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gerı Binbir türlü fedakarlıklarla zabtedilen Makallenin Habeşliler tarafından 
alınması süel ve siyasal çevenleri hayret içinde bırakmıştır 
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Tembien de H a beşler tarafında istirdat edildi 
............................................................... mırı•••!!mı9'-.... r .. m1 .... •aswm."!:':wmzıc•aasm ....................... 1 .... l!.llm .................. ... 

Afgan dışbakanı1 

~~~~~~~~~-oo 1 

Serdar Feyzi Muhammet han 1 

şerefine verilen ziyafetler 
0000~~~~~~~-

MISAFIRIMIZIN SIYARETLERI 

Günün mühim dedikodusu 
\ Belçika kl"alının Lond;·;yı ziyareti münasebe

~ tile gazetelerin ve siyasal çevenlerin tefsirleri 
1 - ••••••OO•••••• 

Şarbayımız 

Saylav 
Oluyor 

~ 
LAV AL - HOAR PROJESİ DiRİLECEK MI 

Ankara 8 (A.A) - Afgan megi vermiştir. Bu akıam da Londra _ Belçika Kralı naatle ikinci Leopoldun bu lesile ilğili olduğu ıllpbeaiz• 
:>tı İf)eri bakanı serdar ıereflerine Afgan büyük el- ikinci Leopoldun Londraya esrarenğiz ziyaretinin ne se- dir. Çünkü ikinci Leopoldma 
:"eyzi Môammed Han bu çiliğinde bir yemek ziyafeti gelmesi, Habeş - İtalyan me- bebi olabilir? Diye soruşu- İtalya Kralı aileıile akraba· 
f&n aİhhat enstitülerini, et- verilecek ve yemegi bir ka- seleıile alakadar olmadığı yorler. Ve diyorlar ki: Bu lığı vardır. Buu milnuebetle 

.. aografya müzesini, ve Hal- bul resmi takib edecektir. hakkında resmiğ tekziblere ziyaretin şarki Afrika mese- bu ziyaretin ıebebide LiaYal 
tevini ziyaret etmiıtir. Serdar Fiyzi Mebmed ban Hoar preı· esinin diriltihae.t 

.. 
ti 

• 

1 aykırı olmak üzere gazeteler, 
SAFIRIMIZ MCfESSESELE- yarın ltbankaıını, Cu "'un·yet için olduğuna fÜphe yoktUJ. • 

t 1 ~· siıyasal çevenler, bakanlar ı. w._tı 
R Z YARET EDiYOR merkez banksını, Sümerbanğı 1 hey bu tekzibin doğru olma- DeıYI Miror" ıuete11 __. 

Ankara 8 (A.A) - Kabil Ziraat, Emlak ve itam ban- l dığı kanaatindedirler. Bu ka· çika kralı Leopoldun Londra 
iiyiik elçimiz Mahmud Şev- kalannı ve büyük it müeı- f _ ----~~ 0 • - seyahati ltalyaa-Habef ae-
et buğün sa t 13,30 da seaesini gezecekler öğle ve 1 lavlılt1ardan birine seçilmesi selesinde otacılığı temin et· 
~fgan dıı itleri bakam Feyzi akpm yemeklerini de Anka- mesi için cumuriyet halk par- mektir ki bununla da ltalyaa 
lebmed han ıerefine Mar- rapalesta hususi surette yi- Şehrimiz Şarbayı doktor tisi tarafından listeye konul- prensesi PyemontiniD lngiliz 
aara kötkiinde bir 6ğle ye- yeceklerdir. Behcet Uzun boş olan say· doğunu sevinçle öğrendik. sarayana gelin olmaıı neticeai 

.. E R B B S a 3 E E s r:!l t1 S m m ~ ~ temin edecektir diyon. 

U b l '/l JI k ıı T b • • ld Ayni gazete, Belçika kra· 
rıa eş er lY~a a· e Ve ı em ıenl a l ~ı:~:i!~~n:;:e1e.~:t!1adi~e:;~ 

mek şeklini görbıeceği ihti
malini de ortaya ıilrilyor. 

~~~--~~------------------~•• .. oo . 

ierek şimal ve.rerek cenub cephelerinde mühim çarpışma- BELç~A K~Au ~oP~o 
ar olmaktadır. Ras Kassa ve Ras Seyum kuvvetleri Ak- Kamutayda 

suma değru ilerlemeğe devam etmektedirler Müzakereler 
~~--~---------------0000~--~--~~~~--~~-

T~LYANLAR MAKALLEYİ GEÇTiGi YERLER!İ YAKTI 
, Adıs-Ababa 8 (A.A) - rına sığınarak şiddetli suret- kan da kendini muhafa ey- ve kanlı bir muharebeden 
•erek ı~mal ve gerek cenub te mukavemet göstermekte- mektedir. sonra Habeş kuvvet leri Tem-
ebbelennde m&bim ça:-pıı- dirler. HABEŞLER MAKALEYE bien şehrinide işkal ettiler. 

Cenub cephesinde Ras GiRDiLER . 
Deste ordusu general Gras- İstanbul (Özel) - Habeş 
yanj kuvvetlerini üç muhte· kuvvetleri dün sabah Makal-
lif koldan sıkııtırmaktadır. lenin garb mahallelerine gir-

Birinci kol Yete cioğru, miılerdir. 

ikinci kol Frandiye doğru, lTALYAN KOMUTAYIDA 
çüncli kol ise İngiliz Kenyası TASTİK EDıYOR ; 

İstanbul (Özel) - İtalyan 

.~ 

E !J ti B 
Bina vergile
rindeki 
Tenzilat 
İstanbul (ÔzeJ) Bina Yer

gilerinde yüzde yirmi bq 
tenzilat hakkmdaki kana 
dün maliye şübelerine teblii 
edilmiıtir. Buna giire 1932 
1940 mali yılları içinde ama· 
mi tahririne baılanmlf olaa 
şehir, kasaba ve k6ylerdeld 
binaların (bulunduldan nzi
tamlardaki tahrir Ye ikraz 
işleri bitmit olmua olmasın) 
kat'ileşmit iradlanndan yizcle 
yirmi 'bet indirilecektir. 

Kömür 
Çarpması 

'r J.!AREŞAL BADOGLİO 
~lar Yapılmakta olduğuna 
lir 1 · 1 d ki" •yıa ar devran etmek-

Ankara 8 (A.A)- Kamu
tay bu gün 'f evfik Fikret 
Silayın başkanlığında top· 
lanmış ve matbuat kanunu
nun 9 uncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair ka
nun layıhası iktisad encü
menine, Belediye teşkilatı 
olan yerlerde muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun liyi
hasma ek kanun layihası da 
Dahiliye encümenine havale 
edilmiş ve T onçah vilayeti 
halkından olup ta müddeti 
içinde nüfus ve askerlik şu
belerine müracaatla kayıt
larını yaptırmamış olan
larla yoklama kaçağı, baka
ya, firari ve izinsizlerin ya
zımı ve cezalarının affı hak
kındaki kanun Jayihası ka
bul edilmiştir. 

Kamutay Cuma günü top
lanacaktır. _ __. .. ,._. __ 

Gümrük önünde demirli 
bulunan Sür'at motöiiinde 
tayfa Ali oğlu Şaban yalbğı 

kamaraya yanmamıt klmir· 
lerle dolu bir mangal koy
muş ve arkadap Mmtafa 
oğlu Şevki ile beraber bay ... 
gın bir halde bulunmuflar· 
dır. 

r . 11
• Şimal cebbeıinde Ras 

~~~n~~ Raa Seyum kvvetleri 
n d ıre baılıyan yağmur-

an istifade ederek Ak-
::• doğru ilerlemeie de-

- ltaıetmektedirler. 
yanlar plok ha•uzlara 

diier ıahra iıtihklmla· 

RAS SEYUM 
yakınlarında ilerlemektedir. 

Raa Deste böye bir açılış 
hareketi yapmakla beraber 
yanlanndan gelebilecek her 

. hanıi bir ıllpriz blicuma 

RAS KASSA 
Komutayı general Badolyo 
Makallen;n Habeılerin eline 
dütdüğünii itiraf etmektedir. 

TEMBIEN D ıı ALINDI 
lıtanbul (Özel) - BüyGk 

HABEŞ iMPARATORU 
Habeıler harb meydanında 
22 ölü bırakmıılardır. Yara· 
hlar fazladır. 

(lsbanği) gölü istikametin· 
den uçan tayyareler Habeş 

(So u 4 üncüde) 

Yalanmış 
ESki icra vekilleri heyeti 

reisi Hmidiyc süvarisi Hüse
yin Raufun boş olan saylav
hklardan birine seçileceğine 
dair çıkan haberler yalanlan
maktadır. 

Hamızı karbondan zellir· 
lenmek tehlikeıi geçiren bu 
iki tayfa memleket hutue
sine kaldınlmıtbr. 
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Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI .. 
"Cumuriyet sevpi; onun prensiplerinin çipeamesine 

katlanılamadığı zaman hatlar ... " 
-6-

İnkılahlar, bir çok dinler gibi sarsılmak ve 
yıkılmak istemiyorlarsa, taraftarlarının kafa 
ve vicdanlarını akıl ve mantıkın meş'alesi ile 

aydınlatmak mecburiyetindedirler 
-Çoluk çocujıınun ıeyin- niyorum .. 

mesi veya yeyip içmesi için - Seni; ben mi haksız 
aynlan paraya poker masa- çıkardım, yokla ıen mi, ken-
ıma gömen bir aileain evini dini haklı bulmadın? Bunu 
ıefalet dört bucaktan ku· bana s6yle .• 
ıatmıı dem.ktir. Bu ağır - Doğrusunu istersen, 
16zlerimi -~ fakat ıe· aen beni ikna ettin. 
nin em. .o&.u•an bu 6lçti- - ikna etmek, inandır· 
sBz 'k....., ihtiruı yılaaınıa mak... itte, T&rk inkılibının 
batını ~ ~ ko~p pek çok parlak batanı mer· 
ayaklarqlW albncla çipeme· balelerini aşbktan sonra 
ğe çalıı. ulatbğı tekimül tabikası hu-

- Hallnald bizim kan, ruıdır. 
"asri etfeneelwiır en ze~ idili lnkıJAblar, bir çok dinler 
pokerdir. ~Je mltemadiyen gibi sarsılmak ve yıkılmak 
beni btl oyana ahıhrmağa istemiyorlarsa, taraftarlarının 
çahfıyor. • kafa ve vicdanlarını akıl ve 

- Pok,.- zevkli bir ıalon manbkın meı'aleıi ile aydın· 
eğleaceıi olabilir, fakat bu· latmak mecburiyetindedirler. 
na, umim1 arlidaflarla va- Bundan çekinen ve hotlan-
kıt geçirmei, bir arada top- mıyan bir inkılibcı, din me· 
lanmaia vealfe olmak, oyna- ıelelerinCle de "bunu ıonna, 
nan oyuau ar1'&dqlanmızın klf.r oluıun" diyen boca-
ceplerini. blmamen kendi lann derekuine pek çabuk 
ciizd~ bopltmak yuvarlammı olur .. 
istememek~ -.e hiftıaısa bunu Bunun için kahveni iç, ıi· 
aile btıtvl~rimize uydurmak, ıaranı tellendir ve bana 
daha do~u blltçelerimize derdin, pklyetin ne İle an-
zerre kac{ar tesir etmiyecek lat. Dertlere bkanan kulak-
bir bale ıokmak fartile ... 
Aksi takairde bu, hir url lar, yhbinlerce yurtdaıın 
eilence aejil, unmızın aile dillerini faaliyete geçirirler. 
bitçeıi, Ule islirahıib ve en Banu, bir iakalibcı pek ili 
fenası aUe a'hllkı için bir bilir ve takdir eder. 
bat bellıı olur. (Arkuı var) 

- Ah k.wl ol .. da, )>u ~~ 
güzel sa$ri bir defa da Habslerİn 
kanma s6ylesen .•. 

- Bir fınat dllşene ona Hazırlığı 
da söylvia... M k l . 

- Şimdi •nden sıitmek Ü emme mış 
için mlsaade istiyeceğim. Belgrad - Romadan te-

- B.ı nanl aöz? Bir bay- lefon: Jurnale Ditalya gaze· 
ram tekeri yemdlea, bizimle tesi ıunları yazıyor: ltalya 
bir kahve içmeden bir yere aleyhindeki mahareoe Habet 
gidemeuin. Raslan tarafında bulunan 

- Fakat ben ıana bura- ecnebi ıabitleri tarafından 
ya bq1'a bir şey saylemek, idare olunuyor. Royter ajan-
bqka t;f r dert yanmak için sınan verdiği bir tebliğe g6re, 
ıeimiıtim, daha doğrusu ka· Avrupalı yiiksek zabitlerin 
nm bent banya giadermifti, nezareti altında Habeşler öy-
fimdi baba rinlifin izahat• le siperler kazmıılardır ki 
tan, •l~tin ıklenlen genel barbta bile emıali aa-
ıonra M ltercltmi açmağa dir g6rBlm61tBr. Habeı or· 
llzum -.pmiyonm. dulan o suretle mlkemmel 

- N.-. lüsam girmiye- ıiliblandınlmıştır ki Avrupa 
cebin?. ukeride bu kadar olabilir. 

- Belki bantla da belli Bütün bunlar lngiliz Somaliıi 
haksız çıkannız diye çeki- yolile Habetistane, gelmiıtir. 

--.-.. iiiiiiiiP- "w 7Gr" • oıçn üzerine ıon IMtem 

ııhhi karm, mide, hamile, apaa
disit, böbrek diifklnUiğtine 

FENNi 
Korsalar 
VAR i S 

Ve Flebit için li.ttik çorap
lar, kasık bailan, ıon moda 

Sutıen ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D.Aşer 
23 Odun pazar 

antarcılar 

( Hallaa .... ) 

Sandıkeminin 
Yaphğı ihtilas, hırsızlığını ört
mek için binaya ateş vermis! 
Sinob - Gerze hBkimet koyarak sandıksmininin za-

konağının alt kat merdivan- manı memuriyetine aid bütün 
!arından çıkan bir yu.rın üç işleri incelemiş ve bu tetkik-
buamak merdivan yandık- lerin sonunda bazi sarf ıe-
taa sonra keadi halinde sön-1 netlerinden de tahrifat yapıl-
müş olduğu sabahleyin oda- dağı ve açığın (1000) Ura 
cılar t•rafından ğörülmüt ve miktannda olduğu anlaşıl-
merdivan albnda içi iaz dolu mıştır · 
rakı tifeleri de bulunmuı Meydana çıkaulan bu ih· 

tilisından dolayı sorguya çe· 
olduğundan ilçebaü bu yan- kilen sandıkemini Hilmi ha· 

gın baılangıcının bir gasid zırlık tahkikatı bittikten 
olduğunu g&zönllne alarak sonra t~vkif edilmiştir. 
heman maliye kasasının mev· Yapılan bu ibtilisın ona· 
cudünü saydırmıştır Neticede dan yok edilmesi için yan· 
kasada (250) lira nakidden gının sandıkemini tarafından 
ve (450) lıra da puldan açık çıkarılmasına;teşebbis etmit 
olduğu anlatıldığından key- olduğu söylenmektedir. 
fi yet vilayete bildirilmiştir. Mesele şioıdi adliyece in· 

Villyetten gönderilen def- celenmektedir. işin içylzü 
terdar Hamid Kars işe el yak1nda aydınlanacaktır. 

a a a m a a m a 

Esrar~nğiz ölüm 
Ve diıçinin boşadığı karı 

Belgrad ( Özel ) - Yeni ' Kadın 33 yaıındadır ve 
yıl bu ıenede Zağrebte kan dit tabili Vokoviçin matla-
d6kmeden olmadı. Gene bir kasıdır. Kadınla beraber ge-
bir evde gizli bir facia oldu. len ğenç yakalanmıı ise de 
Ceıti sokağında 2 numaralı çok ıarhoı oldutundan an-
ev sahibi olan ihtiyar kadın cak yedi saat soara ayılmıı 
iki oc:luını yol ameleıine ge- ve ifadesine mllracaat olun-
CDlemek için kiraladı. Gece- muştur. 
nin d6rd8nde bir dadıala bir Sorguda biltiln gece bu 
erkek gelmiı iıtirahat etmek kadın ile lokantalarda yata· 

dığını, k•dını evveldea tanı
için oda aramıtlardı. Miıa-
f ı da madığını, . aacak bu gece 
ır er o ya girdiklerinden dost olduldanaı, odaya gir· 
yarım saat sonra odada bir dikleri zaman kacbn taban· 
tabanca patlamııtır. Diğer cayı erkek kaparak keııdi-
odadaki misafirler bu odaya sine iki el sıkmak suretile 
kotanca kadını yerde ölü dtittüğünü sCSylemiş iıe de 
bulmuılardır. Rivayete göre meıelede mühim bir sır ol-
bu kadının adı Roze Voko· dutunu anbyan polis tahki-
viçtir. kata girişmııtir. 

• a • • • • a m 
Makdonaldın Pek acıklı 
Kızı han Bir noel 
İşletiyor Vak' ası 
Burada babasının eski 

hizmetkarlarını 
çalıştıracak 

Lnudra - Matmazel lıa· 
bel Makdonald Buckingbam 
kentluğunda lkiin Anyles
burydeki Vieille Charrue 
adındaki hanı astın almıştır. 
Kendisi bu mllesaeıeyi bizzat 
idare edeceğini ve oraada 
babası Ramsay Makdonaldın 
baıbakanlr.en kullanmış oldu
ğu birçok eski hizmetçileri 
kullanacağını göylemiştir. 

EEW 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-

mive .ek bir fırsat! ., 
Fabrikamda mevcud tirid 

destere, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut· 
kal fırını ve el tezgahları 

ilit ve edevat, mobilya ke· 
reıteleri, kaplamalar, papel· 
fer ve aaire sablaktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
ıına hemen m6racaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kılıhımak 

Belgrad - Kopenhagdan 
Paris gazetelerine bildirildi
ğine ve vak'a geç öğrenil-

diğinden gazetelue de geç
mekte geciktiği dahi zikre-
dildiğine höre, izlande şehri· 
nin yakınlar1nda, bir evde 
yapılan noel ağacının mum
lanndan ateş alan oda, bil

tün evi birden bire ateş 

sarmasını mucib olmuı, bu 
yüzden dört kadın iki çocuk 
ateşte kavrulmuı altı kiti 
de yanık kurtanlmıştır. 

00 

Tür ki yede 
Yumurta ve kümes 

hayvanları 
Sofya, (Özel) - La Bul· 

gari gazetesi bu baılık al· 
tında bir fıkra yazıyor. Di· 
yor ki: Türkofis tarafından 
tanzim olunan istatistiklere 
göre Tllrkiyede : sizi 50 mil· 
yon kilogram ağırlıgında 
yumurta temin eden 17 mil 
yon kiimeı hayvanı vardır. 

Bu elli milyondan 30-35 
milyonu dahilde sarfolunu· 
yor. Bak:ayesi de ihraç edi
liyo1'. Bu heıapca adam ba· 
ıına yılda 40 ydmurta dll
ıer. 

9 lldnd Klnaa 

HıRSIZLAR.A, CANiLERE 

Nefes aldırmıyan bir kadın 
Polis hafiyesi 

• ••• 
Çeviren: SIRRI SANLI 

-4-

Muammanm anahtan 
Kimin elinde 

Mis Mod Romaya gidibte 
Kontun ağzından kızın ma • . 
cerasını battan qağıya din· 
leyince ona sordu: 

- Evinize devam eden in
sanlardan şüpheli sayılabile
cek kimseler varmı? 

- Zannetmiyorum. 
- Bunların hevsini bana 

göstermek imkanı varmıdır? 
- Vardır, fakat •.. 
- Fakat'ı ne? Bu zor bir-

ıey mi? 
- Zor değil, ilkin kızı

mın başına gelen o milthiş 
feliketten sonra giSrütdtiğll· 
müz insanlan evimize davet 
etmekten sıkılıyorum... Yal
nız evimize akrabadan birkaç 
aile ile, k1.zımla muzik yap· 
maktan zevk alan birkaç 
genç gelmekte devam ediyor. 

- Bu gençleri görmek 
mümkün müdür? 

- Her zaman. 
- Onları nerede g6rebi-

lirim? 
- Yarın alqam bizde çay 

içmeğe gelecekler, sizde teı
rif eder onları ıörllrsllnBz ... 

- O halde yann akıam 
çayınızda bulunmaklığıma 
mlsaade ediyorsunuz değil 
mi? 

- Bizi ihya ederıiniz ... 
O akşam Kontun evinde 

verilen çay ziyafetinde bulu
nan miı Mod ertesi kan aa
bableyin erkenden genç ve 
dilber ltalyan kızının baba
sını g6rmiye kotmuş ve ona 
şu sualleri ıormuıtu: 

- Sesi çehresi gibi gllzel 
güzel Yunanlı dcrlikanlıyı 
çoktanberi tanıyor musunuz? 

- Kızımla tanıtalı hen6z 
üç ay olmuştur. 

- Herkes dağıldıktan son 

a e: C•l C•l 
İtalya 
Davası 
Kay bulmuştur 

Paris 7 (Radyo) - 11Övr" 
gazetesinin CeneYre aytarı
m,n bildirdiğine göre Habe • 
şistanın dilekleri son derece 
kuvvetlendirilecektir. ltalya· 
nın davası o kadar çür6k
tür ki Fransız heyetinde en 
çok ftalya dostu olan üyeler 
bile bu davaya kaybulmuş 
gözile bakıyorlar. 

Cenevrede bir k1Sım çeven
ler vrdır ki bu iti sürindlr
mek suretile ltalyayı zabun
laıbrmak fikrindedirler. 

Fakat bay Eden yeni bir 
imbal kabul etmiyecektir . 
Zira lngiliz kamuya bölye 
istiyor. 

ltalyan - Habeş davasında 
lngiliz nazan şudur: 

1 - Afrikada siyablann 
beyazlara galebesi çok bariz 
olmamalıdır. 

2 - ltalyanın Avrupadaki 
askeıi durumu çok saraılma
mabdır. 

3 - Alman korkun unu
tulmamalıdır. 

ra bu gencin kızınızla baı 
başa yalnız kaldıklan ~luyor 
mu? 

- Kızımla bir:ikte ltalyan 
cadan Yunancaya bir operet 
adapete etmek üzere bazan 
bir iki saat mazik salonunda 
kalıyorlar. 

- Birlikte gezdikleri de 
oluyor mu? 

- Birkaç defa operaya 
gitmek üztft-e berabe, oto· 
mobille bindiklerini ve kızı· 
mı gece eve getirdiğini glr
düm. 

Keacliai çok kibar, çok ter
biyeli bir gence benziyor. O· 
nu her gören az zamanda 
seviyor, takdir ediyor, kea• 
disi her tanııtığı adama em
niyet itimad veriyor. 

- Onu bende yalandan 
görmek isterim, tanımak ve 
takdir etmek istiyorum. Ba· 
nun için bir iki akıam ıon• 
ra yabancı olarak yalnız o
nun ve benim bulunacajımız 
bir yemek tertıb etmenizi ri
ca edeceğim. 

- Arzu ederseniz, bu ye· 
meii bu aktam bizde yiriz. •• 
Esasen operet tercipıeaiae 
devam etmek llzere Yunanlı 
genç bu akşam bizde yimek 
yiyecektir. ... 

Mis Moc:I bu yemek gece· 
sinin ertesi sabah yine er
kenden kontun evine kot
mut ve ena tU miljd~ ver
miıtir: 

- p.ft,_... anabtiaftıun 
kimin elinde olduğunu öi· 
rendim, kızınız, onun ruhunu 
ezen kibuatan kurtulıp)ıf 
değildir. 

( Arkası •ar ) 

Bir i;frükçü 
yaka.landı 

lstanbul - Eyilbde Otak
çılarda ;Çelebi mahallesinde 
avukat Halidin evinde otu· 
ran Yamalı Nuri otlu ibra· 
him :ıfllrllkçülük yaparken 
yakalanmıftır. Y anmda 500 
lük bir teabih, kijıd, kalem 
ve saire de bulunmaıtur. 

Ana Oğul 
Kavgası 

Belgrad (Özel) - Oıkipte 
Kar•kolavaç gazinoso gar· 
sonu yılbatında valideaile 
gazinoda bir kavga yapmı~ 
oğlu anasının burnunu tutup 
bir parçasını koparmıı, ana• 
sı da oğlunun ağzına kunda• 
ra ökçesile vurarak ditlerinı 
sökmüttür. 

Halkın Sesi - Öyle ba
yırlı •nanın bayırlı oğlu ma· 
rifet d6kmiifler. 

Sigara fiatlar 
inhisarlar iclareıi lig 

fiatlannı indirmek iıakln 
arattırmaktadır. 8a maku 
bitin barmanlan yeaicl 
tubit eclilecektir. 
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Balıkyaiı içemiyenler 

Ferit kuvvet şurubu 
Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi 6 O kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktidat, belgevşekli2i, kansızlığı tedavi 

J 

e~er. .,.w. -·-- • ·-H'""W"F ,.,. _ _!jlj~~J!~lT ŞIPA ECZANESi 
' 

Çiftçi bağ ve r~ö*:k:t:l'~~ 
bahçe sahhı- ~ Elhamra ls1; ,. lcenler bilir 
terine ro ÜJ• de ~ İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

Dost Sovyet Rusya tara· ~ 1935 sinema dünyasınm en güzel ve en büyük filmi 

fıdan yurdumaza ötedenberi t( ş E N D u L 
ithal edilen ve her bakımdan .C 
Avrupa LZiraat alat edavatine t( 
faik olan çiftçiliğe aid her -t( • 

, 

CHEVALİER türlü ziraat a1at1arı ile ağaç, ~ Maurıce 
fidan bahçe, ~ağlara ve ~iıhassa ~ J nette M A C D O N A L D 

Patates ıerıyatına tabıı göb-,.. •• ea .. . . _ .. ,. 
reden daha çok kuvvetli ve +c Ve bütün İzmirin müteaddid müracaatları ve arzusu uzerıne Vıktor Hugonun olmez ,. 

Hayatın manasını anlamış ince dilfOnceli kibar bir bayan 
tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunmasını temin edecek a~cak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılandır. 
Bayran1da, hayranı ertesi ve her zan1an 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla . 
hatırlarsınız. 

~-~smamEmEm~EEiiEt!lEE?iS~ 1 TAYYARE: TE~i~PN ! 
CI Yeni sene şer~fine bu g~nden itibaren 2 Büyük filmle : 
il halktan gördilgii kıymetlı tevecciih ve rağbete muka-
11 .. .. helede bulunuyor 

1 - 10 buyuk yıldız 5000 güzel kızın temsil ettik· • 
leri senenin en zengin filmi . 

elverişli gelen (~ülfatd'amon· ~ ••eri şaheserler şaheseri ,. 

~:'.ti:~~:ıv~n~!~:~i;!:u~~~- :le SEFiLLER 
etmış oldugunu sayın halkı- +c 
mıza ilan ederiz +( ~~,~~~...,...,....,...,.....,..,..;"""'"""._.,...;....,.."'YYv:;~....,.,,,.V"V'..t'V'V"V'V°'..,...,...~"""'~~......,..,,.,,...,," 

· Müracaat yeri: Gazi bul- ~ Hergün: 15 . . 
varında 18 numaralı mağa- 4" Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matınesı. • 
zade Hikmet Besim ve Mus- +< Pazar: 13 te başlar. _ 
tafa Yumelaki evlatları tica· ~ Akşamları sinemad~.!~ra ~er ta~f.!_ ot~~--~_!r~vay _var<!!r..:...~ 
rathanesi ~~~~'Pl=A-++~~~·~~++++4;~~~~++ • 
~:lc*~~:tc:tcü:A::tc~:tc:tc*:tc~ıHayatının kıy- Ikiçeşmelık 
U D O K T O R ~ metini bilenler Caddesinde 
~ A K J T Herşeyden evel sıhhatla· ~C A N • ema 0D8Y rına dikkat ederler. Bunun t ~ • 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın " da birinci şarb dişle~~ ko· KÜTÜPHANESİNDE 
h t 1 ki 

_ t h rumak: bozulanları duzelt· 
as a ı ar mu e . assısı mektir. En son model elektrik cep 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- i Dişlerinizin tam ve mü· lamba ve pilleri ve kirtuiye· 
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den kümmel bir surette tamiri ye aid %engin çeıidler, tu· 

~ 
akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. için her halde Birinci Bey- hafiye eşyalan, her nevi ve 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair ler sokagw ında (Halkın Sesi) k .. en taz} çikolata, ıe er ve 

U 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· a matbaası karşısında 1 2 nu-
1 1 k MI) Şekerlemeler bulunur. 
ara yapı masına cevaz görülen Pnomotora ı muayene· marada (HASAN FEH 

! 
· d t l T 1 f 4115 h · .. Gazete mecua ve ayni za-ıın e mun azaman yapı ır. e e on: Diş muayene anesıne mura-

"".aat e 11iniz, çok memnun manda kiloluk kiğı~ dahi 

~~~~~m~~~~m-~~t< kalaca~sınız. bulunur: 

~=---:--.....-... 'it--: 5:i:SE~::-:.--4ı 
Ağızdadiyle ~ 
Ve n1idenizi bozma- t~ 

E 
R 

z 

~r·1~~~~~ı~~~~~ 
1-JA~tES (iAGNEY'in yaşamak 1st1yoruı 
1 ve kadın avcısı filn1lerini gôlgede bırakan, 
~ son derecede heyecanlı ve meraklı 

1 Kanun kuvveti 
i Halk düşmanı ilan edilen Amerikanw canileri~e Poliı 
~ kuvvetlerinin çarpışması - insan dograyan mıtralyoı· i ların savurduğu kurşun yağmuru - Boğaz boğaza kav
~ galar... Milyonlar sarfile yapılan muazzam sahneler 

~ Avrıca: Sehhar yıldız 13İRİGİT HELMİN 
ı u~utulmaz ve seyrine doyum :lmaz eseri 

g Monte Krısto 
111'...-ıı 

İ ~~;;sıı ;ı~E;z;A 
• dan yemek yin1ek 81 

ı . . ? M Wonder Bar E +l ıstıyorsanız . ~] 

Al Jolson - Kay Francis - Doloreı Delrio - Ricar- • ~ Hiç tereddüd etmeden [t] 
do Cortez - Dick Povell - Guy Kibee - Ruth :i Kemeraltında Barut hanı [+~ 

• Donnelly - Hal Leroy - Hugh Herbert - Fifi ~ sokağı köşesinde ~ 
Dorsay ve 5000 güzel kız • ,C ALAŞEHiR ~ 

12 Büyük ihtilal . b::.:·!·~=:LI 
A Beli •1 J G b. 1 Ucuz ve nna a ı e ean a ın PJ N 1• f t "' f 
t f d k 1 e ıs o ogra 
ara ın an oynanan aş ve • ç kt. 1 · t. 1 • e ırıne <: ıs ıyen ere 

1 heyecan filmi : Ve Amatörlere 
Ayrıca Foks dünya haberleri Türkçe Sözlü Birinci beyler sokağındaki 

• 37 numaradaki fotoğrafha • 
12 Bu haftaya mahsus seans saatları nemiz gayet t · B Her gtın 14 - 17 - 21 ucuz ve emız 
~ Cum t · 12 30 1... tal b d totoğraf çekmekte ve amatör a ar esı , - "' e e seansı ır. . . 

1 Pazar 12,30 da ilive ıeansı vardır • .; ,.. i 1~ ışlerı yapılmaktadır. Bundan 

-·- - - batka fotoiraf alçı işleri da· ' • > ) ( A )'v" • . ..,_,,. ,., ) 

Kemeraltı 

hi yapılır. 
Fi atlar 

Hiikümet 
Karşısında 

w ... ,., 

6 kartpostal 75 kuruş 

10 vesika fotoğraf 40 11 

Amat6r 7 - 9 2 11 

5 - 4 - 6 1,5 " 
FOTO M. Bilii birinci 
beyler sokak No. 37 

~~~~~~~~~-~ 
....... tıı~· ......... •• 
ı ;~:;.;ı;;~~~;ı mL;~::;::ı 
1 Açılıyor 
t MEHMET AL TINBILEK 
3 Birinci _Beyler sokağı No. 2 İZMİR 
@ Lokantamız lzmirin en ziyade muhtaç olduia neza-
'I heti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyeıinin hususi olarak 
41 temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta 

memnun bırakacaktır fiatlar çok ~hvendir 
EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER 

ÇE&:9j~AFETLER KABUL OLUNUR ... .. ....... , ••••• 
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Elektirik 
•• 
Ucretleri 
Önümüzdeki altı aylık dev

re için elektirik kilovat tari
f esini yeniden tarife komis
yonu yakında nafia komiser
liğinde toplanacaktır. 

Vilayetten belediye reisli
ğine gönderilen bir mektub
ta tarife komisyonuna bele-
diyeden bir üye seçilmesi bil
dirilmiştir. 

Halkın Sesi - Bizde elek-
1 tirik ücretleri dünyanın hiç 

bir tarafında görülmiven bir 
derecede pahalıdır. Bu ko-
misyonda belediyeyi temsil 
edecek üyenin dikkat naza
rını celbederiz. 

İzmir s~ı 
t 

ı Tarifesi •• 
Su tarifesini formöl nok

, 1 tasından Bayındırlık bakan
, 1 lığı reddetmiştir. Bu haksız-

hk düzeltinceye kadar suyun 
eskisi gibi metromikabina 
15 kuruş fiat koymuştur. 

Nahiye 
Müdürü 
Olmak İstiyenler 

Bir çok kimseler Kamon-
bay olmak için bugünlerde 
ilbaylığa başvurmuşlar. Ken
dilerine Kamonbay olmak 
için ortaokul mezunu yahut 
evvelce polis komiserliği 

yapmış olmak lazımgeldiği 
cevabı verilmiştir. 

•• 
Olüm 
Doğumdan 
Daha fazladır 
İzmirde 935 senesi içinde 

3890 doğum 4832 ölüm vu
kaatı olmuştur. 

Köylerde 
Şahsi tarla 
Satılamaz 

Köylerde varidat 
için şahislara aid 

temini 
tarlalar 

yerine köyün mah olman 
tarlaların satılması lüzumu 
bildirilmişr. 

Asliyecezada 
Şehrimiz asliye birinci 

mabkemeşine 935 yılında 
653 dava dosyası gelmiş ve 
584 ü neticelendirilerek 936 
yılına 69 dava dosyası dev
redilmiştir. 

Asliye ikinci ceza mahke
mesine de 655 dava dosyası 
gelmiş ve 595 şi çıkarılmış 
yeni seneye 60 dava dosyası 
devredilmiştir. 

Kızılca köyü 
Hadisesi •• 

KemaJpaşanın Kızılca kö
yünde Şerif oğlu Kürt Meh
medi çifte tüfengi ve taban
ca atmak suretiJe öJdürmeğe 
teşebbüs etmekle suçlu Ab
dullah oğlu Alinin, ağırceza
da suçu sabit olmuş ve beş 
ay üç gün ağır hapse mah
kiim olmuştur. 

lngiliz- ltalyan ~ harbı 
Şayet bu harb patlarsa Balkan devletleri 

için tehlike melhuz deiilmiş 
Paris - Havas ajansından: devletlerine yardım edik et- için Parise gidiyordu. Bina-

Balkanların bazı paytahtla- miyeceklerini surduğu zaman enalerh bu sorma o zaman 
rında bir harb patlar diye ortada ne harb korkusu ve mevcud bir harb maksadına 
hüküm süren korku bura ne de harb ihtimali vardır. mebni değildi, bununla bera-
siyasal çevenlerini hayrette ber böyle bir harp olursa 
bırakmışhr. Bu çevenler bu Çünkü bu suvat ikinci ka- Balkan milletlerinin korka-

nunun sekizinci günü yapıl- v b' b b k ç endişenin ash olmadığı söy- cagı ır se <: yo tur. ün-
liyorlar. mışb ki o gün bay Hoar he- kü o devletler için bir teh-

Zira ln.8ilterenin akdeniz nüz bay Laval ile kat'i karar like melhuz değildir. 
1~111 1~ P.111 P~I 
lhuıd ~iUiıJ llbiiıl hıuiJJ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ .. ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 

D f J b rgoı 91 Numaralı . .re ro a am a . ltalyan tebliği 
• ==ı Roma 8 ( Radyo ) - 91 
Italyanları içinden çıkaran en n.~.a~ah İtalyan resmi bildi-

.. h. J b d rıgıdır: mU im mese e U Ur Maraşal Badagilo telegrafla 
Belgrad (Özel) - Londradan telefon: Bura hükômeti bildiriyor: Makallenin cenu-

bilmiyormuş gibi davranmakla beraber kuvvetli ve siyasal bunda Ramaradanda mühim 
kaynaklardan öğrenildiğine göre İngiliz Dış hakana Bay Habeş tahşidatı bombardı-
Eden Cenevrede zecri tedbirlerin şiddetlenmesini ve bilhassa man edilmiştir. Tembiyende 
petrolan yasağını istiyecektir. yapılan istikşaf müfrezeleri 

müsademelerinde düşman 22 
ölü bırakmıştır. Tayyareler 
Aşangi gölü bölgesinde bom
bardımanlar yapmışlardır. 

Rusya ve Polonya tayyare
leri uluslar kurumu emr;nde 

Londra (Radyo) - Kat'i bildirimlere göre Rus ve Polon
ya hava kuvvetleri (ltalya ile harb olursa) uluslar kuramu
nun emrine vereceklerini bildireceklerdir. 

İngiliz donanmasının hareke-. 
• 

tini ltalyanlar nasıl görüyor 
Ve nasıl telekki ediyor . 

Roma 8 (A.A) - İtalyan mahafili Akdenizden birkaç In
giliz zırhlısının geri alınacağına dair Londradan gelen ha
berleri gayrivazih bulmaktadır. Bu gemilerin diğerlerile teb
dil mi edileceği yoksa Akdenizdeki İngiliz tazyikinin . azal
tılmak mı istendiği henüz belli değildir. Binaenaleyh ltaJya 
şimdilik tamamile seyirci vaziyette kalacaktır. 

~ m EC*J ~ ~ E~ 

Bulgaristanda 1 Ziraat 
l\Iakedonya ihtilal ku- Bankasındaki 

rumunun yavrusu 
Yaşıyor 

Sofya (Özel) - Hükfımet, 
müsaade ile yaşamakta olan 
Makedonya kurumlarıma bu 
ay içinde idare heyetleaini 
seçerek listesini hükumete 
bildirmelerini emretmiştir. 

Bomar arasında en önem· 
tisi Bulgar milJi federasyonu
dur. Bu tederasyonun 40 bin 
üyesi vard1r. Ziyadesi üni
versiteliler ve Makedonyalı 
gençlerdir. 

"Novrodino Zaştito,, milli 
müdafaa adlı cemiyet Make
donya ihtilal komitesinin 
nikahsız doğmuş bir yavrusu 
gibidir ki hini hacatte Bul
gar kabineleri bu cemiyeti 
eski Makedonya ihtilal cemi
yeti makamına kaim edebi
lecektir. 

---"'!lliw---

13813 köoek 
öldürüldü 

İstanbul - Kuduz hadise-
!erinin çoğalmasından sonra 
belediyenin serseri köpek
lerle açtığı mücadele iyi ne
tice vermiş, beş ay içinde 
13813 köpek öldürülmüştür. 
Şehirde en çok köpek öldü
rülen semt te Beşiktaş ol-
muştur. 

Sahtekarlığın içyüzü 
Sinob (Özel) - Siı:ob Zi

raat bankası işyarlarının im
zalarını taklit ederek tanzim 
edilmiş olduğu sahte tediye 
mektublarile Kastamonu Zi
raat bankasından 550, İstan
bul Ziraat bankası şubesin
den 2300 lira dolandıran 
banka odacısı Osmanla arka
daşı Şerefettinin yaptıkları 
işler burada tahkik edilmek
tedir.~ 

Dün akşam 
ay tutuldu 

Gazetemizde:bir gün evvel 
yazdığımız ay tutulması dün 
akşam oldu. Saat 18,28 de 
tutulan ay 21,51 re kadar 
devam etmiştir. Bu tutulma 
Türkiyenin her tarafında 

görülmüştür. 

Suikasd 
Muhakemesi 
Başlıyor 
Suikasd muhakeme. si bu

gün başladı. Maznunlardan 
Ali Saib, Hamdi Şevketi 
avukat tayin etti. Hududları
mızdan pasaportsuz giren 
diğer Ali Saib de hudud 
dışına konmuştur. 

Aşangi gölünün cenubun
da Habeş muharipleri İtal
yan uçaklarını görür görmez 
yere üç Kızılhaç işareti ger
mişler ve etrafına toplan
mışlardır . 

Venizelos 
Geliyor •• 

Belgrad (Özel) - Yuna
nistanın Liberal gazetelerinin 
yazdıklarına göre Venizeles 
Giride müteccihen bu ayın 
ortalarında hareket edecek
tir. Paris gazetelerine baya
natta bulnan Venizelos gerçi 
Yunanistana gidecek ise de 
siyasa ile meşgul olmağa 
niyeti olmabığını söylemiştir. 

_ ...... -cı-~4~ 

İki ihtiyarın 
Kanlı .. aşkı 

Belgrad (Ozel) - Çaçak 
kazasında 70 yaşındaki ihti· 
yar Raduvan altmış yaşında 
Radusaveyi evine çağı mış, 
her vakıt olduğu gibi bu ke
rede sıcak rakı içmişler, vak
taki altmışlık kadın sarhoş 
olmuş Raduvan bir kiloluk 
bir çekiç alarak kadımn her 
tarafına vurmuş, nihayet ka
dının ağzından burnundan 
kan gelmiş ve son nefeside 
çıkmıştır. 

Raduvan işlediği bu cina
yet karşısında şaşırmış, iz 
örtmek için bahçeye inmiş, 
orada derin bir kuyu kaz
mış, kadını bu kuyuya göm
meğe çalışmış, fakat kuyunun 
kısa olduğunu ve kadının 

buraya sığmıyacağını görün
ce öJünün ayaklarını keserek 
göksü üstüne koymuş ve ku- l 
yuya yerleştirmiştir. 

Kadının kocası karısını ev
de bulamayınca aramağa baş
lamış, Raduvanın da evine 
uğramış, Raduvanı şaşğın bir 
halde görünce şüphe etmiş 
ve polise müracaat etmiştlr. 

Polis gelmiş taharriyat yap
mış ve kadını bahçede ku
yuda bulmuştur. Bittabi me
sele adliyeye verilmiştir. 

Habeşler Makalle ve 
Tembieni aldılar 

- - - -----------
Baştaraf ı 1 inci yüzde 

kuvvetJerinin üztüne zehirJi 
lgazlı bombalar atmışlard~r. 

Bu bombaların çıkardıkları 
beyaz dumanlar uzaklardan 
görülmüştür. 

RAS DEST ANIN ZAFERİ 
Adis-Ababa 8 (Radyo) -

Henüz resmen teyid edilme
miş bir habere göre Oga
dende Ras Destanın kuv
vetleri yerli İtalyan kuvvet
lerini büyük bir mağlôliyete 
uğratmışlardır. Tefsilat yok
tur. 

Paris (Radyo) - Adis-A
babada neşredilen resmıg 
bir tebliğde şimal hududun
da Makallenin garbındaki 

arazi Habeşler tarafından 
istirdad edilmiştir. Italyanlar 
bir tank ve bir kamyon bı
rakarak çekilmeğe devam 
ediyorlar. 

Ayni haberde, İtalyanların 
terkettikleri arazideki bütün 
köyleri yakttkları bildiril
mektedir. 

Parin (Radyo) - Adis 
Ababadan alınan habarlere 
şimalde şiddetli yağmurlar 
yağmağa başlamıştır. 

Desieden gelen yolcular 
birçok yerlerde müşkülatla 
yol bulabilmişlerdir. 

Nehirlerdeki su seviyesi 
pek fazla yükselmiştir. Bir 
çok geçidler kapanmıştır. 
Yağmurlar devam ettiği 

takdirde harekatın tamamile 
duracağı söylenmektedir. 

Adis-Ababa 8 ( A.A ) -
İtalyan tayyareleri şimal cep
hesinde beyannameler atarak 
Habeşleri hükumetin ağır 

verğilerine karşı kıyama tet
vik etmektedirler . 

Dessie 8 ( A.A ) - Noel 
yortuları münasebetile N egü
sün oğlu Harrar dokası pa
zartesi günü buraya getiri

. len esirlerini ziyaret etmiş 
ve kendilerine elbise ve yi
yecek dağıtmıştır. 
TEHDİTLER SA VURAN 

BEYANNAMELER 
Londra, 8 (A.A) - Roy

ter Ajansının Berbera (İngi· 
ltz SomaJisi) ndeki muhabiri 
bildiriyor: 

Bulalideki 15 Habeş öl· 
mesile neticelenen son bom
bardımandan evvel İtalyan 
uç~klarııun Graziani imıasile 
attıkları beyannamede şu 

satırlar yazılı idi: 
( Tayyarecilerimizi beynel

milel hukuka aykırı olarak 
öldürdünüz. Karşıhğını bek
leyiniz. ) 

ITAL YANLAR MAKAL
LEYİ YAKTILAR 

İstanbul ( Özel ) - Yeni
den gelen haberlere göre, 
İtalyan kuvvetleri bu daki
kada Makelleyi tamamen 
ter ketmiş değillerdir. Şehrin 
bir tarafında İtalyan kuvvet
leri öte tarafında da Habeş 
kuvvetleri vardır. 

Hobeşler şehirde yerleı
meden önce arkadan gele
cek takviye kıtalarını bekle
meği tercih etmiştir. 30,000 
kişilik bir kuvvetin iltihakı 
beklenmektedir. 

İtalyan askerleri Makalle 
şehrini ateşe vermişler ve 
bir harabeye çevirmişlerdir. 

B t•l [+l S 

Radyo ve Telgraf Hulasaları .. .. --
İtalyanın, Japonya ve Alanye ile gizli bir anlaşmasından 

bahseden gazeteler bu bir muammadu diyorlar. Halbuki bu 
anlaşma mümkün değildir. 

§ İngiliz hududlarında hazırlık vardır. İngilizler Mısır -
Libyan cephesinde 320 kilometroluk uzunluğunda bir yeri 
dikenli telörgüler içine almıştır. Bn örgülerin içinde tütüla
cak olanlar ölüme mahkôm edileceklerdir. 

§ Son radyo haberlerine göre Şire mıntakasında Ras 
Hailo tarafından esir edilen 7 İtalyan subayı Dessieye gö· 
türülmüştür. i 

§Almanlar Habeşlere sıhhi yardım teşkilatı gönderiyorlar. 
§ Fransa dananması Akdeniz İlkbahar manevralarma heri 

sene olduğu gibi bu sene de başlamıştır. İtalyanlar bunu 
İngilterenin teşviki eseri sayıyor fakat Fransızlar tekzib 
ediyorlor. 

§ Ruslarm (Denes) adlı 2500 tonlu nakliye gemisi Vay
burg denizinde batmıştır. Denizde geminin enkazı ile mü· 
teddibatdan iki ceset bulunmuştur. 

§ Çocuk katili Hortman bu ayın on yedinci günü Nen
yorkta idam edilecektir. 

p~ 
lliııdl 

ispanya 
Oyunu bozdu, akdeniz 
devletlerinden ayrıldı 

Belgrad (Özel)- Londra

dan telefon: İngiltere Akde· 
niz devletlerine müracaatı 

esnasında Asyada büyük bir 
Akdeniz devleti olmak iti-
barile İspanyaya da müracaat 
etmişti. Öteki devletler mu
vafakat cevabı verdikleri 
halde İspanya dahili karışık
lıkların ve kabine buhranla-
rının ardı arası kesilmeme
sinden dolayı iştirak edemi-
yeceği cevabını 
Fakat kavi bir 

vermiştir. 

bitaraflık 

Habeşler 
----ıınwr---

Zehirli kurşun 
Atıyormuş 

Belgrad (Özel) - Cenev
reden telefon : 

İtalyan hükumeti Habet 
askerlerinin zehirli kurşun 
atbklarından dolayı uluslar 
kurumuna karşı şikayette bu
lunmuştur. Kurşunların fotoğ-

raflarımda vermiştir. Bu kur
şunların lngilterede Eley Bra
ters fabrikasında y-.pıJdığı
nıda ilave etmiştir. 

mu haf aza edeceğini bildir
miıtir. 


