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Büyük ltalyan hücumu neden yapilmadi ? .. 
~as Kass k im n smd k" Hahe§l"ler ~evirme hareket"nde muvaffa olabdecekler mi? 

Ras Seyum ordusu yapt1i1 hücumda ltalyanlara b··yük zayiat verdirmi,tir. 

top ve tüf ek ve -dipl;;;;:;~;; sav $ ar hararetlendi 
Pa. dt ras (Radyo) - Asmara-

~ ti hild1rildigine göre ital-
1all 
d • ordusunun Makalleye 
~tu ~abuk ilerlemesi i~in 

„ 

korkuldugu i~in italyanlar : yük bir süngü muharebesi 
Makalleyi ele ge~irerek va- yepm1§hr. ilk hücum Habe§-
ziyeti diizeltmek isriyorlar. ler tarafmdan olmu§tur. iki 

Paris (Radyo) - Adisaba- taraftan da binlerce tclefat 
vard1r. 

italyanlar iki mevzii terke 
mccl>ur olmuslard1r. 

lJABE;; iMPARATORU 
MERKEZDEN A YRILMIYOR 

Belgrad ( Özel ) - Adis
Ababadan telgraf: impara
tar Cenevre konseyi konu~
malarma dair vaktile haber 
alabilmek i~in merkezden 
aynlmamaga karar vermi~tir. 
iMPARAl'ORUN HABERl 

YOKMU~ 

- ,. --~:=~~ ......... ~--~~,m:& ......... ..-
1'1 ~~ •erilmi§tir. Buna sebep l ban bildirildigine göre, Ras 

~ 'tleriD 1ta1yanJanli sol K ::isa 180,0GO askerie Al<-
~ "'-ilh1n1 tebdid etmeleridir. sum ve Aduaya ~evirmek 

mamakla bcraber ingiliz el
~isinin Romada Mussolini ile 
olan temaslarmdan da bir 
§ey bilmedigi söyleniyor. 

Buradn Cenevrede de bir 
cmrivaki yap1lmasmdan kor
kuluyor. 

Belarad (Özel} - Asma
radan telgraf: Ras Kassa 

' Gondar illerinde altmllj bin 

ki§i toplam1~br. Bu asker 
dört ay harb etmek üzere 
tethiz edilmi~tir. Bunu habar 
alan italyanlar ak~ama saba-

1 ha bir hücumun gelmesini 
bekliyorlar ve ona göre mü

gören ve Hararda müdafaa
da bulunan Bel~ika zabitleri 
askerlerile beraber Cicikaya 
hareket i~in emir alm1~lar-

dir. 
Belgrad ( Özel )- Adis

Ababadan: Burada pek gizli dafaa hazirhyorlar. 
Belgrad (Özel) - Royter tutulmak üzere bir cephane 

fabrikas1 a~1lm1~br. Burada 
-- Sonu 4 nncuJ~ 

ajcn:'1ncl:an : 

Habe~ ordusunda vazife 
~ ~~•lerda toplanan mühi• tecrübesiode bulunmaktad1r. 

,~c~ kuvvetlerinin bir t;e- Paris (Radyo) - Ras Se-

Belgrad ( Özcl ) - Adis
Abahadan: F ransa-lngiltere, 
Fransa-italya arasmda Ha
be~ meselesi hakkmda Ha
be~ kcnu~malar. dair ge~en 
sözler halckmda Habe~ im
paratorunun haben bile ol-

~ ~ :& ~ ~ ~ ~ f!2 

~ ~ hareketi yapmasmdan yum ordusu ftalyanlarla bü-
~ '~ [•, [tj „.IJI 11;q 11'.,;:11 ~~ 

~ ~,;.~nya~;~ ;oiü 
~he§ itinde, zamam 2'eli~ce, 

~ 1hakem olacak 

zamam gelince, hakem ro
Jünü yapacagm1 söylemi~tir. 

M. Hitler, Almanyamn iki 
tarafla ticaretin durmas1m 
muvaf1k görmemekle bera
ber ne italyaya, ne de Ha
be~istana siläh vermiyecagi
ni aöylemi~tir. . 

töre • 
l 
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Dün ~ehid polisler a 1t ek 
parlak bir surette a~1ld1 

Dün §ehid polislerin abi- : ve sadakatini tasvir e'tmi§, 
desi ilbay Fazit Güle~ ile Bununla Türk ulusunun ifti-
Emniyet Direktörü Feyzi Ak
kor Mustahkem Mevki, Fir-
ka, Belediye erkänlari hazir 
oldul lan halde, askeri ban

' do musikisi tarafmdan ~ab· 
nan mar§larla 0~1ld1. 

Mar§lardan sonra ilbay 
Fazh Güle~'in teklifi üzerine 
§ehid polislerin ruhunu ho§
landirmak i!;in bir dakika 
sükiit edildi. 

Sonra bay Feyzi Akkor 
abidenin yanmdaki kürsiye 
~1kh. gayet belig ve bilgili 
bir surette emniyetin ehem
miyetini sayd1ktan sonra, 
Türk polisinin fedakäarhklar 
ve güzel s1fatlarm1 tasvir 
ederken demi~tir ki : 

" Bu ta§ Türk polisinin, 
metanetinin, namusunun, ~e

refinin, ahläkmm, imamnm 
da bir remzidir. Bu;ta~ önün 
de hürmetle egilelim. " 

Bundan sonra Polis Avni 
Güler, heyecanh bir söylev 
verdi. En sonra llbay F a!h 
Güle~ pek tesirli ve pek 
degerli söylevi ile, Türk 
polisinin nezaket, nezahet 

FEYZi -AKKOR 
har edecegini söylemi§tir. 

Gerek ltbay ve gerek em
niyet direk' örü ~ok alk1§· 
landalar. 

~arbay geldi 
Ankarada Ur tylar kong

resinde bulunan ~arbay1m1z 
Dr. Behret Uz dün ak~am 

izmire geldi. ~arbay1m1zm 
izmir i~in Ankaradan cieger
li §eyler getirdigine $Üphe
miz yoktur. 

Suikasdcrlarrn 
------------------0000--------------~ 

Adedi Yiizden Fazla Imi§ 
Hainlerin eleba~ilan serbest b1rak1ld1lar n11? 

Suriye gazeteleri önderi
miz, Atatürke ka§rl hazirla
nan, fakat müteyekkiz Türk 
diplomas1 ve zab1tasmm gay
retile akim kalan suikasd 
~etesi hakkmda yeni haber-
ler veriyor. · 

Bu gazetelerin ifadesine 
göre, bu ~etenin merkezi 
Suriyede ve bilhassa Mave
rai§eriadaki <;erkes kulübün
dedir. 

Bu kulübe bir kulüb de-
mekten ziyade ka~ak ~er
kesler, yahud caniler yuvas1 
demek daha iyi olur. Mave
rayi~eria zab1tas1 bu ka~ak
larm kulüblerinde, evlerinde, 
cevlangählarmda birdenbire 
ve baskm §eklinde yapbg1 
ara§brmada bu hiyaneti, bu 
cenevarlig1 gösterir baz1 ev
rak ta elde etmi~tir. Bu ev
raka göre Suikasdc1larm 
adedi yüzden fazlad1r. Bu 
serseriler arasmda yalmz 
~erkesler degil Türkiyeden 
kovulmu§ bazl eski Os111anh 
zabitleri de vard1r. 

<;erkes evlerini ve klübü-
nü ara§brmada <;erkes Etem 
dahi hapse ahlmi§h. Bazi 
rivayetlare göre Etem ve 

' karde~i kefaletle sahnm1~hr. 
Halbuki bu cinayet oyunu
nun eleba§alar1 olan bu ha
inlerin serbest b1rak1lmasma 
ihtimal verilemez : Nitekim 

(Sonu 4 ünciide) 

-·~ 
iki harb 
Birden 

Atina ( Özel ) - Okadar 
~atafath sözlerle haz1rland1g1 
ve yap1lacag1 bildirilen bü
yük italya hücümunun geriye 
b1rak1lmasm1 dünya siyasal 
mahafillerinde bir ~ok dedi 
kodular uyandirma§br. Kimi 
bunun zorluklann1 kimi han~ 
~adlar1mn tetkiki ile vak1t 
ge~irdigini ve baz1lar1da Ha
be~istandan menfeatlar ko
parmak i~in baz1 aläkadar 
devletler arasmda pazarbk
lar yapild1g1n1 ileri sürmek
tedir. Bu suretle top, tüfek 
harb1 ile Hrlikte birde dip
lomas1 ve menfaat sava~1 

ba§lama§ bulunmaktadir. 

Telefon 

~hnief ve As1m büyük elbise f abrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 1 5-1 7 
TELEFON 2042 

No. 
''hk elb' ase, palto ve pardesünüzü mutlaka Abmed ve As1ma yapbrm1z. Yerli mah her ~e§id ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

diki~ 12 liradan 18 hraya kadar asmarlama elbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 3882 



Sahife 2 

Jlusolini 

~ASIL 

Romaya 
AKIN ETMi~Ti? 

--------ffOOff--------
a§ist italyas1 Nas1I Kuruldu? 
ier sene ilkte~rin ile ikin
~~rin arasmda italyada 
nlan büyük bayramlar bu 
1 ulusal ve genel bir ma
et alm1~hr. Karagömlek
rin toplu bir halde kal
malar1 ~air Danon~iyanm 
oma krah eldugu zaman 
tdigi gibi Roma üstüne 
·ümek ihtifalleri belki ebe
ve ilähi bir §ekil alama
ar. Fakat her tasavvurun 
.ünde bir ha§met ve §ev
t arzetmektedir. 
1921 Senesi ilkte§rininde 
lyada ka11~1khk tam ma
nasile hüküm sürmü~tu. 
Bir hükumet ink1läbma 
z1rlanan Fa§istler NapoJide 
Jlanm1§lard1. " Popolo Di
ya „ gazetesinin müdürü 
Fasi~tlerin ~efi olan Mus

lini intihap meydanmda 
pmt§ halka Karagömlekli
·in ge~id resmini yap1yor 

bagmyordu: 
- Hükiimet idaresini bize 
rc-::kler, yahud biz zorla 
lcag1z. Bu idareye el ko-
1k i~in Romaya gitmek 
ib eder. Fakat bu kareke
niz ancak b1r tehdittir. 
akti gelince milleti birle~
ek i~in yapilacak te~kiläh 
.ratmak hususunda yapilan 
r tehdittir. 
Mussolini fJkte~riain yirmi 

>dünde Napohden Milänoya 
>nüyor. Aym yirmi yedisin
~ idi ki, o senenin ~uba
:ida Ceneve konferansmm 
l§lang1cmda kurulan ve hi~ 
r vakit bir kabine kuvve
ai alamad1g1 gösteren Fak
l kabinesi yerini bir Fa§ist 
abinesine b1rakmat i~in is
fasm1 veriyordu. 
Mussolininin, ordunun, or

u zabitlerinio, be~ büyük 
azetesinin ve otuzbin silähh 
iraftarmm oldugunu ve 
unlar tarafmdan tutuJdu
unu bilen Faktani kendisi
e oynanacak oyunu gözile 
örmemek i~in hemen ara
an ~1k1p gitmi~ti. 
Ayni günde, Fa~ist lezyon

m ba§kumandam tarafmdan 
enel bir seferberlik ilän 
dildi. Bu davote Pis de, 
\mpolida, Floransda, Li
ornda Pistoyada herkes ica
et ederek ki§lalar doldu. 

Romada da bunlar posta 
telgraf ve telefon dairelerini 
i,ial ettiler. Milänoda Po
polo Di • alya idarehanesini 
merkez yapblar. Musolini 
genel karargälimda beyan
nameJer sa~1p duruyordu ve 
diyordu ki: 

- Karagömlekler Rema 
üstüne yürüyor. Bütün Fa
~istler, ~eften tut ta firkac1 
nefere kadar seferber halin-
dedir. F a~ist ürfi idc> re ka
nunu mer'iyete girecek. As
keri, siyasal, idari i~ler dört 
ki§idea mürekkeb bir dikta
törlük heyetine verilecektir. 

<;ifci va maden i~~ilerinin 
korkacaklart bir§ey yoktur. 
onlarm hakk1 müdafaa edi
Jccegi gibi onlar111 hakkma 
riayet dahi olunacakbr. Biz, 
bizim asker olm1yan muariz
lar1m1z hakkmda büyük kalb
li olacag1z. Digerlerine kar~1 
da insafs1z„. Her halde mu
zaff er lik läz1md1r. Bizde ga
lib ve muzaffer olacagu. 

Mussolioi kendisine mua · 
r1z olan Koryera Delesera 
gazetesini hemen tatil ettirdi. 

( Arkas1 var) 

Sagdan al1p 
Sola verecek 

Londra - Deyli telgraf 
ga:r.:ctcsi italyanJarm M1s1r 
hududundan ge~mege karar 
verdigi bir fuka askerin ltal
yaya gitmeyib her ihtimale 
kar~1 yine M1s1ra yakm ol
mak üzere garb Trabulus 
yahud oralardaki bir yere 
götüreccgi anla~1lm1~, bu ha
ber bura mehafilini hayli si
nirlendirmi~tir. 

ALI RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yald1zb ve her ~e~it 
kitap ve sair cild i~leri ancak 
ALi RIZA mücellithanesinde 
yap1hr. 

Yeni kavaflar ~ar§ISI No. 
34. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar§ismda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

Ölc;li üzerine s1hhi 

Kann, Alide, Han1ile, 
F1tik, Barsak, Böhrek 
Dü~künlügüne Fenni 

( HaJkan Seal ) 

Bulgaristan
dan ka~an 
Türkler 

Yugoslavyada 
----~~~--------0000------------------

1stanbul-istanbul gö~men 
geli§i devam etmektedir. Ev
velki ~ün de Köstenceden 
Naim ve Bursa vapurlarile 
gö~men gelmi~tir. Say1s1 iki 
bini ge~en bu gö~menlerin 
Kavakta s1hhi temizlikleri 
yap1lm1~ ve dün ak§am yer
le§tirilmek üzere Tekirdagma 
gönderilmi§lerdir. 

Silahlar ve kad1nlar1n erkek-
lerle müsavi haklar1 

Naim ve Bursa vapurlar1 
bunlari b1rakbktan sonra 
tekrar Köstenceye gidecek
ler ve orada b~kliyen mu
cirleri ahp geleceklerpir. 

Bupaykime 
Du§ecek 

Londra-1 ancester Gar
diyen gazetesinin Adis-Aba
ba muhabirinden ald1g1 bir 
telgraf haberine göre Tigre 
bölgesinin bir yabanc1 man
daterligi altma ahnmas1 Fran
sa da müläyim bir hava ile 
kar~damaktad1r. Bu gazete 

italyanm özel dü§ünmesine 
göre yalmz lta]yanlar~ veri-

lecek bir mandaterlik Ha
be~ler tarafmdan kabul edil
mesine imkän yoktur. 

Do~emere - Ma 
sua yolu 

ital)1anla ra Ka~a 
i\1al Oldu? 

Belg ad (Özel) - Havas 
ajansmdan: Süel bak1mmdan 
pek önemli olan Doieme yelu 
g•~en y1l ba§laam1§ ve tam 
bir senede bitmi~tir. 

llu yol 1650 kiJometrodur. 
Burda 10 bin beyaz ve 3Q 
bin yerli ~ahsaJ§ ve 520 ki~i 
sicaktan olmu~tur. 

Belgradda pkan "Pravda„ 
gazetesi bu ba§hk alhnda 
uzun bir makale yaz1yor. 
Bu makaley1 oldugu gibi 
terceme etmeie gazetemizin 
hacmi elveri~li degllse de 
bizi ulusal bir surette alä
kadar eden bu yazllann 
canh yerlerini olsun okuyu
culanm1zm gözü önüne koy
maktan kendimizi alamad1k. 
Pravda diyor ki acunun is
läm kadm1 arbk taassuba 
kar§I bir sava§ ilän etmi§tir. 

Genei sava§tan sonra her 
tarafta oldugu gibi bizdede 
Yugoslavya müslüman kadm1 
hürriyeti 1~m cabalamaga 
ba~lad1. Bu ca balama yalmz 
isläm kadmmda degil ayni 
zamanda Yugosla vyanm er
kek müslümanlarmda dahi 
görülüyor. Mamafih bu er· 
kekler arasmda kar1, yahud 
k1zlarmm ölünceye kadar 
kendi emri ve bilhassa fera
cenin altinda bulunmas1m 
tercih edenlerde az degildir. 

Bu ~ekilde bir hayatm 
kadmhk alemini yine eski 
cehalet i~inde birakarak ya
§amanm lezetinden mahrum 
edecegini gören bilgin ve 
dü~üncesi aydmlanm1~ kadm
lar bu gibi konsuvatörlere 
kar§I durmak i~in yeni bir 
yol bulmu§lur. 

Makale sahibi Stefa" Gr
kov:~ tu ha?lang1c1 yapt1ktan 
sonra Yugoslavyadal<i m„s„ 

lümanlar ve bunlarm i~timai 
durumlar1 hakkmda §U ista
tistigi ne§rediyor ve diyor 
ki : 

Yurdumuzda bir milyon 
yediyüzbin müslüman vardu. 
Bun!arm ziyadesi fakirdir. 

FakirHkleri kendilerini idare 
edecek kad:'.lr toprak yahud 
yer saHbi olmad1klanndan 

ßÜtÜn Sof ya degil; fakat bu eski adamla-
rm ziyadesinin iki ü~ kar1s1 

Y ol deniz süviycsinden 
2400 metre yükseklikte bit
mektedir. 

DiplomatJar1 bulunmasmdandir. Bu kar1la
rm herbirinden müteaddid 

Suc;lular sandal)'as1nda ~ocuk sahibi oluyurlar. 
Sofya ( Özel ) - Yarm (1 Bugün yalmz Busna Her-

ikincite~rin) Sofya asker di- sekte yediyüz ki§i vard1r ki 
vanmda rivayet edilecek o)an iki§er kar1hd1rlar. Tabiidir ki 
miralay Damyan Vel~ef mah- bu harekct asrile~mek iste-
kemesini Bulgar umumi ef- diginden dugmu~ degildir. 
kär1 sab1rs1zla bekliyor. Zira Bütün bunlar dinin müsaade-
Vel~efin haz1rlad1g1 hükiimet kärhgmdan istifade ederek 
darbesinde Bulgaristanm bir sefalete ablmamak dü~üncc-
~ok diplomatlarile kuman- liginin eseridir. 
danlarmm ad1 zikredilmekte Birka~ sene evveline ka-
ve bunlardan baz1lar1 da ha- dar Bosnanm reisi ulemas1 
p1sda bulunmaktad1rlar. olan <;avi~cvi~ islämlar1 be-

}i '1;·Qrtrl1~1QidU!!1 ~iill !'.ID!t·1~M~11 :~ulMlllllH~ 1~ ii1!llUlJ~·11 (i.@J 1'11Yi 
Rus tarihinde ve harb umumide büyük rol uymyan t"-

Raspot • n ve ~arican1n 
Saray entirikalarm1 en hakiki bir surette canland1ran 

Raspotin - Cari~a 

Iiyeden kurtarmak i~in mü
nevverleri davet etmi§ ve ta
assuba te~kilät vücudJandir
m1~tir. <;avi~evi§e bu telieb
büs fikrini veren Yugoslav
yada gördügü ve say1s1 iki 
bin be§yüze varan tahsil sa
hibleridir. Bu münevverler 
arasmda bin be§yüzü hüku
met memurudur. 

Belgrad ve Zagrab üni
versitesinde de 250 müsJü
man genci tahsilde bulunu
yor. Bunlarm memur olmas1-
na yahud üniversitede ~ah§
masma ne din ve ne de fe
race mani olm1yor. 

isläm kadmmm bu günkü 
geriliginin su~lusu isläm dini 
degil, .o dini anlam1yanlar, 
ou kenc:ii hesablarma göre 
terceme ve tefsir edenlerdir. 
ilk müsJümanlarm va1zJar1 
ve önderleri isläm kadm1nm 
tahsil ve miUeti arasmda i§ 
görmesini emrettikleri halde 
bu emirlere az vakit riayet 
edilmi~, daha sonralari isläm 
erkekleri Hindistandaki usul-
lere saparak kadm1 köle ve 
cariye mevkiine ge~irmek 

kadar büyük bir hatada bu-

lunmu§lard1r. Bizdeki isläm
lar dini on be~ ve on altmc1 

1 as1rda kabul etmi~lerdi. Bu 
dinin Hindistandan getirdigi 
ädetleri de benimsemi§
lerdi. 

Avusturya idaresinde iken 
bunlar ictimai ve siyasal 
cereyanlan görmek suretile 
biraz a~1lm1§lar, o zamanki 
münevver islämlar arasmda 
asrile§mek cereyanlari da u
yanmaga ba§lam1~b. 

Fakat o zamanm fslämlan-
nm nazariyesi ve eski adet
ler bu cereyamn ilerlemesine 
mani olmu~tu. Yugoslavya
mn Bosna - Hersek ile bir
le§mesinden sonra te§ekkül 
eden "Gayret cemiyeti „ bu 
meseleyi kendisine vaz1fe 
edinerek etrafma toplad1g1 
gen~lerle bu kadm mesele
sini de hal etmi§tir. 

1919 da idiki Süleyman 
pa§i~m isläm kadmmm örtül· 
mesi dini olmadmma ve is
lam kadmmm erkek ile be
raber hak sahibi bulundu
guea dair ne§rettigi bir bro
§Ür bu dilegi kuvvetlendir
mi§tir. Mamafih bu kuvveti 
ahnc1ya kadar bu bro§Ür bir 
'):ok yerlerde ate§tede yak1l
m1§ "hele fes yahud §abka„ 
hakkmda yaz1lan makaJeler 
konsarvatör müslümanlar1 bü
yük bir asabiyete kapbr-

ve kalblerde ya~ayan gizll a§k nedir'? 
Korsalar Bu s1rr1 biie ögretecek olan 

(iiZl..i SEVDA 
B A V A R i S dünya havadislerimizdeki son italya ve Habe~;. 

harb1 haz:rhklariJe bir arada bugün ~ 
Lastik <,::oraplar, Ka- 31 Biri ci Te~rin Per§embcdcn itibaren t-

31 Birinci T qri" 

italya 
Habe~de sec;me usulünü 

tekl~f ediyor. 
Belgrad (Özel) - Maten 

gazetesinin Roma aytar1 ltal
ya Habe§ meselesinin halli 
yolunu bulmu§tur. ftalya Ha
be§istan ile Sudan aras1nda 
ki yerlilerin ltalyaya birlq· 
dirilmesini istemeyecekdir. 
italya i11gal ettigi yerlerle 
beraber henuz i§gal etmedigi 
yerler halkma se~me im anl 
verilmesi dileyecekdir. Zira 
halya - Habe~ ülkesinden 
bir ~ok kabilele~in italyay1 
se~ecegi kanaotmdadir. ltal· 
yanlar uluslar konseyinde 
bu teklifi ortaya sürecekier
dir. 

italyanlar 
Ron1ayn yüt·üyü~ün 

1 :~ üncü yddönümünü 
kutlularken ... 

Belgrad (Özel)-Romadan 
telefon: ltalya Hab~lerden 
yeni ald1g1 yerlerde R'lma 
üzerine yürüyü§ÜD 13 üncü 
y1ldönümü §Cnliklerini pek 
parlak surette yapm1§br. Bu 
münasebetle Du~emere-Ma· 
sua yolu resmen a~1lm1~br. 

Londrada 
Kibar ve güzel kad1n 

h1rs1zlari 
Londre (Özel) - Son za

manlarda Londranm en bü· 
yük moda:magazalannda bir
s1zlan kolayca tutulam1yan 
bir~ok k1ymetli e§yanm !ra
hnmas1 üzerine iogiliz pelisi 
i§i yahmdan ara~brmak üze
ze läz1m geien tedbirleri al
mt§ ve ingiltere 1~ bakanh
gma §U lmealde bir rapor 
vermi~tiri: 

" H1rs1zlarm Londranm en 
§Ik, kibar ve bazan da~ ~ok 
zengin ve güzel kadmlar ol· 
duklan ve bunlarm vaziyeti· 
ne bakan magaza memurla· 
rmm kendilerinden §Üphe et 
meleri yüzünden hirs1zhkla· 
run kolayca yapbklar1 anla· 
sdmaklad1r. 

Bu kadmlardan baz1lar101P 
büyük hirs1z ~etelerine älet 
olduklan ve bazilannm da 
Kleptomtmi denilen hirs1zl:~ 
hastahg1 dolay1sile hi~ ibt•· 
ya~lan olmadan bu ~irkin 
harekette bulunmaktadirlar. ,, 
·~~ .......... ~ 
m1~b. 

Gayret cemiyetinin etraf1nd• 
toplanan ve islam kad1n1n• 
erkekle beraber k1lmak i~in 
ortaya ahlan gen~ler, boca" 
lar ve eski adamlarla büyii" 
mücadelelerde bulunarsl< 
nihayet 1928 senesinde k8 " 

d arl" dmlarm da lüzumun a T 

a]a" labilmesi i~in bir fetva 
bilmi§lerdi. ___.,, 

•• 
Türk~e Sözlll 
AKKARTA1' 
Scncnin en büy[J]{ 
Harb filmi bügün 

LALE -. ~ 
sik Baglan. ·· ( T A N ) S 1 N E M A S 1 ~ Sincmasmda bei 

S. D. A~er görecek ve bu sevimli sinemaya kar§t her gün artmak ,: Aynca: Fok Jurnal., Ha .,,i 
l · k muharcbesi, ilkbahar re5 
zmir ta olan ragbetinizi bir kat daha artt1raca hr. ; 

23 Odunpazar Kantarc1lar '1lij~. '~'IJll 1 'O'lf'IJl:lli 1'J ll!jJl~llJ11JlmlltlJMll ·r.crJ ii!l'11141Jllil·li111iUil '1·'1 ~I~ ge~idi. vs.„ ____ 

: Zen2in olmak isterseniz oi Saa Jet_ k_• --. - J ahn z-:-Corakka•n kar~kol kat 
yaD!(O biletlerinizi mutlaka ai l$eSlnaen §IStnda 354 H. Tahsin Ondet 



AU TIN 

DAMLASI 
l(olonya ve Losyonlann1 

YALNIZ 

S. Ferit 
yapar 

Size taklitlerini vern1ek 
isterlerse kabul e n1ev1111z. .., 

Depo:~if a Ec:zANEsi 

i~llaz ßa~1 ! Kurtulu§ ki§esi 
, ll} yegäne Jüks Bir ~ok'"yurdde§Jar1m1z1 fa-
~ltnc . . kirlikten kurtarip zeoginler 
tiib e yend1r arasma koymu§tur. 

t at ucuzdur muaz- Bu defa da en büyük ik-
't!tte herak§am ou- ramiyelerden birini kazan-
~Osterrn kt d' p k m1§hr. 
t e e ir. e z _. l k . . 

, sta b ld k . eogm o ma isbyenler 
'1 b' n u an uvveth Tayyare piyango biletlerini 
~~~~r \taryete gelecek- bu ki§eden alsmlar. 
t~„ an ve numarala- AD RES : 
~ jtnege §ay~stedir. Hapishane l<ar§ismda 

Urkuaza b1r defa Tayyare piyango bayii 
~ Berber Bekir S1tk1 

r~~F:LA~~, 
it· Gazinosu A~1ld1 1 

( Halk~a Seal J 

Yorgancilarda 23 No. ~1akine in1aläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahined Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka l,et 
kabul etmez fiatle s1hnatta ve saglam~olarak yap1hr 

L 

Furuncular Okusun 
• Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 
ve kolayJ1kh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i§leri vapur ve motör tamirab 
ve sefaine makine vaz 11 deruhde edilir. 

MESERRET :oTELi 
zmir Kemeralt1 Hühiimet 

Caddasi karakol kar§1s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1§ 
, ve yeniden otelciliga ait levazunati tedarik ederek te~rif 

edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlarm1 te
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu§tor. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidin 
haricinde kolayJ1klar gösteriJmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab ögretecek-
tir. Ak§amlar1 temiz hava almak i~in tara~alarim1z mÜ§te
rilerimize a~1kbr. 
A~lama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash. tenzilät vardir. 

:=*****-1d:.--ldc.1otclfc:tci:lc:lc:lc:lc~:lc~"J#=~ 

~ DOKTOR ~ 
~ A. Kemal Tonay ~ 
~ Bakteriyolog ve bula~1k, saJ.~111 ~ 
+c hastahklar n1ütehass1~1 >+ 
~ Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba~m- ~ 
t)( da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
+( ak~am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. )+ 
+( Müracaat eden hastalara yapilmas1 läz1mgelen sair )+ 
~ tahli!ät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t 
+( lara yaptlmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 
+c sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )t 

~ ~JIC~'$"f:JtC'PP$~~i:\C'!C:\C~~~"Pl'~~~ 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

~,:n en nezih gazinosu olan " T A F L A N „ ~ 
~ a~1ld1. Multte§em ince saz heyeti ile mugan- ~ 

1 
aflanda bu ak§amdan itibaren icray1 ahenge 1

1 
ft1r. Me§rubat son derece ucuz ve ncfistir. [I, 

tafJam bir defa ziyaret ediniz. ~ 

Her arad1g1n1z ~ik. ten1iz, Jiiks 
ev e~yas1n1 bu,·ada bula bilirsiniz. 

„ ~~~:~~~~~{i· 
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E 
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1 
~ T 

llltralti 
liükümet 

Kar~1smda 

~1k Gey 
Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yapilan elbiselerin 
zerafeti s1z1 ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 

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

Adres -. Karata§la Bii;ki 
Yurdu dabiJinde. 

1 - 10 

Habe harbine aid;:ilk sesli filim 

~ ... „. 
= .... 
= .... 
e 

Yüksel 

Bir def a ziya ret 
ediniz ~ 

~ekeciler 
No. 26 

1 Z M 1 R 

TIYA TRO 
ED E Bi 

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

rosunda her ak§am edebi 
ve komedi temsiller vermek
tedir. Aynca Bayan Sabahat 
ve Bayan Zehra tarafmdan 
akrobatik numaralar ve Bayan 
Bedia tarafmdan milli oyunlar 
yapdmaktad1r. Pek yakmda 

- ~ Emirler ~ar~1smdaki kt~hk 

SAHNE 

K b d B•JJ tiyatroda temsilJere ba~lanacakbr. 1-12 a a ay1 1 ur ~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 

m;l~i. ;:~~1:, i::~~.,~~r.~üthakatimn •••••••• ifip doy•- m ACELE EDiNIZ ! ! ~ 
lcen bilir, hiJen ic;er. ~ CUMA YA BIR SE:V. ~ALMADI 1 ! ! . .... "' .. .. ~ 
@~~~~~:~~~~~~ i Herkes g1b1 s1z de ko~up gorunuz ... <;unku ~ 

- AS R isusi~;masimn ~- KARYOKA ~ 1 Güzel, temiz ve ferahh salonunu dolduracak balk 1 ~ Yalmz «CUMA» ya kadar giisterilecck ve ~ 
~ iki filim birden görecektir. I~ ~ filn1 JstanbuJa iade edilecektir. ~ 
~ 1 - Niyagara ~ellalesinden ufak bir kay1kla ge~eo ~ T s· " ri 
~ ak1llar dcrduran, kalpler ~arpbran, binlerce zorluklara 1 ~ " ayy!!'r~ .1n~ma~1 ~ 
~ gögüs geren (BIL BOYD) ~ Bl'l'UN IZ1\IIl~LILERIN fu 
II ö1·· b 1 ~ ~ ''KARYOKA" ~ 1 2- insan ru~~ahl~~?n. a~~t ~r!il olmiyan ~ ; Görebilmeleri i~i~ ~e1 gün .. ·~.•! „11,30 I\~1hy~r. ~ 
I
~ arasmda fark1 gösteren bütün dünyada romam okunan ~ ~ Aynca : F?k~ Tur~~e so~.lu dunya ~avad1slen ~ 

Gaby Morley, Hanri Rolandm büyük temsili ~ ~ . MIKI "KARIKATOR„ KOMIK ~ 

D • h ••d•• •• ~ ~ DIKKAT:Fiyatlarda degi~iklik yoktnr 30 - 40 - 50 kuru~ ~ 
~ em1r ane mu uru ~ ~ Her gün 1s - 11 - 19 - 21,1s. ~ ! Filimlerini görecek ve alk1§ltyacaksm1z ~ ~ Cumartesi l 3 - 15 17 seanslannda T ALEBEYE ?i 
~ Ayr1ca MiKi renkli ~ "„:. tenzilätli bilet verilir. 



Sahife 4 

Belediyeden 
Dilegimiz 

lki~e~m~likte hast14 soka
gmda 9 numarah evin d1va
nn1n yar1s1 yagan yaimur
lardan y1kilm1~br. Kalan 
yar1s1 da tehlikeJi bir durum 
alm1~br. <;oluk ~ocugun cev
langäh1 olan bu yerde bir 
kaza vukuu melhuzdur. Be
lediyemizin dikkat nazanna 
sunar1z. 

Bunlar da Belediyeden 
yalvar1yorlar 

Kar§tyakamn Donanmac1 
mahallesinin Nazb sokagm1 
su kaplamI§br. Bu su birik
mesine en büyük sebeb bu
ras101 yapmak i~in y1g1Jan 
malzemedir. Ge~mek husu
sunda büyük zorluklar görü
len bu sokagm Belediye ta
raf1ndan bir saat evve) ya
pdmasm1 mezkur sokak sa
kinleri rica ediyorlar. 

Gümü§ 
Paralar ••• 

Y eni yirmi be~ vo !elli 
kuru§luklardan otuz alb~ar 
bin lirahk ufakhk Ankara, 
izmir, Istanbul Merkez ban
kalarma gönderilmi~ ve pi
yasaya c1kardm1§br. 

Türksporun 
Kongrcsi nc oldu? 
Ge~en pazar günü toplan-

mas1 kararla~brilan Törkspor 
kongresinin ekseriyet oima· 
d1g1ndan müzakere edeme
digi ve top)anb gününu ikin
cite~rinin ücüncü günü saat 
ona b1rak1ld1g1 ögrenilmi~tir. 

- '!Ja.---

Hainler 
Bulgaristandan Yuna

nistana m1 ge~mck 
istivorlar. 

" 
Sofya (ÖzeJ)-lki seneden-

beri Bulgarlardan ald1g1 pa
ra iJe bir Bulgar tar ihi yaz
maga ~ab~an Mahmud Arif 
Oru~ elinde bir Bulgar pa
saportu oldugu halde kans1 
ve ~ocuklarile birlikte Sof
yadan lske~eve gö~etmek 
istemi§tir. Fakat Sofv11daki 
Yunan konsoloslugu vaktile 

eroin ka~ak~1hg1nda• laudut ll 
harici edildigi i~in Arif Oru
cun pasaportunu vize etme
mi~tir. 

Sofyada ya~ayan ve orada 
(Yildmm) nammda bir gaze
tenin ba§yaz1c1hgm1 yapan 
Türkiye ka~aklarmdan <;er
kes Ali Haydar da bundan 
on be§ gün evvel gene iske
~eye gitmek üzere Sofya Yu
nan konsolosluguna ba§VUr
mu~sa da kendisi ~üpheii e§
hastan oJdugu i~in pasapor· 
tu Sofya Yunan konsoloslu
gunca vize ediJmemi§tir. 

Türk·yeye 
10000 Muha
cir Geliyor •• 

Sofya (ÖzeJ) - Bükre~ten 
telefonla bildiriliyor: Bu hafta 
sonnunda Küsenceden Tür
kiye Trakyesm daha 10,000 
muacir gitmek üzeredir. 

Bunlar1 götürecek olaa 
vapurJardan birka~1 Küsten
cenin önünde yatmaktadir. 
Bunlardan ba~ka daha ilci 
vapurun geJmesi belden••k
t.dir. 

( Halk.tn Sul J 

önemli siyasal görü1meler 
Paris - Londra - Roma aras1nda on gü11denberi 
devam eden 2'ÖrÜ§meler uluslar sosyetesinde 
anla1ma yolu bulunmas1na yard1m edecek mi? 

Londra 30 (A.A) - Press 
Assaciot,ion Ajans1n1n Fran
s1(kaynaklarmdan geien ha
berler; hiläfma olarak ltalya 
ve Uluslar sosyetesine bildi
rilecek mefruz bar1d teklif~ 
leri üzerine Pariste F rans1z 
ve f ngiliz uzmanlar1 arasmda 
hi~bir anla,m olmad1g1n1 bil
dirmi,Ierdir. 

Bu:husustaki görü~mel :?rin 
devam etmesi mümkündür. 
Fakat lngiltere ile Fransanm 
Uluslar sosyetesinden salähi
yet almaks1zin her hangi bir 
harekette bulunmaiar1 kabul 
edilemez. Esasen bu ü~ dev
let arasmda görü~ülmesi de 
mevzuu bahs degildir. 

Paris (Radyo)- ltalya ile 
Habe§istan arasrndaki harb 
ba~lang1cmdan beri italya 
iJe lngiltere arasanda uzay1p 
gelmekte olan gerginligin 
ortadan kaldir1lmas1 i~in on 
gündenberi Londra - Paris
Roma arasmda cereyan et
mekte olan müzakereler 
büyük bir iizlilik i~inde de
vam etmektedir. 

lnkiltere ile Fransa aras1n
da beraberligi tesbit etmek 
i~in lngiliz ve Frans1z muta· 
hass1slar1ndan mürekkeb bir 

C•l 
Mussolininin 
Son bar1§ 
~artlar1 

Cenevre (Özel) - Musso
ni bar1~ ~artlarmda diyorki : 
Habe§istan tarihi birlik ile 
te~ekkül etmi§, bir memleket 

degildir. Bugünkü iUerinden 
bir ~ogunu zorla kendine 
birle§tirmi~tir. Bunun i~in bun

lann üstüne bir hak iddia 
edemez, Tigre, Ogaden ve 
bunun bigi bir ~oklar1 bu 

kabildendir. Harrarm Habe§e 
b1rak1lmas1 yahud ltalyaya 

bir grup Pariste mütemadi 
toplanblar yapmaktad1rlar. 
Bu toplanhlardan ahnan ne
ticelerin Fransa ve lngilte· 
reuin Cenevrede alacaklar1 
vaziyeti haz1rJam1§ oldugun 
söyleniyor. Bay Laval dün 
sabah ltalyanm Paris sefiri 
bay <;erutiyi kabul ederek 
kendisile uzun bir müddet 
görü~mÜ§tür. 

Bay Laval ögleden sonra 
saat 16 da lngilterenin Paris 
sefiri Sir Cor~ Klarki da 
kabul ederek kendisile bir. 
saat kadar görü~mü~tür. 

Paris (Radyo) - Uluslar 
sosyetesinin Cuma günü ya
pacag1 toplanh büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Bu toplanbda f ngiltere 
nam1na Di!Jbakam Sir Samu
el Hoar ve Fransa namma 
Ba§bakan Bay Laval Konse
yin bu toplanbs1nda on gün
denberi yap1lan görü§meler
de elde edilcn sonu~lar1 or
taya atacaklard1r. 

Siyasal mahafilde, uluslar 
sosyetesinin bu toplanbsm
da ltalya-Habe§ anla~mazh
g1n1 haJletmek i~in bir for
mül bulunacaä-1 kanaatinde
dir. 

i:t .... 
iki harb b~rden} 

-Ba~tarah birincide
büyük miktarda bomba ve 
el mermileri yap1hyor. Riva
yete göre bu fabrika bu 
güne kadar askere yetmi~ 
bin el mermisi vermi§tir. 
Fabrikayl ecnebi mütehass1s 
mühendisler idare ediyor. 
Bu fabrikanm mal ine)eri 
Bel~ikadan gelmi~lerdir. 

Van~o 
Mihailofun 

Sekizinci idan1 c zas1 
Sofya (Özel) Dimtr Alek

sandurof adh yerli Makidon
ya komitesi reisi Van~o Mi
haylof emrile idam edilmi§ 

Paris (Radyo) - Londra
dan haber veriJiyor: 

fngilterenin uluslar sosye
tesi damimi delegesi bay 
Eden dün ak§am Lodnradan 
Parise hareket etmi~tir. Bay 
Eden Parise ugrayarak Ce
nevreye hareket edecektir. 

Paris (Radyo) - Roma
dan bildiriliyor: 

Sinyor Musso)ini dün in
gilterenin Roma sefiri bay 

Erik Drümondu kabul ederek 
kendisile uzun bi r müddet 
körü§mÜ~tür. 

Paris ~Radyo) ltalyaya 
kar~1 zecri tedbirleri alacak 
olan 18 ler komitesi bu sa
bah saat 10,30 da toplana
cakhr. 

Bu toplanbda uluslar sos
yetesine üye 0Jm1yan devlet
lere bu hususta alacaklar1 
vaziye:t hakkmda sorulan su
allere ahnacak cevaplar tet
kik edilecek ve uluslar sos
yetesi üyesi o)an dcvletler
den cevab vermek hususun
da ge~ kalm1§ olanlara tel
grafla müracaat olunarak 
cevaplar101n acele oln:-ak 
ggnderilmesi t~leb edilecck
tir. 

[•] 

Birham~al 
Treni yoldan 
C1kt1 

Sofya (ÖzeJ) - Lof~a to· 
nelinden ~tkarken yoldan fir
lamt~br. Lokomotif ile ü~ 
vagon par~alanm1§br. 

Habe§ 
Mekteplileri 
Cephede ••. 

Belgrad ( Ö zel ) - Adis
Ababadan bildirilio r: ipara 
onyedi ya~ma gircn mektep 

lilerin cephede hasta bek1c1 
hk yapak üzere cephey ha-
reketleri hakkmda emir ver

En mühim 
• 

Radyo ve telgraf haberlerJ . 
§ Yunan Krah Jorj bir ka~ Yunan torpitosu muhaf-"

11 
smda Helli kravözöriyle Yunanistana dönecegini Atin•0' 
bildiriliyor. 

§ lstaubulda dün olan firbnadan agn~lar kmlm1~, ki:· 
mitler u~mu~, karadenize gidecek gemiler yolundan döof!I f 
Karadenizdeki gemiler limanlara s1g10m1§hr. ~ 

§ Adua ve Adigrat önlerinde yap1lan ~irpt§malarda lt•6• 
yanlarm 6000 Habe§lilerin 2500 ölü verdikleri ve Habe\. 
lerin 5250 de yarahs1 oldugu Ras Seyumun imparatora ~e 
tigi bir telgraftan anla§1lm1§br. 

p~11 J1,:q ·~ 11;'1 
k1..,lf twf lltdil! lliu1!1 [•l 

32 n maral1 13 Kad1n 
· talyan tebligi Ate§te yand~. 

Roma (Radyo)-Habe~Jer, Belgrad (Özel)-Var~0 

muhtelif mevzilerimize taar- dan telgraf : bi' 
ruz etmi§lerse de kuvvetle- Vri)isko köyünde ~1kaf1 ~1 
rimiz tarafmdan püsttür üle- yangmda bir evin i~inde d 
rek ka~mlm1~lard1r. Bazi 13 kad1n yanmt§hr. Ya~. 
köyler muteberanr, teslim iki ki~i sag olarak ~1kal'I 1 

teslim olmak istediklerini bilmi§tir. 
k1taatim1z kumandanlanna 
e)~i göndermek suretile bil
dirmi§lerdir. 

Tayyarelerimiz, mutad fa
aliyetJerinden sonra Soma)i 
ve Erltredeki karargählarma 
döndüler. 

Harb1n 
Avruoaya ge<;mesi kor

kusu vasevor. 
.1 .„ """ 

Sofya (Özel)-Slovo gaze· 
tcsi harbm z-ünden ~üne 

fenala§bgm1 ve bunun Av
rupaya da ge~mesi korkula
rmm elan ya~ad1gm1 yaz1yor. 
Ve bu gün cenevreye giden 
diplomatlara göz a~1kllg1 
tavsiye ediyor. Zira bu i~te 
ayak albnda kaJacak kü~ük 
milletlerdir, Cenevre ekseri-

yetini de te§kil edenler en
larm delegeleridir diyor . 

Florit kanal1 
Florit adli büyük kanahn 

a~1lmas1 i~in olan projeleri
ne ortaya atild1. Bu kanal 
140 milyon dolara mal ola
racakbr. Amerikamn fen za
bitleri ü~ ayda be~ milyon 
delar sarf edilmek suretile 
i§e ba§lanacakbr. in§aat reis 
m1ralay Sommervel bu ka
nahn Panama kanahndan 
da büyük olacag1m söylemi§

( tir. 

1 Yu nistan 
\ 9 v· ,A)'ete tak-
si ol nuyor •• 

j Atina (Özel)-Yunan ül- ' 
j kesi doknz vilayete t 1ksim 

Sulha dogrll 
Ne düsünülüvor „ „ • .„ 

Cen evre - Royte aJ il' 
smdan: lngiltere, haJya 

1
• 

Habe~ hakkmda bir sulb 'ot 
mini haz1rlad1g1 anJatl~ 
Fakat bu zemini uluslar ' 
rumuna, italyaya ve Hab 
kabul ettirmek mü§rnttur· 

•• 
Orfi idare 
Kalkt1. . 
Sofya (Özel)- 2 llkt•~ 

ihtiläJi münasebctiyle 1 
',/ 

edilen örfi idare bak•JI i 
kararile dünden itibarell "„ 
d1nJm1§br. Bu münaseb' 4' 
hususi telefon konu~malatl 
serbest b1rak1lm1~br. 

ita ya ,, 
Aln1anvadan Köfl1tJ 

J 

Ahyor 1~ ~ 
Belgracl ( Özel ) - 1•to' •tt 

Almanyadan bir mily•P d6' 
kömür almt§hr. Paras1Pl 
viz olarak vermi~tir. o' t 

Halkm Sesi - Zecri t• 
birin ku)ag1 ~mlasm. 

Akla fikre 
S1gm1yan bit 
Cinayet •• • d-' 

Belgrad (Özel)-ZagtB ~' 
Uzunköye giden sür'a~ ~ 
tarmda onü~ ya§mda~• r~ 
sag1r ve dilsiz k1z k1~'8 ~r ' 
trende taarruz edilmi~tif· t'' 
zm bekri izale olunduk ;t' 

d pce b 
sonra ap esthane pe ,,J' 
sinden ablm1~br. Bu h8>',.,et 

verilmesi hususunda italya 
bilirki Roma hükumeti bun

dan dolay1 ortaya büyük bir 
mes'ele atm1yacakti§. Habe
§in yeni ülkesinde tatbik edi-

lecek olan kontrola gelince 
Mussolini bu meseleyi uluslar 
kurumu tarafmdan halledil
mek üzere birakir. italya i~
ga . ettigi yorlerin i~ düzesini 
korumak i~in pek az kuvvet 

idi. Dün g1yaben cereyan 
eden muhakemesinde Van~o 
idama mahkum edilmi~tir. 
Bununla Van~o Mihaylofun 
sekizinci idam cezas1 imza
länm1~br. 

mi§tir. 

Yun 
1 olunacakhr. Viläyet umumi 

da 
~ bir vali tarafmdan idare edi

Jecektir. Bu valiler nazir un-

·1111. 
degen cinayet bütün v! o~ 
halkmm nefretini mo~P ~J· 
mu§tur. Polis k1z1 sag 9~1 
mu§ fakat ak§am hast 

birakarak ~1kmaga haz1rd1r. 
Fakat ayni zamanda ltalya 
Habe, aru:isindeki halklD si
lählarmm toplanmas1a1da ~art 
olarak ko~ar. 

italyan 
Scfiri Adi~-Ahabav1 „ 

terketti 
Belgrad ( Özel ) - Havas 

ajans1ndan: ltalyan el~isi 
Graf Davin~i evvelki gün 
(28 ilkte~rin) Cibutiye gadi 
trenle gitmi§tir. Oradan da 
ltaJyaya hareket etmittir. 

Bulgaristanda 
Ekilen 'meyva 
Aga~lar1 •• 

Sofya (Özel) - Bu sent: 
Bulgaristanda 570,302 aded 
meyva agac1 dikilmesi karar 
la~brdm1~br. Bu aga~lar hü
kümete aid ziraat bah~ele
rine mabsustur. Hususi diki
lecek olanlar bundan har1~
br. 

Hükumet bu kadar da aga~ 
fidam paras1z Ölarak arazi 
~ahiplerine verecektir. Bir 
adam en ~ok 30 dekarhk 
yer dikebilektir. 

Kralhk na 1n1na yen1in 
Edilecektir 

Atina (Özel) - I~ bakan
hk kararile Helen vatanda~ 
larm yeni usülde yeminleri 
~u yolda tesbit olunmu~tur: 

" Vatana ve HelenliJerin 
me~ruti kralma sadakat gös
termege ve me~rutiyete ve 
kanunlara muti olmaga ye 
min ederim. „ 

Bu yeni ululdeki yemin 
ikincite~rinin onuncu günün
den itibaren tatbik oluna
cakttr. 

Halkm Sesi - Bu yemin 
~ekline göre gelecek ay1n 
on birinde Yunan hükiimeti 
kralhk ~ekJinde yeni idareyc 
ba~hyacag1 anla11hyor. 

vamm ta§1yacakbr. Me1·kezi 
Selänik olmak üzere bütün 
makedonya bir viläyet ola-
cakbr. 

Deniz 
Kuvvetlerini 

Azaltma kongresi dave 
tiyeleri gönderildi 
Lonra - Alman ajans1n

dan: ingiltere hükumeti Va
§ington ve Londra deniz 
addJa~malarma imz.a eden 
devletlere :davetiyeler gön
dermi~ ve deniz kuvvetleri
nin azalbimas1 i§lerini!görü~
mek üzere onlarm delegele-
1 ini Londraya da gelecek 
ay1n ikisinde haz1r bulunmak 
üzere davet etmi~tir. 

nede ölmü§tür. -C>•. ~ 
Suikasdc1lst 

- Ba§taraf1 1 incide ~dr 
. pi 

bu bapcla resmig b1r 
rim de yoktur. fO'~ 
HALKIN SESi - 8~ ... „.~ 

ve Türkiye dü~ma0 11 
b'i 

9et ·~ 
yakaland1ktan senra r gsfl 
b1rak1lmalarm1 biz baY 

1 

bulmaktay1z ! 

Senenin en 

YavruJll 
" Kü~ük Jak •' 

Y ar1ndan itibarell 
11

,Jll 
.... ; s· ,~sJ ayyare 1nen 


