan yirmi sene evvel Af- pek azm1 hablamaktad1r. 
rikada Kap ~ehrinde bir e~- Mist~r Smit'in rivayetine 
kiya müfrezesini takib i~in göre Lokasm boyu be~ ka-
giden bir pelis kafilesi may- demdir. En kovvetli iki insa 
munlarm bücumuna maruz nm ta~1yacag1 yükü ta~1r. lki 
kahr. ~üpbesiz polisler may- yüz kiJo s1kletinde Ebir yükü 
munlara ate~ a~arlar, may- hi~ dinlenmeksizin:onbin mii 
munlarm bir k1sm1 bu mü- mesafeye kadar görür. Uzun 
cadelede yaralamb ölür, bir gece hayvad gibi ko§madan 
k1sm1 ka~ar k1smm1da yara- be~Jamr. • 
h olarak e]de ederler Eie Mihaniki ~ey]ere pek me-
ge~en yarah maymunlar ara- rakhd1r. Mister Smitin ma-
smda maymuya benziyen, fa- kinelerini büyük bir hayret-
kat insan hadlarm1 gaib et- le takibeder. Mister lsmitin 
miyen Afrikah bir ~ocukta yapbklarin1 aynen taklid 
ellerine ge~er. Bununda boy- eder. Hatta bazan yanla~la · 
nu, ve vücudu bpk1 may- r101 bile tashih eder. liayet 
munlar gibi k1llarla örtülü- yet yava~ ve gayet mü§kül 
dür. Polisler yanma yakla- bir §ekilde konu§mag1 og-
§mca buda ötekiler gibi üzer- renmi~tir. Bugün yalmz ln-
lerine sald1rir ve 1s1rmaga giJizce konu~maktad1r. 
ba§lar polisJer bunu bagaya- Maymunlarm eline nas1l 
rak getirirler. dü,tügüne dair uzun zaman 

<;ocuk polislerin eline ge~- habra!llm canlandiramamt§· 
tigi zaman be§ ya§tndad1r. tu. Ne zaman kendisine bir 

Pelis bunu en yakm ~eh- sual sorulsa ba§IDI sallar Te 
re götürür ve diger esir edi- hi~ bir cevab vermez. 
len maymunlar gibi bunu da Bundan bir ka~ gün evvel 
bir kafes is:erisine koyarlar. Lokasm hahras1 uyamr. Ken-
Sonra bunun aslmda insan di mensup oldugu a~iretin 
oldugu a~ikär 01dugu i~in ismmi ve Jisamm habrlamaz-
bunu bir dimag hastahane- sada bir gece ormanda bir 
sine gönderirler. Hastahane- hücuma maruz kaJd1klar101, 
de buna (Lokas) ismi verilir. kenisinin ye~il otlar arasma 
Ve bir seee mütemadiyen sakJand1gm1 ve kendisine 
~ocugu insanla~d1rmak i~in analik vazifesi gören may-
ugra§1rlar. <;ocuga eJbise munun pen~esine dü~tügünü 
giymesini, sorülan suale ce- habrlar. Bundan ba§ka ~im-
vap vermesini ve insan gibi di hafazasmda en ~ok can-
elleri yukanda ayaklariyle lanan ~ey ormanlardaki ha-
yörümesini talim ederler. Lo- bdir. Geceleri m.:iymun an-
kas söy]eneni anlar ve bir nesinin kend!sini vah!ji hay-
türlü konu~anaaz. Nihayet vanlardan ktnumak i~in na-
Afrikada ziraatla me~gul sd iki kolu arasmda s1kbg1 
(Smit) admda bir Amerikah ve bu hayvanlarm sesinden 
Lokas1 yanma ahr. duydugu korkuyu. hahrlama-

<;ocugun bir sene mües- da ve hala heyecan Juymak-
sede kalmas1 Lokasm insan- tadir. Maymun anasmm onu 
lara kar§J olan korku ve onu otlarm arasandan ahp 
nefretini izale ettigi is:in bir agacm yamna kötürdü-
Smit'in yanmda bir müddet günü ve burada saklad1gm1 
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()l~ii üzerine s1hhi 

l{ann, A1ide, Han1ile, 
F1tik, Barsak, Böhrek 
Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BA\'ARiS 

Lastik <;::oraplar. Ka

s1k Baglan.„ 
S. D. A~er 

izmir 

23 Odunpazar Kantarc1lar 

da hatirlamaktad1r. 
Maymun ~ocugu agacm 

yanma götürdükten sora ora
da b1rakm1§, ve biraz sonra 
agz1 meyva ile dolu oldugu 
halde dönüb beslemi~. Bun
dan sona her her zaman ~o
cuga yabani ~ilek, aga~ kö
kü getirmi~. <;ocugun bun
lan daha kolayhkla hazmet
mesi irin evvela agzmda ~ig
ner sonra sonra beslermi~ 
~ocuk yava§ yava§ maymun
la beraber gezmesi, aga~Jar1 
yemesini, böcek avlamasm1da 
ögrenmi~. 

Elleri ve ayaklarile yere 
sürünerek yürüdügü zaman 
daha sür'atle yürümektedir. 
Ve azäs1 hi~ bir insamn ma
lik olmad1g1 bir alestikiyet 
ve egrilib dogrulma hassas1-
na maliktir. Hi~ bir Afrikah 
veya Avrupah kendisile ~ar
p1~mamaktad1r. Lükas pek 
nadir giiler, fal·at gü]dügü 
zaman bir hayvan sürüsü 
görülüyormu§ gibi bir seda 
basal eder. 

Yirmi senedenberi hälä 
pi~mi~ yemek imekb!dir. 
HäJä ~iy sebze, mcyva, ve 

~iy et yimektedir. Zavalh 
sinekJer ve kü~ük böcekler 
yanma yakla§mca, agzma 
gitmek felatinden kendini 
kurtaramazlar. Hälä hayvan 
gibi nebre veya y;ilaga egi
lip su i~mekten ho§lanar. 
Eger kendisine iki i~ birden 
söylenecek olursa, birisini 
muhakkak unutur. 

i~in en tuhaf1 Lukas bu 
gün maymunlara kar~l 1;'.fi 

bir cazibe, ne de aläka df;;. 
mamaktad1r. <;iftlikte may
munlari görmek bile iste
miyor. Kendisine tekrar or
manlara, maymunlar arasm
daki hayatma avdet etmek 
isteyip istcyip istemedigini 
sormu~lar: 

- Hay1r, demi~. Orada 
insan hi~ rahat uyku uyuya
maz. Uyurken bile etraf1 
dinlemek läz1m. Bazan ü~ür, 
bazan 1slamrs1mz, ve daima 
a~SIDJZ. 

Afe1ika ahalisi bunun ora
larda ekseriya vak1 oldugunu 
di~i maymunlarm erkek ~o
cuklan, erkek maymunlarm 
k1z ~ocuklarm1 ~ald1klanm 
söyliyorlar. Hattä maymunlar 
~ocuklan aldatmak is:in üzer 

Cephelerin baz1larmdan da 
bu merkezde dogru yollar 
yap1lmaga ba~lam1§hr. Yol
larda sava~ta i§ göremiye
cek olan kadmlar ve ~ah~
maktad1r. 

lerindeki tüyleri yolar ve in
san gili görünerek ~o~uk1ari 
~a]ar)armJ§. 

Misler Smtin tahh terhiye 
sinde büyüyen Lokesin bu 
gün gerek Afrika, gerek 
Amerikada büyük bir taaccüp 
ve hayretle kar§1lanm1§b. 

Lokas zehirli bir böcek ve 

ya sebze buldugu zaman 
maymun yamna yakla!?Jr, ye
mesini i~aret edermi§, yava~ 
yava§ agacm üstünde ve yer 
de ku~ yovalarm1, yumurta
larm1 bulup ~almag1 ögren
mi§. Lokasa göre ~ekirge 

fevkaläde lezzetli bir. böcck-. 
mJ§. 

Lokasm anlathgma göre 
maymunlar arasmdada mu
harebe varm1~. Bazan iki 
eins maymun gavgaya giri
§ir, birbirlerini 1s1rarak ya
ralarlarm1§. K1z ka~nma va · 
kalar1, k1skan~hk hadiseleri 
maymunlar cari imi§. Yalmz 
vah§i hayvanlarm hücumuna 
kar~1 birle§irlermi~ . May
munlar insanlardan fena hal
de korkarlarmt§. Maymun
larm en ziyade korkdugu 
hayvanlar Kurt, vab~i köpek 
~1yan, y1Jan, yabani kediler
m1~, 

Polis kendisini yakalad1g1 
zaman canh canh yiyecek 
zannetmi~. 

Lukas insan gibi yurume
sini ögreninceye kadar ken
disinin insan oldugnu bilmi
yormu§ ve haf1zas1 hala bunu 
balledernektedir. Lukas aga~
lara bpk1 bir maymun gibi 
trrmanabilmektedir. Bacak
larmdan biri muhakkak su
rette bir defa kmlm1~, son
ra kim bilir nasil yine iyi
lt!§mi§dir. Doktorlar bu kmk 
bacagm hir iltihap veya sair 
bir anza yaprnadan kendi 
kendine nas1l birle§digini 
anlayamamaktad1rlar. 

Hayvanhgm bir ~ok alä
metlerri halä Lokasda mev
cuttvr. 

' 1lit~ilfllt1~ lf~I i1ri!ID!1 ~ i I I~ 1 i1~:rulll1 ~1i®l ~! l~ t li 1i I~~ 
(TAN) SiN ASI ~ 

Bugün 24 Birincite~rin Per§embeden itibaren 

~öhreti bütün dünyay1 saran iki hüyük film birden 
• 
Istiklal U9-runda 

Vales Beri - Fay Vray 
VE 

Sari§ n Kuka 
Lilian Harvay'in har1kuläde eseri f' 
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Sari tehlike korkusu büyüyot 
~------------~~== ~ 

Japonya acuna eko11omik 
Sava§ a~1yor 

.io.---
( J)ünkü Say1dan Devan1 ) 

japonyada yalmz gazeteler sokmamaga karar verlllitl~ 
yahup Dioscko, Maynis:i ~im- lerdir. Sebeb olarakda k 
bua, Tokyonun Ni~ni~i §im- süpürgelerin arasma bastab 
bun adh ve en say1h gaze- mikroblar1 saklad1klar1n1 or-
te]erin i§~i i~in bir ayhg1 18 taya sürmü§tür. 
kuru§tur. Ayhk abona olan- fngiltere san'atlar kuruo>ll 
lar bu gazetelerin hem sabah cemiyeti Japonyada ~1k911 

••• ve hemde ak§am nusbalarm1 velospitlerle ba~ka mak•0 ,. 
da ahrlar. lardan k1lanlar1 onurla111

1 
Japon i~s:isi ailesile slne- mag1 ahtetmi§lerdir. B0Y.e 

maya gider ve yalmz 90 pa- Japon makine teblike.sio~ 
ra verir. Fekat bu i§~i sine- biraz önüna ge~ebilmi~lerd~' 
madan 7iyade y oza dedik- Evvelki makalelerimde 111~ 
leri gazino gibi bir yere gi- yazm1~bm ki Japonyada u d ~ 
derler ki buradan da 4 bu~uk sal doygu din, duygunu0 

: 1 
kuru§tan a§ag1 kurtulamaz. ge~mi§tir. Din i~in öieole. !~ 

japunyada okumak para- §ehid gidermi§ dü~üoC~I 
sizdir. Her türlü diki:jleri kar§1hg1 olarak Japonla~da ~ 
kadmlar kendileri evlcrinde yurdun dü§manlanna s1yas ~ 
yaparlar. On dane hazir si- ve ekonomik galebe ~aho• 
gara bir bu~uk kuru§tur. Japon Allah!a1rnm mubabbe' 

tini kazanmak düsturu on•f 
San tehlikeyi yarakn Ja-

. . d B lanmi!jbr. . J•' 
pon 1~~1si ir. u i§~i sava- Gene bu kuvvettir k1 „ 
§mda silähla, bari§1kda i§lc ponyanm yeni ~ikardig1 b~; 
yurdunu~yükseltmek i~in ken- cum topidolarmda askerl.1

1
e 

dini ortaya komu§ ve bun- k k 1 "d J etme ve apa 1 torpa o ., 
dan lezzet almaktad1r ki bu beraber dü§man gemi.sio'. 
azim bütün Avrupay1 korkut- altmda patlayip clü~man ~e, 
maktad1r. Avrupa fabrika- misinin altmda patlay1p d~fte 
törlerini titretmektedir. Bu- man gemismm askerlet~ 
nun i~indir ki Amerika, in- beraber bogulmak ve ölf1J 
giltere, Frnnsa ve öteki bü- heveslileri ~ogalmaktad•.'·J•' 
yük ve fabrika devletleri bu Gene bu kuvvettir k1 

fe' 
müth1~ rakibten ~ok kork- ponyamn hava filosunuo ti 
mu§lardir. Bu ucuzlugu dek- dai k1s1mlar1 müretteb~ 
le§tirmek i~in yollar ara- mektebd.en ~1karken, All~· 
maktad1rlar. tamd•g1 lmparatorun ve g e' 

Bunun i~indir ki ingiltere- ne§in kar§rsmda ö}med ~ 
nin cenubi Afrika ticaret dönmiyecegine dair ye-
kurumlari japon süpürkele~ vermektedirler. 
rini ingiliz müstemlekelerine 

s r~ r•' r•l 
Ekmek 
f;1karmak 
Hakk1n1n 
Belediveyc \TeriJn1esini 

. i~tediler 
Ankaradaki Belediyeler 

konresinde hayatm ucuzla
lamas1 maksadile ekmek ~1-
karmak hakkmm belediye
imtiyaz olarak verilmesine 
dair olan teklif kabul olun
mu~tur. 

Bu karar tasdik olundugu 
takdirde her belediyenin ba
~arup basaram1yacag1 da dü
nülmii~ olmalidir. 

ALi RIZA 
Mücellit.hanesi 

Zarif yald1zb ve her s:e~it 
kit'!P ve sair cild i~leri ancak 
ALi RIZA mücellitbanesinde 
yap1hr. 

Yeni kavaflar c;ar~1s1 No. 
34. 

• . .. \• . ~ 1 • { 
~ „ . ' „ , „ ,.... f 

';- P;." ~ '=' b1„1tt lli:ill ll1oo1d lii:"oll 

1 Y o~oslavyadl 
Af van satislarJ 

„ . de 
Yugoslavya gazeteler•11 f 

okunduguna göre Afyoo I' 

l · · betl' at en ge~en seneye ms ~· 
yüzde elli derecesinde yil 
selmi§tir. G~en hafta I<o~ 
nova borsasmda otuzbio 1'•~ 
Afdon satJlm1~br. Halb~11, 
Yugoslavyamn ball ycrlet~ 
de borsa haricinde siat\ti' 
Afyonlkrm pek ucuz g• ßd 
gindsn ~i~äyet olunuyor· 5' 
meseleden bahseden YuS'0 

tl 

lavya gazeteleri hükii"1:, 
"'o' Afyoncu1arm hakkkm1 n1U ~ 

faaya davet ediyor ~e ~1 
Afyon meselesine bir J<al' 
verilma:ini istiyor. J 

• 
Di~ f)oktoru 

H. Tahsin Ts~ 
2 inci Beyler S. Ha'°'r 

kar!jismda 37 numaraya ge 
mi!tir. Telefon 3774 ~ 

Türk~e Söilil 
AKKART~~ 
Senenin en bu) 

HLALE 
Sincn1as1nd~ 17ef 

Aynca: Fok Jurnal.. ~:!tl'1 

muharebesi, ilkbabar 
ger;idi. vs... ~ 

Zen2in ?lmak. i~t~rseniz oi Saadet ktf:esinden abmz. f;orakkaJ>I ka~akoI 1'"~ 
yan~o bdetler1n1z1 mutlaka y fISIDda 354 H. Tahsm onde 



.t 30 Birinci T etrin 
LW wcsu wa 2> c 4 

(H~Sul) 

ALT IN 

DAMLASI 
K-.lenya ve L.-sy4tnlann1 

YALNIZ 

S. Ferit 
_yapar 

Size takJitJerini vcrn1ek 
isterlerse kabul e rneviniz. „ 

Depo:~if a ~:t.ZANESi 
-------··-------------
~i~-=11~~1 1 K~~~~!~!~~~~.~~i 
C~( "' • kirJikten kurtarip zenginler „ 6 ence yeridir arasma koymu~tur. 
'trubat ucuzdur muaz- Bu defa da en büyiik ik-
'-'Yete beraktam nu- ramiyelerden birini kazan-

16 t k d" k m1~br. s erme te 1r. Pe z . . 1 k . t" I 
l 1 . engm o ma 1s 1yen er 

j'-i ~tanbuldan kuvveth Tayyare piyango bi1etlerini 
te b1r varyete gelecek- bu ki§eden alsmlar. 

dansan ve numarala- ADRES: 
IGrtllmege §ayestedir. Hapishane kar§ismda 

Turkuaza bir defa Tayyare piyango bayii8 
Berber Bekir S1tk1 

-~~~:~~~~~E 
T A F L A N 1 
. Gazinosu A~1ld1 i 

't...lrin en nezib gazinosu olan " T A F L A N „ ~ 
"' a~dd1. Muhte~em ince saz heyeti ile mugan- ~ 

Taflaada bu ak§amdan itibaren icray1 ahenge IJ 
•tbr. Me,rubat son derece ucuz ve ncfistir. II 

taflan1 bir defa ziyaret ediniz. ~ 
~~liiU:~~~~~il 

E 
R 

z 

•nllb 

z 

E 
K 

1 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modeJlerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 

zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 

tak1mlar1 ve sun 'i ~i~ekler de 
ya p1lmaktad1r. 

Hiikumet 
Karftsmda 

Adres ·. Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

hamra Sinemas1nda 
.Telefon 2573 

• # • "" 

SlltEJ!'" ILK eu~,j" 

f1Jl21Cff 
SÖZLÜ ~ 

• • 0 

~ MUAZZA/'1 ~AHESG/fl 
c 

~arnalda: Habe§ harbine aid ilk sesli filim 
~ ... ve Habet cebhelerinde faaliyet 

Yorgancdarda 23 No. M kine in1alathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Aleluaum fabrikalar ve motörler ile döküm i§leri reka l,ct 
ka9ul etlBCZ fiat}e Slftftatta ve saglam~olarak yap1lar 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurma makin leri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ehven fir-tla yap hr i~ler mutl k günü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vap \ motör t, 1rah 
ve sefaine makine vaz'1 d ruhde edi r. 

~ ..... 
:e" 
r~ ... „. 
" ..... 
= ..... e 
0 

MESERRET 'OTELi 
lzmir Kemeralt1 Hühiimet 
Caddasi karakol kar§1s1ntla 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikaae
tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1a1§ 
ve yeniden otelciliga ait lcvaz1mab tedarik ederek te~rif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlarm1 te
min ve tarn manasile bir aile ocag1 olmu~tor. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gecc konuklamak her hakikata ögretecek-
tir. Ak~amlar1 temiz hava almak i~in tara~alanm1z mü§te
rilerimize a~1kbr. 

A~lama sulanmaz sular1m1z mevccanendir. 
'atak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

*~~~***~~~~*~~~~~~~~****~~ « ~ 

B DOKTOR a 
« A. Kemal Tonay ~ 
~ Baktcri w·olog Ye bula~1k, salg1n )t 

+c hastahklar rniitehass1'"1 Ht 
~ Basmahane istasyonu kar~ smdaki Dib k sokak ba n- ~ 
+( da 30 sayah ev ve muayenehan sinde sabah saat 8 den >+ 
+( ak§am saat 6 ya kadar hast 1 rm1 kabul cdcr. )f. 
+( Müracaat ed n hast a y p1lmas1 laz mgelen sair )+ « tahlilät vc mikroskopi muayeneleri ile vercrnli hasta- );. 
+c lara yap1lmasma cev z görulen Pnomotoraks muayene- ~ « sinde muntazaman apahr. Telefon· 4115 >+ 
« » « ~'lt'1t~~~~"Jf.'J$~"Jf.'J:Pf:'IC"J(.'l')f:~'J$.,,_'JPIC~'Jt:')f.>t 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

1-l • · • r 1 li r1n1z ·1k. teiniz, hiks 

cv t. s\ asJn1 burada bula hil i rsiniz. 

Bir defa zivarct 
cdiniz ~ 

~ekeciler 
No. 26 

1 Z M 1 R 

TIYATRO 
ED E Bi 

Bir müddetten beri hasta 
olan sanatkär Bay Güldürücü 
Hakk1 tekrar sahnededir. is
met pa~a bulvarmdaki tiyat-

rosunda her ak~am edebi 
'e komedi temsiller vermek
tedir. Ayr1ca Bayan Sabahat 
ve Bayan Zehra tarafmdan 
akrobatik numaralar ve Bayan 
Bedia tarafmdan milli oyunlar 
yap1lmaktad1r. Pek yakmda 

s HNE 

- Emirler ~ar~asmdaki k1~hk 

Y •. k I K b d 8•11 tiyatroda temsillere ba§lanacaktar. 

. u se a a ay1 1 ur ~~~~~~~~-~~~~~'()Y..'f~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~J~~!~~~~~~~ 

l1te bütün fzmir -ve mülhakabmn seve seve i~ip doya- ~ ACELE EDJ• NJZ '• 1. ~ 
mad1g1 rak1lar bunlardar.I ~ ~ 

1 h·1· b"J · ~ CUMAYA BiR ~EY KAI MADI ! t ! E 
" cen 1 1 r. 1 en H;er. „ ~ Herkes gibi siz de ko~up görünüz!!! <;ünkü E 

a~~~~~~?~~~~~~I KARYOKA ~ 1 A S R 1 s1nemas1n1n ~ 1"1 
Jlj Güzel, temiz ve ferahh salonunu dolduracak halk ~ ~ Yalrnz «Cl: 1\1 \> ) a kadar gi>sterilccek \ e 1 
~ iki filim birden görecektir. i M fih11 lstanbula iade cdilecektir. E 
1 1 - Niyagara §Cllalesinden ufak bir kay1lda ge~en @ ~ T s· '' s 
E akrllar d;:rduran, kalpler ~arptiran, binlerce zorluklara ~ ~ " ayy~r~ _1n~ma.s1 ~ 
~ gögüs geren (BIL BOYD) ~ ~ Bl''rL l IZ~tlRL.ll...El~IN E 

~ o·· 1·· b I __. ~ ''KARYOKA'' a ~ . um can az ar1 ~ ~ .. . . . . . y1 m 
~ 2- Insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olmiyan ~ ~ Goreb1lmelen 1~1~ ~e1 gun .. s~.at .. 11,30 da a.~1hy?r. fi 

1 
aras1nda fark1 gösteren bütün dünyada romam okunan ~ ~ Ayr1ca : F ~k~ Turk.~e so~.lu dunya havad1sler1 ?g 
Gaby Morley, Hanri Rolandm büyük temsih ~ ~ MIKI "KARIKATOR„ KOMIK E 

·.: D • h ••d•• •• 1 ~ DiKKAT:Fiyatlarda degi§iklik yoktnr 30 - 40 - SO kuru1 ~ 
~ em1r ane mu uru ~ M Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
IJ Filimlerini görecek . ve alk1,hyacaksm1z ~ ~ Cumartesi 13 - 15 17 seanslarmda T ALEBEYE ll 
~ Ayr1ca MIKi renkli ~ ~ tenziläth bilet verilir. aal 
~~~~~~:~~~~~· ll~· * * .!t •• ·:<>·:.· ·!mJ~~ 
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'" SaDife 4 . ~ 
Lehistanda 
Yahudi 
DÜ§~anl1g1 
Man~ester Gardiyan raze

tesine Var§ovadae bildirili
yor: 

Lehistaada bulunall 3 mil
yon be~üüzbin yahutliain ta
lii, yahudilere dü,man olarak 
kurulmu1 olarak kurulmu1 
olan endeks te~kiläbnm sen 
zamanlardaki faaliyeti üze
rine gü~ bir duruma girai,
tir. Endeks ismi, eski Le
histan ulusal demokras1 par
tisinin yeniden fak10m11 ol
dugu bir addir. 

Bu partinin bugün karla· 
mentoda 61, senatoda 12 
üyeligi vardir. 

Roman Dmovcki, seneler
denberi bu partinin ba1kan
bg101 etmektedir. ~imdi bu 
partinin ileri gelenlerinden 
profesör Ribarski, mare~al 
Trampeinski, prens Cetver
tinski. B. Stronski, 1imdiki 
halde parlemontoda bulun
maktad1r. 

Bu partinin gayesi "Lehis
tanr uluslardan kurulma bir 
devlet degil, ulusal bir deY· 
let yapmak„ t&r. 

Bu partJ, ayn1 2amanda 
~ogunlugu, yaln1z Lehlilerden 
olmak üzere bir parlamento 
ve kabine kurmak istemek
tedir. 

Fakat Endeks'in progra
m1ndaki ba,hca madtle Ya
hudi dü1manhiJd1r. Bunlar 
Y ahudileri mahvetmek. ken
dilerine vatanda1lik hakk1 
vermemek ve neticede enlar1 
Lehistan smirlanndan d11an 
atmak istemektedirler. 

1935 yihnda ba~bakan ol· 
dugu zaman, bir ~ok yahu
dileri ag1r vergilere tibi tu
tarak Lehistandan uzakla1-
maga mecbur eden B. Gra
bski, bu parti mensupJarm
dadd1. Yahudiler bu adam1n 
hala bugünkü faaliy;tte par
mag1 oldugunu söylemekte
dir. 

Yabanc1 
Gazeteciler 

Adis - Ababay1 
b1rak1yorlar. 

Paris-Havas ajans1ndaa: 
Muharebeleri yakmdan gör
mek ve daha degerli hava
dis vereHlmek i~in Adis-A-
babadaki gazete aytarlan 
paytahh b1p askerin arkas1m 
takip ediyorJar. Muharrirle
rin ziyadesi Harrrda kaJa-
cakd1r. Zira onlarm dü~ün
cesine göre vak1n günde Ha
rar mühim bir durum aJa
caktrr. -· Laie 
Sinemas1n1n 
Can1la n parca pa r~a 

o'<lu ... 
Cumuri~ et bayrarn1 müna· 

sebetile Laie smemas1n1n 
Türk~e Sözlü Ak kartal 
fiJmini oymyacagm1 haber 
alan on binlcrce halk bu 
emsalsiz filmi görmek i~ia 
ki§eye biJet almak i~in hü
cum etmi~ler ve camJar1 par
f;a par~a etmi~lerdir. Halk
tan bir ~ogu sinema önün
de beklemek mecburiyetinde 
kalm1§hr. Sinema sahibi ve 
direktörü Cemil beye ge~
mit olaua. 

( Hallon e.t J 

Yunan Gazetelerinin dostca 
ne§riyah ••• 

Atiaa 29 (A.A)-Yuaan gazeteleri Tür Cuauriyetiae ku· 
rulu~unua y1l d~nümü münasebetile hararetli dileklerde bu
lunmaktad1rlar. 

Gazeteler bugünkü tarihin 12 sene evvel dahi önderin 
idaresi altinda müttefik ve dost memleket tarihinde büabü
tün yeni bir yol a~m1~ olduiunu kaydoderek diyorlar ki : 

Yeni ve modern Türkiyenin ger~ekle~tirdiii terekkileri 
dostlukla ve sempati duygularils takip eden Yunaaistan, 
Türkiyenin sevincine i,tirak eder. 

Preno Pol bay Baldvinle 
gÖrÜ§tÜ ••• 

~ondra 29 (A.A)-Yugoslavya Kral •aibi Preas Pol Bay 
Baldvini ziyaret etmi~tir. 

Cinde Japon aleyhtarl1gi 
Pekin 29 (A.A)-<;in makamlan <;ininde her türlü Japon 

aleyhtarr taaliyete nihayet vermedikleri takdirde Tiyens:inde 
ki japon makamJanmn bemen tetbirler alacaklar1 bildiril
mektedir. 

E 
Bir cephede 
Harb ba§lad1 

Belgrad (Özel) - Royter 
ajansmdan: 

ltalyanlarla Ras Deste ara
smda harp ba§lam11tir. Bu 
harp Nebi ~1ben cephesin
de Habe§lerin sag kolunda 
kanh bir surette devam edi-
yor. 

Cift~i inliyor 
<;ünkü tt>hum 

bulam1yer. 
Topraga tohum atmak za

mani geldi. <;ift~inin elinde 
tohum yoktur .. Topragm na-
da:a1 hazir fakat tohum ol
muy1nca bo1 yere sarfettigi 
bu emekten de meyus ; te-
humluk bugday ve arpa fi
yatlarmda büyük bir fark 
var. Bunu satanlarda farsa~-
tan istifade ediyorlar. Bina
ena eyh hükiimet bu mese
leyi dü1üumelidir.Ziraat ban-
k •smda pek ~ok bugday var. 
Bauka ~ift~iye bu buiday1 
kredi ile yahut pe1in olrak 
ve maliyet finabna verirse 
memlekete hiz i et etmi:, ve 
tohum satan zahirecilerin de 
ihtikärmm önünü almak elur. 

Tütün 
Sat1§1 
K1z1§t1 
izmir ve ~evresindeki Tü

tün yerlerinde piyasa tama
mile a~1lm11, sab§lar oldukca 
ktz1~m1§t1r. Km;adas1nda 100 
120, Fo~ada 70 - 80, kuru1a 
kadar Tütün sablm11hr. Mo· 
nopol idaresinin kar11masile 
piyasa düzelmi1tir. Monopol 
Tütünün kilosu 120 - 130 ku
ru1a kadar ahnmi§hr. 

Muglada Monopol ve Ame
rikan kumpanyas1 Tütünü 
92-85 kadar alm1§lard1r. Sö
kede kumpanyalar Tütütü 
95-85 kuru1a kadar ald1klar1 
halde Monopol idareside 100 
120 kuru1a alm11hr. 

2!> ve 50 kuru~luk 
paralar 

25 ve 50 kurnpbk parala
nn basilmakta oldugunu yaz
mi§bk. Bugün ögrendigimize 
göre bu paralartn bask1s1 
bitmiftir. Yak1nda baakalar 
vasdasile piyasaya ~1kanla
caldarclar. 

~ 

Ras Seyum 
·raarruza kendi kn

manda ediyor 
Belgrad (Özel)- Asmara

dan bildiriliyor: 

$imal cephesinde bir kas: 
günlük sükiittan sonra büyük 
bir h1zla ba1hya11 muharebe 
pek kanh safhalar ge~iriyor. 
Harb Aksumuo 1arkmdad1r. 
Burada bir Habe1 kolu ltal
yanlarm arkas1m kesmege 
~ah11yor. Bu harb1 bizzat 
Ras Seyum id:1re etmekte-
dir. Bir taraftan ltalyanlann 
arkas1n1 ~evirmek Ye bir ta-
raftan da merkezine hücum 
ederek ~a11rtmak suretile 
Habe1 kumandan1n10 yaptig1 
bu kanh hücum henüz ne-
ticelenmemi1tir. 

Rusyaya 
Giden ü~ 
Ka~agin 
Karadeniz Ortas1nda 

Motürü Yanm1s 
;) 

Sefya ( Özel ) - ihtilälci 
komünistJerden ü~ Bulgar 
Rusyaya ka~mak üzere mo-
törle Käradenize a~rlmi§lar, · 
yolda motör ate, alm1~ ve 
bunJardan Dimitri Ozaref 
korku ile kendini denize 
atm11 ve bogulmu~tur. 

Ötekr ikisi de motörü sön 
dürmege muvaffak olarak ve 
bu aotörle Karadeniai a~a
m1yacaklar•n1 anhyar(lk tek
rar Bulgar sahilJerine dön
mü1ler ve Bulgar hudud bek 
~ileri tarafindan yakalanmtf· 
lardir. ------.l'!JGJ---
31 Numaral1 
• 
Italyan teligi 

Roma 29 (A.A) - Birinci 
kolordumuz, Havzeyu hava-
lisinde istik1af hareketlerin
de bulunmuttur. lstik1af, 
Adua ile Aksumun ilerisine 
kadar uzam1fbr. 

Tayyarelerimiz, mütamadi 
faaliyet göstermi1Jerdir. K1-
taabm1za teslim olan Hahef
ler, beraberinde 732 t~fe~ 
r•tiraiflerdir. 

Mel'un 
Suikasdda 

italyan oarmagt 
mesclesi 

-Ba§taraf1 birincide
rak, Habe1 cephesine git
mi,fir. ~imdi erada 1imal 
kolunda bir tayyare filosu
nun ba1mda bulunmaktad1r. 
Gazetelerde her gün ismini 
gördügünüz adam budur. 

Vak1a ajans, ikinci bir 
telgrafJa, ecnebi gazetelerin 
yazd1g1 gibi hainlerin üze
rinde Jiret bulunmad1g1a1 
bildir•i~tir. Fakat nihayet 
bu, käfi bir deliJ, veya bir 
delil yoksuzlugu degildir. 
<;ünkü Maverayi§eriada ge· 
~en para liret degildir. 

Ajans, yine, ecnebi gaze
telerio "itaJyanlarm Anado
luya sekulmaktan vazge~me
mi1 oldugu bu sars1lmaz ve
sikalardan anla,dmaktadir.„ 
Y olundaki yaz1larm1 da tek
zip etmi§tir, 

italya ile samimi dostlu
gumuzu ~ok yakinen bilenJer 
i~ia bu tekzip cidden yerin
dedir. 

Bu haberlerin ba,§tan a1a· 
i1 yanh1 ol•asim temeoni 
ederiz. Y oksa nas1l olur da 
Kent Ciyano gibi mühim bir 
deYld adam1n10 ismi böyle 
kar111k ve feci bir hädisenin 
i~ine kar111r? Bizim i~in bu
nu tal!avvur=etmek bile müm
kün degildir. 

Her halde <;erkes Etem 
ve karde§i tutulduguna göre 
teslim de edilecekler demek
tir, Binaenaleyh ~ok ge~
meden bütün hakikat mey
dana ~1kmakta gecikmiye· 
cektir. <;erkes Etem yüzel
liliklerden oldugu i~in Nan
sen pasaportite gezmektedir. 
lngiliz polisinin bu 1erir ve 
avenesi hakk1nda icabeden 
muameleye tevessül edecegi 
§Üphesizdir. 

Suikasd meseJesi etrafmda 
M aYerai§eriada tahkikat de
vam etmektedir. Bu hususta 
bir Yunan gazetesi §Unlar1 
yazmaktadir: 

" Anla~1lan bugün Nis'te 
bulunan Halife Abdülme~id
den para alan <;erkes Etem 
Berutta bu te~kiläb vücuda 
getirmi§ ve Frans1z maka
mabmn nazar1 dikkatini celb 
etmamek i~in bunu ~am ta
rikile göndermi~tir. 11 

Bu hususta Frans1z zab1-
tasmm ayrica tahtikat y~p
bg1 1üphes1zd1r. ---00------
Habe§ 
imparatoru 
Nerede? 
Belgrad (Özel) - Habe§ 

imparatorunun cebheyi? git· 
tigi hakkmda verilen haber
lere ayk1n olmak üzere de
niyerki Habe§lerin eski adeti 
üzere imparator, paytahtan 
~1karken, en büyük oglunu 
yerine vekil birakmaga mec
burdur. Halbuki Hadet im
paretorunun en büyük oglu 
Despede bulunuyor. Görülü
yorki imparator hakk1nda 
verilen heberlerde bir birine 
uyj'un deiildir. 

En mühim 
w 

~adyo ve telgraf haberleri 
§ lniilterenin Türkiye sefiri, Atatürk'e karft tevcila -"' 

••k istenea suikast etrannda bir diyevde buluaarak ; 
-iagiltere, bu suikast hadisesini nefretle karttlam11ttr· 
Dedi .. 
§ Suriyeden geJea gazeteJerin verdikleri maliimata ~~ 

ran Büyü~ ~efimize suikast aeselesi ile alikatlar • ....
ti•diki <;erkez kJübü Suriye zab1tas1 taraftatlan lta11i.it "' 
yüzden fazla <;erkez tevkif edilmi1tir. · 

§ Rus <;ar1n10 yavnrinin oglu Mifail Mali~ef Hab•I~ 
Tayyareci s1fati)e ~ah§maktad1r. Muvaffakiyetli bizmetlet 
görmektedir. 

§ Bulgaristan, Yunanistan ve Y egoslavyao1n balkaD ~ 
Makedonya bölgelerinde büyük yaim•~ Ye sular yükaelllit ~Cl 
dir , 

§ Uluslar kurumu yar1ndan sonra toplan1yor. Otuz aeki' 
devlet muralahaslar1 yann cenevrede bulunacaklardir. 

§ Ras Seyum ve Nasibu ordular1 daglar1 ~utmuf, Habit 
ordulanda tayyarelerile ltalyan1n durumunu keif• bafl'" 
mitdir. 

§ ltaJyanlar hi~ harb etmeden baz: yerlerde ilerliyor~ 
fakat bu ilerleme pek 1üpheli gidiyor. Zira arkalanada• J,il 
~evir;'De hareketine ugramalar10dan da korkuyorlar. „1oi1 

§ ltalyanlar be1 günden sonra hükümetin yeni düzdur 
alb ayhk ekonomik bir program ~evresinde ya1amaia .,..
byacaklard1r. Ziza itaJyaya ek<;momik zorlama o gün b•~ 
yacakhr. Bu programa göre ltalyanlar hafdada ancak 1 

kere bile et yiyebileceklerdir. 
§ Fransiz fa§istleri Frans1z hükumetini devirme itin t•r 

yare ve mitralyoz tedarik etmi1lerdir. Bunun bq1nda b~ 
nan (Ate§ Ha§) reisi miralay (Delaro'kun):baz1 Frans1z dir 
lomatlar1 ve asker kuvvetlerile anJa1d1g1 görülüyor. • _ ... 

Habe1 imparaterunun yamnda Avrupah gayet ikti~: 
erkäm harblar bulundugu ve bunlaran Habe1 harbleriai ,P 
li gizli• idare ettikleri kanaah has1l elmaktad1r. 

1
.,. 

§ Habe§ asker kumandanlari ltalyanlar1 ~ap de•izid• _. 
kecekler kanaabndadirlar. Habe~Jerin bu kanaabna az ~ 
k1t sonra herkes inanacai1 iddias1nda da bulunuyorlar 

§ Habe§ lmparatori~esi M1z1rdan geien Ktztlha~ heyeli" 
bir tölen ver•it ve M1s1rm bu karde,~e yard1a1n1 Hab.;.-
tan hi~bir zaman unutm1yacaim1 tölende bulunanlara a1yil' 
mittir. 

§ Luici Batyoli Harrarda tevkif e.lihnittir. Bu ltalf" 
kuryesinde casus diye ttibhe edilmi1tir. Haite1ler l»uau ,,-. ' 
garyada kullanmaktadirlar. J ~ll 

§ Londra kara gömleklilerin teplanbs1ada enteraa•J!.4 \ ll 

mar1m1 söyliyen kemti•istler bunlara hücüm etai1tir. """ 'i.... . 
ölüler vardar. d ~ 

§ Ankarada T&rkiye Avukatlar kongresi düa aplda. 17 

muahhas bulundu. _.l 
§ Cenevre Uluslar kurumunun bu defaki se1yetesia~ ~ 

ehemmiyet veriliyor. Bu kurum halya •e Hal»eti ea _.,.,,,. 
afakadar ediyor. 

~ S E 
italya 

ingiltereye cemile 
yaz1yor. 

Lonra-Royter ajans1ndan: 
Habe, cenup cephesi ku-

mandan1 Ras Y estenin ku· 
manda~mdaki ü~ yüz bin as
ker dört yüz kilometrelik 
bir cephede harp etmeete
dir. 

italyan1n 
lhtiyat alt1nlat:"1 

Belgrad ( Özel) - Roma 
teJgraf: Bu aym onuncu gü-
oü ltalyan bankastmn ihtiyat 
altind !nnktar1 4 milyar 427 
milyon, 998 bin liret olarak 
tesbit edildigine göre 205 
milyon, 946 bin eksilmi' de
mektir. 

Köy muhtarla
nn1n maa1lar1 

Köy büt~elerinin ag1rhg1n
dan dolay1 köylülere yük ol
mamak i~in köylülere yap1· 
lan salg1nlar1n azaltdmas1 ve 
bu atilblma yüzünden büt~e
deki noasanan köy muhtrla
nna verilen aybklar1n da 
azaltdmasr ve köy postalan
n1n kar11la1hrdmas1 kararla1-
bnlm1ibr. 

E ri E 8 • 
Italyan:ar 

i~i kand1rarak göraJ 
istiyorlar 

Belgrad (Özel) - lta~ 
lar bugün bir gere d 
Tigre ve havaliai üstöae JA 
larJa beyannameler abl ' 
ve Ras Kuksa'mn bu ile"' 
li tayin olundugu bildiril -~ 
halk1 itaata ve Habet oiwr· 1 

suna iltihak edenleri da• 
davet etmektedirler. 

Buikime~ 
Bir olacak 

Belgrad (Özel) - i'I' 
ajam1 ltalyanlann $ib Ja• 
lisinin sarp kayaUk 
kabrlar ve develerJe il. 
diklerini bildiriyor. AYol 
manda Adis·Ababad':° ,j 
len bir t„lgrafta dabi <r:,, 
ni bildirmiyor) lta11'" 1 
Habe1ler taraf1nd~D. bi~t/ 
ve ve kabr kafilesmill ~ 
dupnu ve Habef ~. i J9I' 
ricata mechur edild•I'' ,,,! 
her veriyor. ,.... . 

Senenin en biiyük ffJ-1 
Yavrulll 
" Kü~ük Jak " 

Cumadan itibare• # 
Ta yyare Sine!UB51 


