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~ 000000 .. 000000 -~-~~-------__.-~-~~-----

İtalyan gazetecisinin acı itirafları ne imiş? 
- - - ••+• .. OO+oa.+ .... --------------------

Habeşistanda vağmurlar tufanlar yapacak derecede ve 1907 senesinden şimdiye kadar 
hiç görülmemiş b~r şekilde 7 ıründenberi yağmaia başladı 

----------------··----------------o.ı; ICW& MM .WtS:~fd • 

Habeşisl:anda yağmurlar ; ita/yanların durumu 
1907 yılından beri b~e yağış görülmemiş, I Habeşlerin harb usuIÜ~den bizar olan italyan· 
Her taraf seller alhn!!! .. - Sü~I harekit durdu f Iar, "Avrupa insaf !tmelidir" diyorlar 

AdU~t~~~ı !As~~~~~••t~~~Dy~!~~t~!~! güne 1 
8!~.d ~I,!L ~~~ bi~e~~!y~~~~!N~n!~!!~ 

Şimal cephesinden bildirildi· lar bilhassa (Sire) ve (Vol- kadar bir Fillandiya Kızılhaç J dan bildiriliyor: l teşki'atı mükemmel olmak kererinin burada neler ~-
jine f6re gayet şiddetli yağ· kayd) mıntakalarını bombar- heyeti Adiı·Ababaya gele- Gazete de Popolor.un ceb- ve Habeşistanın her tarafına tiği~i v~ bu n~~ aluu IH-

murlar her tilrHi askeri ba- dıman etme'- le geçirmekte· cektir. hedeki aytarının yazdığı ha- da dağılmış bulunmakla be· ldenileıtırmek ıçm b t'T9 
reketleride imkansız bırak- dirler. D h f d b 1 d 1 d raber gene bir şey öğren- ı talyaya ne ~ tt41..J,. ünyanın er tara m an er er. arasın a şun ar a . • bilmelidir 
maktadır. Habeş yüksek yay- Somali cephesinde ltalyan- Adis-Ababaya bombardıman- kaydediyor: mek .:ümk?:, olını:r· Bi=- :::.al olac:!'m a Iİ 
lası llıerine yedi günden be- ların Dolu mmtakasile (Don)- lar neticesi zayiata uğrıy .. n "Şark Afrikasındaki du- ~ ~ A tıs. • • 
ridir dinmeden yağmur yağ- nun cenubunda yapmakta seyyar .hastahanelerin yeni- rum umumi liarbtaki durum- A r d b k 
maktadır. B&yle bir bal 1907 oldukları tahşidat devam et- den vücuda getirilmesi içina dsaknerpleerkı· ç~·.·ıkç'ınzordHura.blet:lıeyraınn Tg ~an ış a anı 
den beri görWmemittir. Çün~ mektedir. ianeler gelmektedir. Evvelce • T 

kil normal surette yağmur Cebhe şimdi (Ual Ual)den verilen haberlerin aksine ola· dağlık, çöllük ve susuz yer- --- oo 
mevsimi ancak Mart ortala· başlamakta ve (Gerngobi' rak Mısır Kızılay seyyar has- Ierinde savaşta bulunmak Yüksek misafirimiz fılerclar 
rına dojra batlamaktadır. ve (Garabay) ve (Koba) }O· tahanesinin bombardımanı pek ağırdır. Avrupa harbin· 

Şimal cepheıinee yağmur- lile cenuba (Yed) ve (Dolu) esnasında 20 kişi yaralan- de böyle ağır bir sabaya Mehmet han şerefine ziyafet 
2 il [tJ 2 ~ [tJ [tJ 8 mıştır. tesadüf edilmemiştir. Daha 

B. Belma Cev-'et ~~i~It~~ş:~~' ~~;: bi:.::~t:e·bi~i. :ı:~e:~ MISAFIRIMIZIİf ZIYARETLERI 
--~~--~~~-oo,~----"'-----~ 

Yalnız lstanb _ıl ve Izmirin deiil 
a ~ usulü yoktur. Bu hareketleri Ankara 7 ( A.A) - Baş , işleri bakanlığı ve A!T:~ 

Adis-Ababa 7 ( A.A ) - - ı b k l ·1·.ır;.w ·ı · el en bizim harb planlarımızı a t bakan İsmet İnönü şehrimiz- üyil e çı 15• ı an 1 e ( Hervat ) üniversitesinden ı I d 

Ruhları avlıyan tatlı ve zengin sesi ile bütün 
Türki)·enin en çok sevilen ve beğenilen bülbülü 

Geçen akşam Tay· 
yare ıinemasında 

seıi kadar zengin 
ve g&zel bir prog• 
ramla verdiği kon· 
ıerde bulunmak bah
tiyarlığını elde eden
ler bu tatlı ve dai
ma g6nüJlerin yolunu 
bu ::esin yarattığı 
illbt nağmeleri unut· 
ınıyacaklar, unutamı
yacaklardır. 

üst ediyor. de bulunmakta olan Afgan hazır bu unmut ar ı. 
genç Amerikan Hukuk dok- EGERLI MIRAFIRıMIZ 

Habeşler dogv ru hücumlar Dış işleri bakanı Serdar D 
toru bay ( lsvençer ) buraya FEYZi MEHMED HANIN da ve usulü dairesinde mü- Feyzi Mebmed Han şeı efine gelmiştir. Kendisi Habeşistan b d ZiYARETLERi 1 

dafaalarda başka bir yol tu bugün Anadolu kulü ün e 
hükumetinin yeni politika A k 7 (A A) Af-• 

tuyorlar. Düşmanımız her ta· bir öğle ziyafetı vermiştir. n ara · - •-müşaviridir. d · ı · b k d F Y rafta küçük kıt'alarla harbe Ziyafette Dış işleri bakanı iş ış erı a anı ıer ar e • 

Cam ve şişe 
Kanun 
Layihası •• 

b T f'k R·· t- A ·1 zı' Mehmed Han, mi1ımaadar-giriyor, ani bir surette on· ay ev ı uş u ras ı e 
ları takviye ediyor, yahud ol- bakanlar, C. H. P. genel hğile birlikte bug&n lfled• 

R b P k K önce lımet inanı Gazi Eu· mıyacak bir zamanda orta- sekreteri ece e er, a-
D · 1 • ti · titülerini öaleden •oua ZI· dan çıkıb gidiyor. Doğrusu mutay ış ış erı ene menı • 

Habeşlerin bu usulü kendi- üyeleri, Başbakanlık müste· raat EnstitliJerini rea:alftlr. 
Ieri hesabına bu güne kadar şarı, Kibil büyük elçisi Mem-

Ankara 7 (A.A) - Cam iyi neticeler vermiştir. duh Şevket, Dış bakanlığı 
ve şişe idhal resminin arttı- Gaıete yana yakıla sözün- genel sekreteri Numan Men-
rılması hakkında hazırlanan de devam edere.k şunları da 

1 
mencioğ!u:. Gumur b~şkan~ığı 

kanun layihası Kamulaya ve· i•ive ediyor: Bız düşmanın Baıyaver:ı, ozel büro dırektorii, 
rilmiştir. mıkdarını ve durumunu da \ .muhafız alay komutanı, diı .................................................................................. 

lbnissuudun 
Bir anlaımam 
Kudtıs (Radyo) - Bahh. 

yjnden bildiriliyor : 
En deierli ve ilda 

edici bestekırımız Dünya Hadiseleri: 
Bay Hayrinin sahne BAY AN BELMA CEVDET iF • • • • • • b• fk ti 

İbnissuud Arabi•taaı ile 
Bahriyin ıultuhia arumda 
bir askeri mukavele imsa 
edilmittir. Bu ittifaka ral
men Subeyda mıntakau hak
kındaki anlatmazbk ll&Ueclil· 
miş değildir. 

ve gramofon bülbülünün 1 Hele bayan Belma Cevde- Amerıkalıların Habes ılı ıtın yenı ır şe a an 
büt&n nağme perdelerini, tin mikrofon ile söylediği 
~dun tatlı ve mandolinin şarkıları bu sedanın şarkılı 
tiz, oynak ve titrek ihtizaz- filimlerde büyük sanat ve 
lannı mezceden yeni musiki heyecan mucizeleri göstere-
aleti ile takib eden zevci bileceğini bir kere daha is-
Bay Cevdetin ve nihayet bat etmiştir. Bir altın made-
Iİmdiye kadar dinlediğimiz ni olan bu sesi işletenler, iş-
kanunılerin hiç biri ile mu- letebilenler kendilerini, sesin 
lca1eae ec:lilemiyen yiiksek sahibini ve Türk musikisini-
•e Jarabcı sanatkar Bay de müstefid etn iş olurlar. 
~'-ilin yardımlan ile veri- Bayan Belmanın (sesi) nde 
en · hu konser giizel sese, alaturka ile alafıranğanın iz· 

giizel aıuıikiye, yükıek sa· divacından hasıl olacak bü-
nata Atık ve meftun olanla- yük muvaffakiyetJer ve za-
:::.ı:dii heyecana susamış ferler temin etmektedir. Çok 

d 
n bütGa ıuıuzlakJannı deierli sanatkirlarımızı 6z 

f!,_~iı, b&taa paılannı ya· yürekten kutlulanz. --.br. s: s. Amerikalılar tayyare bombalan tarafından hasara uğrıyan Amerikan Kızılhaç hastanesini 
btl•blltlin yıkarak daha b&ytlk ve ıerviıi daba ıenit bir hastane inıasına karar vermitlerdir 

İsveç kızılhaçı· 
na taziyetler 
Belğrad (Ôzel) -Stokolm 

dan telefon: 
İtalyan ucaklannın Dolu 

civarındaki lsveç Kızalhaç 
sahra haıtanesine yapbklan 
kanlı taarı uzun kızıl tatihine 
bir kara sahife teşkil edece
ğinden bahisle her taraftaki 
Kızılbaç kurumlan tarafm
dan taziyet telgraftan ıeJ. 
mekte olduiunu bihlirmell· 
tedir. 
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-AVNi DoCANA SAYGILARıMLA- · 

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aık 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 

"Cumuriyet sevpi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 
katJamlamadıjı zaman bqlar ... " 

-5-
Bütün bir ulusun hakkını, rcf ahını, saadetini 1 

düıünmeden, bunları elde etmeği hedef yap- : 
mıyan ihtilallere, inkılablara ihtilal, inkılab 1 
değil bir memleketin asayişini ihlal eden za
bıta vukuatından da başka bir ad verilen1ez 
Akalın biraz dütllndlikten ı inkılib değil bir memleketin 

sonra iliYe etti: ' asayiıini ihlil eden zabıta 
- Eier, memuriyet işinde vukuatu:dan da başka bir 

oldujıa gibi, bu itele de so· ' ad verilemez. 

( Hallaa s..a , 8 ikinci Klnaa 

Urfada cinayet HıasızLARA,CANILERE 
----------00 - - - - ------ ---
Bir adam akrabalan tarafın
dan parçalanarak öldürüldü 
Urfa ( Ôzel) - Siverekli 

mahallesinden Kel Kadit oğ
lu Hasan bundan on bet gün 
evvel birden bire ortadan 
kaybolmuttur. Hasamn kay
bolutu ev halkını ıilpbeye 
düıürmllıtür, derhal polis 
haberdar edilmittir. Polisin 
aramalan neticesinde Hasa
nın öldürüldllğii, katilin ak
rabalarından Ali ve Alinin 
arkadaıı Vahap oldukları 

8 IJ B 8 

anlaıılmıtbr. 
Bunlar sorguya çekimitler, 

Ali cllrmünü itiraf ederek 
cesedin iki ki.ometre mesa
fede bulunan Katırdağına 

gömdüğünü söylemiı, l>unun 
llzerine Müddeiumumılik, işe 
ederek A.inin gösterdiği 
mevkide Hasanın cesedi, başı 
gövdeden ayrılan kolsuz, ba· 
caksız kütük hal!nde mey
dana çıkarıJmıştır. 

E E E E 

lngilterede borç 

Nefes aldırmıyan bir kadın 
Polis hafiyesi __ ..... ______ _ 

-3-
İzmirden çıkan af yonlar genç ve dilber İtal
yan kızının yatak odasına nasıl yerleştirilmişti? 

Miı Mod bu suretle kadın·ı gelmez. Halbu1ü daha sonra 
ları erkeklerin ihanetinden yaphğun tahkikat ve a-aze
kurtarmağa saik olacağı ka- telerde okunan tafsilat ba
naatındadır. Mis Mod bu mes- 1 na gösterdi ki bu davet, 
leğe nasıl girdiğini söyle an· bütlin ltalyayı merak içinde 
)atıyor: bırakan ve Roma zabıtasını 

" Hiçbir işten bukadar zevk bOyük bir telaşa dütllren 
alamam. Genç kız iken buna ve bir türlü hakiki failleri 
sırf buna bir eğlence olarak meydana çıkarılamayan bir 
başladım. Ailemin bir çok Esrar ve Eroin kaçakçılığı 
efradı avkattılar, takib et- meselesinden &tril imiı. 
mek üzere bana bazı vak'a- Bu kaçakçılık itinde de en 

ziyade merak ve hayret uyan-
lar verirlerdi, bu işe batla- dıran nokta bir çok Afyon 

• 

için hapis yok nunda bana kınlmıyacağını - Bunu o kadar iyi söy· 
söylersen, karınıza meram )ediniz ki kanma anlatılacak 
anlatmak mueleainde sana meram meselesi de ne ise 

dım. Fakat her takip ettiğim Eroin stokonun İtalyanın en 
işi öyle maharetle meydana asil ve tarihi bir ailesine a 
çıkarıyorum ki bu muvaffa- mensub Kont Dö ( ... ) nİD H 

bir ıey dalla söylemek isti- dinlemeği bir vazife bil ece· ---0000-~-

yeceğim. . ğim. 

- Hakikati öğrendikten - Kırılmak yok deiil mi? Borçluya borcunu ödemesi 
• • 

sonra, o, yüz elli liralık me- - Hiç bir zaman. 
muriyet meselesinde artık - Acaba karının da kı· için nasihat edilecektir 
sana bir flceniklik besle- rılmamaıını temin edebile-
mediğ.me emin olabilirsin. cek misin? 
Bizim kanldıjımız nokta: bu - Zannediyorum. 
mleabakaya ilk okuldan bile - Öyle iıe dinle: bahset· 
dip1...,. olmıyanlar girdik- mek istediğim me11ele, bir 
leri -halde bizim tahsil me- poker oyunu meselesidir. 
sel.mi ortaya atmaklı;.n - Nasıl pöker oyunu me· 
olmaftur. selesi? 

- O gibiler m&aabakaya - Bir hafta evvel bir çay 
girdiler de ne oldu? imtihan ziyafetinde bulunuyorduk. 
evraldan tedkik edilmeğe Zengin bir tüccarın evinde 
bile lüzam g6rlllmeden red- verilen bu ziyafette çaylan 
dolunduJar. Çllnkü bu husus· içfikten, danslar bittikten 
ta kanunun kofduğu prtlar sonra birkaç aile eğlenmek 
çel •ÇJk ve 1&rihtir. içın küçiik bir poker çevir-

-. Bana Cla yeni 6ğreni- mek istediler. Gaz ucu ile 
yorum. dikkat ettim. Senin karın 

- BanunJa beraber ıunu o akıam tam yirmi bet 
1 öğt• ki kanunun iatediği lira kaybetti. Bu bal beni 

1 vauflan haiz bir Türk gen- fena halde üzdü ve düıün· 
cinin hakin ortada iken şu- diirdll. Senin vaziyetinde olan j 
nun bunun akrabası diye bu bir adamın kansı bir akşam
vuıflardan mahrum insan· da poker muasında yirmi 
lara böyle bir memuriyeti beş lira kaybedecek kadar 
vereçek olursak, yalnız cu- sinirlerine llikim olmazsa o 

Yeni yılın birinci gilnün • 
den itibaren tatbik mevkiine 
giren kanunla lngilterede 
borçlarını ödemiyen kimse· 1 
ler hapis cezasile tazyin eclil
miyeceklerdir. Hapis yerine 
borçlu, mahkemenin tayin 
edeceği milddet zarfında bor
cunu 6deyinciye kadar, ne· 
zaret altında bulundurulacak· 
tır. Bu müddet zarfında mah-
kemenin tayin edeceği me
murlar berçluya borcunu öde
mesi için muhtelif vesilelerle 
ihtarlarda bulunacaklar, bor
cunu ödeyib ödemiyeceğini, 

kazancını tetkik edecekler, 
ve ona nasihatlerde buluna· 
caklardır. 

Kanunda borçluları takio 

[•] [•] 

Telefon 
•• 
Ucretleri 

muriyetin prensiplerini de- kadının mensub ulduğu aile ltanbul - Telefon müki-
ğil, Phtk~, namuslu, yurt- bir uçrumun kcnannda teh- leme ücretleri iki kuruş ucuz-
ıever ve değerli her Türke likeyi sezmeden dolaıan tec- latılmış, teıisat ücreti 45 
muvaffakiyet ve yükselme rübeain bir çocuia çok ben- liraya, nakil ücreti de 15 
kapalarlDI müsavi bir surette zemit olur. liraya indirilmiıtir. Yeni ta-
açtk bulanduran Türk inkı- - Halbu ki, karım ben- rife Marttan itibaren ~tatbik 
liba~ın ruhunu da çiğnemiı, den bu parayı çocuklanna edilecektir.I 
e~ olaruz. Bütün bir ulu- bayramlık yapmak için al- Halkın Sesi -Dansı lzmi-
llDl hakkını, refahını, saa- mııtı. Şimdi bu bayramlikla- rin başına. 
detini diifüameden, bualan nn neden yapılmadıitn an-
elde etmeji hedef yapmayan ladim. 
ihtil,Uere, inkdiblara ibtilil, 

• • • 8 
( Arkası var ) 
m a 

Pavyede 
Bir infilak •• 

Bir ana katili 18 sene evvel Belgrad (Özel) - Evvelki 

için hangi hükumet şu besin -
den memurlar tayin edilmesi 
ve bunlara verilecek tahsisat 
meselesi meskut geçilmiş 

olduğundan mahkemeler ıim
dilik bu hususta gllçlük çe· 
keceklerdir. Bittabi işin mali 
ciheti zamanla hallolunduk· 
tan sonra pisikolojik bakı
mından böyle bir kanunun 
faydalı olup olmıyacağı tet
kik edilecektir. 

Elyevm lngilterede boşan
ma, para cezalan ve saire 
gibi mahkeme kararlarına 
iktirao eden borçlardan do
layı hapse girenlerin adedi 
20,000 den fazladır. Yeni ka· 
nunla bunun bir bayii önüne 
geçileceğilümid edilmektedir. 

Hayalının kıy-1 metini bileııler 
Herşeyden evel sıhhatla

rına dikkat ederler. Bunun 
da birinci şartı dişleri ko
rumak: bozulanları düzelt
mektir. 

Dişlerinizin tam ve mü-
kümmel bir surette tamiri 
için her halde Birinci Bey
ler sokağında (Halkın Sesi) 
matbaası karıısında 1 2 nu
marada (HASAN FEHMi) 
Diş muayenehanesine müra
caat ediniz, çok memnun 
kalacaksınız. 

akpm Pavyede ecza depo· 
Biçare .kadının kadının batan denizalb. sunda büyük bir inkilak ol- Çiftçi bagv ve 

kiyet benim cesaretimi ar- kızının yatak odasında bu- lı( 
tardı. Artık bir daha bıraka- lunmaııdır. Bu genç luam a: 
madım. Şimdi dünyanın her- bütün hayatının gayet maz- B 
tarafından talebler, işler alı- but olmasına, bir çok zaman· 
rım. " larını hayır işlerine sarf et• 

Mis Mod bana hayatını mesine vfe bütün İtalyaa 
bu suretle anlatıyordu ki te- genç kızlarına örnek olacak A 
lefon çaldı, tatlı bir tebes- kadar fazilet ve büsnil ahllk f: 
sümle döndü: ile söhret kazanDllf olmasına 1 

- Beni mazur görünüz rağmen onun bu kötü ve 
azizim, yarım saata kadar kirli kaçakçılık itinde par-
Romaya gitmek için bir iş mağı bulunması baba ve 
aldım. Allaha ısmarladık. anasını derin bir yese ve 

Mis Mod bugün Londra- mateme düşilrmilıtü. lıia ea 
nın en meşhur detektiflerin· fena ciheti babasının kefa-
den biridir. Jeti ile serbest bırakılan bu 

• genç kızda bir peımanlık •• 
Mis Modun en büyük bir eseri de görillmemesi idi. 

meziyeti de baıardığı ea bü· işte Kond D ..• ba makııcl 
yük işleri anlatırken en ufak ile Londrada her giln biraz 

daha şöhret bulan ve namı 
bir hadiseden bahseder gibi 

yayılan Mis Mod'u Romaya tavazu göstermesidir, 
davet etmek mecburiyetinde 

Bana beş on kelime ile kalmıştı. 
naklettiği şu küçük ve ehem- ltalyan ve Yunan gazete-
miyetıiz gibi görünen mace- leri 0 zaman bu kaçakçılık 
ralar hakkında biraz tetki- · işi hakkında şu bqbklar ile 
kikata giriıtim ve anladım ki aşağıdaki tafsili vermJt· 
onun becerdiği itler, buldu- lerdi: 
ğu işler, çCSzdüğii muamma- IZMlRDEN ÇIKAN AF • 
lar ararasında aylarca Lon- YONLAR GENÇ VE 
dranın bü:iin resmiğ, ınuvu- DiLBER iT AL YAN 1'lZl-
zaf polis ve detektiflerinin NIN y AT AK'. ODASINA 
kıvrandıkları zabıta zaferleri NASIL YERLEŞTIRlliMIŞ1'1ı 
vardır. 

Mese i kendisinin Roma Esrar kaçakçılığı ile 
gibi inzibatı çok sağlam bir bera her esrarengiz bir 
yerden bir polis işi için ça- gönül hırsızlığı! 
ğmlmasını telefonla kendi Yakışıklı bir Yunan 
evine yemeğe çağmlıyor 
imiş ğibi öyle sade ve basit delikanlısının bu ka-
bir ifade ile söylemişti ki çakçılıktaki rolü! 
buna hayret etmemek elden ( Arkan var ) 

a a a a m e .m a 

Bu nasıl iş! 
başını ustura ile G . . _ d.. ld- muttur. Bu yüzden bir kadın 

k emısı yuz ur u · o)müı ve 18 kiti yaralan- bahçe sah·., 
oparmış İstanbul Harbi umumide miştır. 1 - Bir kısım talebeler ders 

Emet - Kazasına bağlı bir Rus torpitosu tarafından 1 9!!!!!!!!!!'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!911!'!!!!!!!!!!!9~ )erine Ü jde 
ıc.~.ı. kaynnde bir kaç gün ~avna açıkıan•da 30 tayfa- t M ı Zamanlarını kahvelerde 
dnel bir cinayet iflenmif sıle batırıla~ 42 DU1!1~ralı arangoz ar Dost Sovyet Rusya tara• 

özl . ka t Alınan denızaltı gemısı 181 Ve sanayı·cı·ıer fıdan yurdumaza ötedenberi Geçiriyorlarmıc ! 
1 en raran bir oğul, sene denizde kaldırtan sonra ve her bakımdan Avrupa Zi- y 
anuının baıını ustura ile Bulgarlar tarafından yüzdü- İçin bir daha ele geç- raat alat ve edavatine faik İstanbul - Orta mekteb tür direktörlüğündea alika-
ikiye eyırmııtır. riilmiiıtnr. olan çiftçiliğe aid her türlü talebelerinden bazılarının, darlara bıldirilmiıtir. 

Katil Kara Ahmed oğulla· Trakya Hatb nıiye ek bir fırsat! ziraat alatları ile ağaç, fidan ders zamanlarında, gazino Kahvehanelerde yapılan 
Fabrikamda mevcud şı

0

rı
0

d ve kahvehanelere devam et· b k t J d ö nndu Kabakçı .Wlu ibra- bahçe ve bağlara tabii göb- u 00 ro esnasm a ı ze -• ı destere, planya, kalınlık, fre· d mekte olduğu nazarı dikka- b kt ı d b him Ramazanın 27 inci ....n0 n şletme reden aha çok kuvvetli ve çarpan azı no • ar a u-
... ze, delik makineleri ile pre· te çarpmış, 45 talebe yaka- 1 B d b al b 

herkes teravı·bde 1·ken anla- j elveriıli gelen (.S illfatd'amon- unmuttur. u a u t e e-• se tezgihı, kurutma ve tut· lanmıştır. Bu talebelerin hü-
11lmıyan bir ıebebten dolayı mtiyazı kal fırını ve el tezgihlan yak) kimyevi giibrasinin satı- viyetleri tesbit edilerek hem )erin devam ettikleri bu kalı-
an ... ın üzerine hücum et· Şar simendifeleri itletme 1 allt ve edevat, mobilya ke· tını ticarethanemizin deruhte velilerine, hem de mensub velere 30-40 lira bo~u ol-
miı zavallıyı yere yatırarak imtiyazı yakında htıkimete resteleri, kaplamalar, papel- etmiş olduğunu sayın halkı- oldukları mekteb idarelerine malandir. Kahvecilerle talebe 
ba;ırta bağırta kafasını us- geçecektir. Devlet yalnız hat• ler ve saire satılıktır. Her mıza ilin ederiz haber verilmiştir. arasmdaki bu vaziyet tiipbeli 

ta itletmekte olan lokomo- gün saat ondan saat altıya Milracaat yeri: Gazi bul- Bu talebelerin devam et· görOldOtn için Eabıta da ite 
tura ile ke11mi1, koparmısbr. tifl~r, vagonlar ve tamir atel- kadar Zinet mobilya fabrika· vanada 18 numaralı mağa- tikleri mekteb inzibat mec- müdahale ederek geaçliji 

Ka~I bundan soma kaç- yelerini satın alacaktır. Is- 1ına hemen milracaat ediniz. zade Hikmet Besim ve Mus- )isinin bir hafta zarfında top ifsad cirmünden dolayı bu 
mı~ da aala bir arqtırma tasyonlar ve hat ile bütün Zinet fabrikası sahibi tafa Yumeliki evlatları tica4 )anarak bu:talebeler hakkın· kahvrhanefer hakkında nbı• 

.__ .ne.a.eM11M1.ta.....i11&1r.aJ. .... --'-~_ı_-1...;..a.L. .......... --..o1.aıı.ı..ı~.u..-_ı.. ___ ~ ..... wLJU...L--.ı..._-...J......-.ü.ı ... ..a.~~~~~~~--'--"'.-llnr..JUUdlUn....uaıcnnA.ll.İl-1CAl!.__! •. ta vara~am tntmndn~ 
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Bahkyaiı 

t şurubu 
& 

Afiyet, kuvvet, kudret, can Y-erir. Büyiik ıişesi karuştur ~ 
Romatizma, iştalıSızhk, ademi ik.tida' ,J>elgevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. 1. DEPO: 8. FBRIT §iFA E&ZtNRSI 

Elhamra Tel. 
2573 

idaresinde Milli Kütlphane sineması 
1935 sinema dUnyaıının 

1

en gtlzel ve e~ btlyük filllJi 

ŞEN DUL 

HlÇ BiR RADYO MOt.tT Ajl lLE 

·:· Philips 535 
~ Modeli radyoluuıclaki SOP 11RIND0KT ANS 1 kıyas kaba! derecede mükemeldir 

HiÇ D0Ş0NMEDEN, ŞiMDi, 

Maurice CHEVALİER PHiliPS Jeanette M A C D O N A L D . 
Ve bütnn lzmirfn mlıteaddid müracaatları \re arzusu üzerine Viktor Hllgonun ölmez 

ueri pbeaerler t• beıeri 

SEFiLLER 
Radyosunu siz de dinlemek için isteyiniz, 

M&zikleri, laavaclisleri en ~af ve en temiz 

bir sesle dinliyeceksiniz. 

~~~~~~-S~E~A-N-S~M~A~L-A-R~ı~~~~-~-~~- 535Mdl• 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,tS. o e ı 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )t. • 
Pazar: 13 te başlar. >• 

Aqa..ı.n oinemadan mnr~tarUa otobila ve tramway vardır. ; p ff 1 L j p S'te 

ikiçeınıellk 
Caddesinde 

CAN 
KÜTÜPHANESİNDE 

k d · ı· • · k b'l. • · · fazlalılaı yüksek bir hasıaıiyet, antensiz parazitler~ni u retsız ıgı, ses a ı ıye,ının • 
olarak ifler. 

Dart yeni modeli sayın hallunıza takdim ediyoruz. 

En son model elektrik cep 
lamba ve pilleri ve kırtasiye
ye aid zengin çeşidler, tu· 
hafiye eşyaları, her nevi ve GENEi.. ACENTESi: 

en taz çiku ata, teker ve PEN .. TETTİ 
ıekerlemeler bulunur.. L~ ve PARİENTE 

Gazete mecua ve ayni za· • 

manda knoıuk kıtıt dahi ı·kuı· cı· Kordon: 66 iZMIR 
.......... llİIİl ........ ~ ........ m;~;; .. ..;b;u;lu:n;ur~: ............. .:.;;;;;;;;;;.;.;.;~.;.m--... ~~~::::;:::·B...,_....,. ._..*'""'~··~ 

.. ~ır'karuınz::;., ::mı:.=- ~***-*~*~*j • TAYYARE: uaıı 3t51 
diıit, babrek dGtkllnlBithıe fC D O K T O R B ~•-r. 

F fC ~ LI Yeni •••• terefine bu pden itibaren 2 Bay.ilk .U.....e 
E N N 1 " A K ) T balktaa g&rdtlğQ lqymetli teveccilh ve raibete mab· 

K 1 • ema . onay ı. belede bulunuyor 
orsa ar Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 1 - ı~ blyftk yıl~uı: ~ gtlzel kısın te..U ~ 

v A R t s hastalıklar mütehassısı leri •Wıenenın e~ennp der Bar 
Ve Flebit için listik çorap- Bumabane İltuyoaa kal'flaıadaki Dibek sokak baıın· 
lar, kasık bailan, ıon moda da 30 sayılı ey ve maayenehaneıinde ,_.bab ._at 8 den. 

Suben ve TaYalet alqam ıaat 6 ya kadar butalanm kabul eder. 

KORSALAR 
S. D. Aşer 
23 Odun pazar 

--'41Kantarcılar 

Halk d&tman.ı ilin edilen Amerikan canilerile Poliı 
kunetlerinin çarpıımuı - laaaa dojrayan mitral1oz
..... •8Y1Uduğa lmrfun yaimuru - Botu botaza kav-. 
......... MiJyoalar ıufile yapılan muazzam ıaluaeJer 

Aynca: Sehhar yıldız BİRIGIT HELMİN 
unutulmaz ve seyrine doyum olmaz eseı·i 

Monte Kristo 
SiNEMADA 

Mllracaat eden lautalara yapılması ~mgelen sair .. 
tahlillt ve miluoakopik maayeneleri ile veremli buta· 
lara yapılma11Da cevaz g8riilen Pnomotorakı muayene· 
sinde muntaaman yapılır. Telefon: 4115 

~~-~4~ 
Ağızcladiyle 
Ye midenizi bozma
dan yemek yimek 

istiyorsanız ? 
Hiç tereddlld etmeden 

Kemeraltında Barut bam 
ıokajı k&ıuiade 

ALAŞEHiR 
lokantama kotunu 1 •• 

--~-mm•-Ucuz,ve 
Nefis fotoğraf 
Çektirmek istiyenlere 
Ve Amatörlere 

Birinei beyler Hkaimdaki 
37 D8BlarlMiald fotepafba• 
nemlı ıayet ac:aı Ye temis 

tototraf ~ekmekte " amatlr 
ifle\'l yapılmaktad,uo. Buadaa 

...... fototraf aJSa w.d •· 
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K 
1 

T 
Kemeralb 

Hlktmet 
Kartmmcla 

,,.,.,,., ... w yapalar. 
Fiatlar 

6 kartpoıbl 75 kuraı 
10 veıika fotojnf 40 " 

Amatlr 7 - 9 2 " 
s. 4 - ' l,5 " 

FOTO M. Bilii birinci 
heJler aokak No. 37 

Al Jolıon - Kay Francis - Dolores D~lrio - Rlsar· 
do Cortez - Dick Po•ell - Guy Kibee· - R1lti 
Donnelly - Hal Leroy - Hugh Herbert - Fafi 
Donay ve 5000 güzel kız 

Büyük ihtilal 
Aana Bella ile Jean Gabin 
tarafından oynanan atk ve 

heyecan fil1J1i 
Aynca F okı dünya haberleri Ta.-kçe $6zl6 

Bu haftaya mahsus ıeanı ıaatlan 
Her g1D 14 - 17 - 21 
Chmarteai 12,30 - 14 tJ)ebe sean11dar. 
Pazar 12,30 da uı .. teansı vardır. 

lllBIBrB•I • 
Hayabn manasım anlamıı ince dlltünceli kibar bir hqaa 

tecrllbeıine iıtinaden diyor ki: 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatııuzın 
daimi urette korunmasını temin edecek ancak 

üksel, Kabadayı ve Billur 
lrakdandır. 

Bayramda, bayram ertesi ve her aman 
Jyalnız bu rakıları kullanınız. fteni şükranla 
hatırlarsınız . 



Salılfe 4 

Avruoaya 
i\lal gönderen tüccar

larımıza kolaylık 
Avrupa ile iş yapan tacir

lerimizin vesika adı altında 
düzegeldikleri evrak yüzün-
den gördükleri zorluk.lan 
azaltmak maksadile merkezi 
Pariste olan arsıulusal tica
ret odası şehrimiz tecim 
odasına bir mektub gönde· 
rerek bu merasimin sadeleş
leştirilmes! için elden geleni 
yapmasını iltimas etmiştir. 

Bunda amaç ta ticareti ko
laylaşbrmak, tüccarı füzuli 
masraflardan kurtarmakbr. 
Bu fikri pek uygun gören 
İzmir tecim odası Cia arsıulu
sal odanın sorduklarına ur 
gun cevablar vermek için 
araştırmalara başlamıştır. 

..... ot --

935 Senesinde 
İzmir Mezbahasında 

Kesilen hayvan sayısı 
İzmir Mezbahasında 935 

yılı içinde 4437 karaman, 
43286 dağlıç, 605 kıvırcık 

koyun, 1658 kıllı keçi, 47 
kıvırcık keçi, 60440 kuzu, 
1509 oğlak, 260 manda, 4608 
öküz, 8158 inek, 5246 dana, 
98 malak, 16 deve, 73 do-
muz. Yani 130,456 hayvan 
kesilmiştir. ___ _, .. 'I_ 
Sulumezarlık 
Tütün 
Mağazasında 

Bugün açılan bu büyük 
tütün mağazasına iş bulmak 
ve işin başına bir an evvel 
geçmek için işiçilerin vuku 
bulan acele hücumları neti-
cesinde gebe bir kadınin 
bacağı kırılmış ve diğer bir 
kız da kazyik altında bayıl
mıştır. 

Sıhhiye otomobili yetişe
rek kazazedeieri hastaneye 
nakletmıştir. Polis tahkikata 
girişmiştir. 

-- .. ···~-
Zabıta 
Vukaatları 
Basmahanede börekçi Şakir 

oğlu Kizim ile Osman oğlu 
M ehmed bir siğara şakası 
yaparken Kizim börek biça
ğını atarak Mehmedi sol ba· 
cağından yaralamıştır. 

§ Kececilerde Hüseyin 
hoca sokağmda İsmail oğlu 
İzzetin paltolununun cebin
den yankesicilik suretile 20 
lirasını çalan sabıkalı Said 
oğlu Receb zabıtaca [ aran
maktadır. 

§ Haydar oS?lu Alinin oto
mobilinden 8 lira para ile 
7 liralık saatını çalan Meh· 
med oğlu Mustafa hakkında 
tahkikat başladı. 

§ Y ako oğlu Çikureli bı
çakla korkutan Y aşuva oğlu 
İsak yakalandı. 

§ Sarhoş olarak dolaşan 
Hasan oğlu İsmail sürtükler
tüklerden Nazime ve Arab 
Hacerin üstüne bıçakla hü· 
cum etmiştir. 

« Hallim suı 1 

F ransada 'büyük11seylab 
~~------------------~~------ ...... aa.+ .... ------------~~---~~ .~----

Bütün nehirler taştı. Şehirler sular altında 
her tarafta vapurlar İmdad işareti veriyor 

Paris (Radyo) - Fransa
ya da on beş gündenberı 

yağan yağmurlar bütün ne· 
hirleri kabartmıştır. Fransa-
da birçok şehirler ve köyler 
su altındadır. Birçok nehir· 
!erdeki vapurlar acı acı İm
dad düdükleri çalıyorlar. Fa
kat sularm büyüklüğünden 

ve sular içinde birçok ke· 
reste bulunduğundan imdada 
koşmak cesareti kalmamıştır. 

[•l B S S 

OLİS VAPURU DALGA
LARLA PENÇELEŞİYOR 

Ulysses Vapuru da istim
dad istiyen vapurlar arasın
dadır. Bir telsiz istasyounu 
bu vapurdan şu telsiz yazı
sını kaydetmiştir: 

" V ~kurumuz şiddetli dal
galarla mücadele ediyor. Tay 
falar, vapuru kötü bir aki
betten korumak için casipe
rane çalışıyorlar. · Fazla yük-

pıwıq 11!!!'11 ~,"ıı -
-.~ b~I ""' -

ltalya gazeteleri: 
-------------------~ -------

Uluslar kurumuna da 
Hücum ediyorlar 

Belgraci (Özel) - Romadan telefon : 
Popolo DitaJya, ( Faşistlerin Organi ) gazetesi " Arsıulu· 

sal Son Durum " Başlığı altında bir baş makale yazıyor. 
Diyor ki: 

- Cenevre yalnız İtalya aleyhindeki gizli işlerle meş'ul 
oluyor, İtalyayı şarki Afrikada savaşa müsebbib sıfatile suç
Jıyor. Gazete uluslar sosyetesine ağzına geleni söylemek 
suretile adamakıllı bir hücum yapıyor, onun üyelerininde 
alhndan girib üstünden çıkıyor. Bundan sonrada İtalyanın 
pek yapında bu cemiyet üyeliğinden çıkmağa mecbur ola-
cağını buda eğer bu cemiyet İtalya aleyhinde bir karar ve

ler denize atılmaktadır. 
Eşyanın yerleri degiştirili

yor, büyük bir dalga güver-
tedeki yolculardan dört ki
şiyi alarak götürmüştür. Va
purun 130 yolcusunun hayat· 
ları tehlikededir. 

Dün gece Footmoutb'da 
üç gemi sakatlanmış, bila
hare bunlardan birisi batmış· 
tır. Memleketin birçok yer-
lerinde iJk mektebler muvak
katen tatil kararı verilmiştir. 

D~I P~q [+i I~ 
lıh.ııl lıİuıd ~ ~ lıi, 

Kamutay 
Grubu dış 
Siyasa durumunu 

Dinledi 
Ankara 7 (A.A) - C. H. 

P. Kamutay grubu idare he
yeti başkanlığından : 

C. H. P. Kamutay grubu 
bugün öğleden sonra başkan 
Hasan Sakanın başkanlığın
da toplandı. Dış işleri baka
nı Tevfik Rüştü Arasın ge
nel siyasal durum hakkındaki 
izahah dinliyerek tasvib 
olundu. __ _..'!ili ___ _ 

rirse emrivaki halini alacağını söyliyor. 

Bul2aristanda yeni bir komü- 90 Numaralı 
n.ı.·st teckilitı bulundu ltalyan Teliği 

8 ikinci Kinun 

lngiliz gazeteleri 
----------------••00..-~~~~-----

1 talya ile Avusturyanın arala 
rının bozulduğunu yazıyorlar 

Belgrad (Özel)- Londra- için Avusturya İtalya hak· 
dan telefon: İngiliz gazete- kındaki zecri tedbirlere ka-
leri İtalya ile Avusturya ara- rışmadığından peşiman ol-
sındaki Karakedinin elan muştur. 
yaşadığını yazıp tüketemi- 2- Avusturya zecri ted-
yorlar. Deyli Telgraf gaze- birlere iştirak etmediğinden 
tesi bu iki devletin arasında · 

dolayı lngiltere Avusturya-
hüküm süren soğukluktan ya boykot yapmıştır. Bu yüz-
bahsederken onun sebeble-

den üç büyük İngiliz firması rini dahi söyle şöyle sayıyor: 
1 -Afrika savaşının baş- Avusturyaya yaptıkları ıipa-

langıcından beri Avusturya rişlerinden nükCil etmişlerdir. 
İtalyaya emtia gönderiyor 3 ~ - İngiltere Avusturya-
Bunların bedeli hakkındaki dan alacağı için Avasturyayı 
havaleler gelmiyor. Bunun sıkıştırmağa başlamışbr. 

.. "'il ., ... ,, •ııa "'""' ~ ~ .. :::~ :~:-~(· .. ~~ 
ita/yanlar 

Dikenli teller dikiyorlar 
Belgrad - Mogadinden mıyacaktır. Bundan maksad 

telgraf: ' Dolu yakınında olan Ras 
ltalJ an gazeteleri İtalyan Desta kuvvetlerinin ani bir 

askerlerinin Dolunun cenub hücumuna mani olmaktır. , 
garbmda kalın dikenli tel ör- İtalyanlaran iddiasına göre 
ğüleri yapmağ başlamış ol- bu teller çelik bir kuşak ye-
duklarını yazıyorlar. IBu tel· rine geçecektir. 
ler bir kaç kilometre mesa- General Grazyano l:>u tel· 
feye uzutılacaktır. Bu tell~- lerden cenub cephesinde Yu-
rin arasına birde elektirik ha şehri ile Parma arasın• 
telleri konacaktır ki butel- daki 54 kilometrelik mesafe· 
!erden geçmek mümkün ol- yede ör&lmesini emretmiştir. 

~E~m mamm 
Bulgaristanın Karadeniz 

Tavuk ve yuınurta Kıyılarındaki tahlisiye 
İhracatı teşkilatı 

Sofya ( Özel ) - Burada Karadeniz kıyılanmızda 
neşrolunan bir istatistiğe gö- muvcud tahlisiye teşkilibnın 

Y Roma 7 (A.A) - 90 nu-
Sofya ( OzeJ) - Burgazda bulgar siyasal polis büyük ve 

maralı resmiğ tebliği: 
gh:li bir komünist cemiyetinin· izini bulmuştur. 16 Kişi hap-

re geçen Temmuz içinde Bul- kuvvetlendirilmesi için lizım 
, garistanın ihraç ettiği calı olan tedbirler alınmaktadır. 
tavukların sayısı 109,680 dir. Halihazırda bu kıyılarda 18 

sedilmiştir. Bu yeni cemiyetin elebaşısı Nikola Aleksi adlı Gerek Eritre, gerek So-
biridir. Bunun likabıda İstaktır. mali cephesinde kayde değer 
• • birşey yoktur. 

Italyanlaı· lsveç Kızılhaç hey- lngiliz 
etinin hepsini öldürmüşhr !.. D d 

Belgrad (Özel) - Romada çıkan Jornale Ditalya gazete- OnaDM8SID 8 ' 
sine göre İtalyanlar tarafından bombardıman edilen lsveç Hareket 
Kızılhaç heyetini teşkil eden azaların dokuzu da öldürül-
müştür. Bunlardan maada bu heyetin beraberinine verHen 
23 Habeş dahi telef olmuştur. 

Filistine hicret yasak edildi 

Atina 7 (A.A) - 4 İngi· 
liz açık deniz torpido muh-
ribi İskenderiyeden Pireye 
gelmiştir. 

Yılbaşından Temmuz ayına roket istasyonu vardır. Yir-
kadar olan altı aylık ihracat- mi .<erde rakethane, 4 yerde 
ta bir milyon 54 bin 151 ve bir de hakımevi kurul-
adet sağ tavuktan ibarettir. muştur. Tahlisiye teşkilitın· 

Bu seneki tavuk ihracatı da 235 memur ve tayfa ça-
geçen seneden 131,192 aded lışmaktadır. 
fazladır. Bundan maada gene Birkaç çocuk 
Temmuzda 1366571 kilogram 
kesik tavuk ihrac edilmiştir. , Kazaen öldüler 
Bu ihracat sene baştndan al- Belgrad (Özel) - Viyana-
tıncı aya kadar bir milyon dan telefonlandığına göre 
925 bin 561 tavuktur. Gene Lokaç _ Bubans treninde iki 
ayni senenin yedi ayında ih- çocuk ölü bulunmuştur. Balgrad - Havas ajansından: Müsaade eılmadan Filistin

de yerleşecak olanları ağır surette cezalandırmak için bir 
kanun kabul edilmiştir. 1935 senesi içinde Filistine 59,000 
kişi hicret etmişrir. 

rac edilien yumurta miktarı Şvarhos - Cank Salisburg 
BeJçıka 6 milyon 206 bin 467 kilo- civarında da on dört yaşın-

dur. Bu senenin yumurta ih- da iki çocuk bir silahla oy-

Loar nehri yine taşdı ortalık 
sular içinde kaldı 

Belgrad - Havas ajansından: Loar nehri ani bir surette 
gelmiştir. Şehrin birkaç mahallesini bastığı gibi bazı köyle
ri da su altında bırakmıştır. Halk hayvanlar ve kayıklarla 
kurtulmuştur. 

Cenevre'de Suikastcılar 
Mahkemesi 

Befgrad (Özel) - Cenevreden telefon: Cenevre daimi 
konseyinin ilk toplanmasi bugün olacaktır. Buradaki3 remiğ 
çevenlere göret ilk iş Cenevrede arsıulusal bir Teror mah
kemesi teşkil olacaktır. 

Bu muhakeme arsıulusal Terorcuf arı muhakeme edecektir. 
Bu mahkemenin hükümlari müstekil olacaktır. Bu mahkeme 
bu yılın Mart ayına kadar düzülmüş olsa gerektir. 

Boğa~lar meselesinin Akdeniz 
meselesile il~isi yoktur 

Atina (Özel) - Katimerini gazetesi bu başl:k altmda 
yazdığı bir makalede diyor ki İngiltere boğazların tahkimi
ne Akdeniz yardım meselesinden evvel razı olmuştur. Hat
ta boğazların tahkimine yardım da edecektir. Çünkü İngiliz 
siyasası da bunu İcab ettirmektedir. Binaenaleyh boğazla
rın tahkimi ile Akdeniz yardım meselesi arasında münase-

• bet yoktur. 

KraJının racat miktarının geçen se- narken silah ateş almış ÇO· 

h . neye nisbetle azalması kon- cuğun biri vurulmuş ve öl-
Seya atı .. Dedıkoduları ; tenjandan ileri gelmiştir. müştür. 

Belgrad (Ozel) - Londra- •••••••••• .. •••••••• .. •• ............................ .. 

Radyo ve Telgraf Hulisalan dan bildiriliyor: 

Belçika Kralı Leopoldun 
Londra seyahatı İtalyan me
selesile alakadar olmadığı 

hakkındaki tekziplere rağ
men " Deyil Mebrı.:.r ,, gaze
tesinin kuvvetli kaynaklardan 
öğrendiğine göre, Belçika 
hükiimdarmın İngiltere seya
hatı mühim ve siyasal bir iş 

işindir. 1 
Gazete bundan sonra ısrarla 

iddia ediyor ki, Kral Leopol
dun Londraya gelişi sırf İn
giltere ile İtalya arasında 
tavassut içindir. Dedikten 
sonra şunuda ilave ediyor: 

İtalya Belçika Kralına İn
giltere nezdinde bir anlaşma 
zemin! bulmasını rica etmiş
tir. Eğer anlaşma olmasa 
bile petro 1 ambargosundan 
vazgeçilmek üzere söz alma· f 
sını dilemiştir. 

-~ ________ .... __________ _ 
Afrikaya savaş yüzüne, Cenevreden bir tadkik heyeti 

gdeceği savaşta olan mgrahhaslara bildirilmiştir. 
§ Habeşldr dün sükün halde idiler. Zira onların Nuel 

yortusu vardı. Din bayramında kan dökmek istemediler. 
§ Bu ayın dördünde Dağaburda memurları İngiliz ve Mı

sırlı olan Kızılhaç hastahanesi İtalyanlerın bombardıman et· 
tiklerini İngiliz sefiri söylemiştir. 

§ Mısırda Paris askeri gençlik teşkilatı yapıldı. Bu teş-
kilat müstekil Mısır ordusunun esasıdır. 

§ Fransanın Akdeniz filosu Fas kıyılarında manevraya 
başlamıştır. Manevra altı hafta devam edecektir. Bunun bir 
tedbirden ibaret olduğunu bilen İtalyanlal· Fransadan soğu
mağa başlamışlardır. 

§ Amerika cumur reisinin Otukrat hükumetleri tenkid 
ettiğinden ve Habeş İtalyan meselesi hakkında telmihler 
yaptığından İtalyan gazeteleri hiddetlenmiştir. 

§ Loid Jorj Fransız dosluğundan ise İngiltere için İtalyan 
dosluğu yenidir. Dediğini Royter Ajansı bildiriyor. 

§ İtalyanlar yeni bir bir beyanname neşrederek uçaklarla 
atmışlardır. Bunda Negüsün taşıdığı tacın kendi tacı olma
dığını ve bu tacı Liç Yasudan almak için Liç'i idam etti· 
ğini bildirmektedir. Yerlileri İmparatora isyana davet 
etmektedir. 


