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NEGUS ZAFERDEN E 1 
· Vehib P1. '' yaptigimiz istihkamlar a1ilamaz ,, diyor 
~Clrbm uzamas1 Italya i~in bir feliket d;,i;~";;;~ktir. Bununla beraber ihtiyats1zca ileriye 

at1lmak da Italya i~in tehlikeli bir i§tir. Fransa - Alinanya anla§mak üzeremi? 

· 4lman-Fransrzanla1masziHabe1 topraklarr müstev-
. 
: Jlu haber baz1 ~eve°;;i;~de hayret, V~ baz1 lilerin mezarl olacaktir 
r ~evenlerde de endi§e uyand1rm1§t1r 

Negüs bütün cepheleri gezdikten ve askeri 
tefti§ edip Adis-Ababaya döndükten so11ra 

verdigi bir diyevde böyle demi§tir 

VEHIB PS. YAPTIGIMif iS'fiHKÄM ASILAMAZ DIYOR 
NECA~iNiN EMIRLERi : tahammül · edec~g~z. Yurdu-

1 

ka~emetini ~.rganize etmek-
Pudape§te; (P.N) - Ne- : muzu korumak i~1n yapaca- ted1r. Bu mudafaa hatb dc-

güs " Manina „ adm1 ta§t· g1m1z fedakärhklar10 mükä- niz yüzünden .1700 ~ctre 
yan Habe,in biricik gazete- fabm en ~ok iki ay i~inde yük~eklikte geh~.mektc~1r. 
· d b' · t göreceg-iz. S1perler, galer1ler, m1tral-sm e ir em1rname ne§re - . . „ 1 · · N · b · Bu toprak 1896 da biraz yöz yuvalar1 g1b1 ozen e 

HITLER BÜTÜN MILLETE ASKERLtGtN F AZILETiNt A~ILAMAKT ADIR 
m1~br. eca§J u em1rname- h l · t'hk- l Ja tak 
· d d' k" ltalyan kanma boyanm1~b. azir anm11 1s 1 am ar -

sm e iyor 1: · d"I · l V h' p 1935 senesinde de itayan v1ye e 1 mt~ o up e 1p a-
•Belgrad {Özel) - Roma- t dan telefon: ltalyan gazete-'ll telefon: Jeri iki gündenberi Frans1z -
~ Aktam gazetelcri Frans1z - Alman anla§masm1 incele~-
d lanan anla~masmdan bahse- tiriyorlar. 
t trden diyorlarki, bu bir Bu gazetelerin ziyadesi 
/'~s1z - Al!°an anla§mas1 bunun ltalya aleyhindc ya· 
~ 'i•l merkez1 Avrupa ve Bai- pilmi~ bir anla§ma oldugu 
.'lllar ve Akdeniz de!letleri inoncim beshyorlar. Bu mü-
llla.~masm1n ba§langtc1d1r. t · · · 
~Gnki bu ittifaka Frans1z kü· shebbetle taklyaknla.z ·~b1? Hakbe~ 
~6lc ar mm or un~ ir a ma 
. itilifla, Rusya Balkan . d'W. . d .. r 1 
tbttifakile beraber diyorlar ki gdir igim e soy iyen er var-
\l k Ir. 
~ uvvet ortahg1 sarsa bilir. CEHENNEM MAKiNESIN-
~ANSIZ - ALNAN. AN- DEN BASKIN GELMl~ 
LA~MAS~NIN TESIRt Belgrad- (Özel)- Roma-
Qelgrad (Özel) - Roma- dan telefon: 
ll• Ut F rans1z Alm an anla~mas1 

1.11akdonald bura ~evenlerinde cehennem 
~ • makinesinden daha baskm 
~ab1neye bir durumda patlam1§br. Bu-

G• • nu da lngiliz siyasasmm 
Ir1yor meyves1 olarak kabul edi-

MAKDONALD 

k„}ondra (Radyo) - ingiliz 
li lür bakamnm ani ölümü 

tok d . b' t .. d erm 1r eessur uyan-
1rrn1ftir. 

„ Bugün bütün lngiliz üni-
•tr · l<ui••teleri kapah olacakbr. 

tür bakanmdan bo§anan 
~Ylavhga eski ha,bakan 
~ akdonald namzedligini ko-

yorlar. 
ACUN SULHA DOGRU 

GfDiYOR 
Belgrad - Paristen tele

fon: Fransa ile Almanyanm 
anla1mas1 iogilterenin tavsi
yesi üzerine olmu,tur. An-
la§madan dolay1 bütün Fran
s1z, ingiliz ve Alman büyük
leri sevin~ i~indedir. Siyasal 
~evenler Habe§ harbmm 
Avrupaya tesir edemiyecegi 
inancm1 getirmi§lerdir. 

Frans1z el~isi ile Alman ____ „[!tr---
Kü~ük i§~inin 
Kolu k1r1ld1 

Halkapmarda yü11 mensu
cat fabrikas1nda i§~ilik eden 
onbe§ ya110da Ziya admda 
bir ~ocuk kolunu makineye 
kaphrmlf ve yaralanm1§br. 
Ziyamn kolu kmlm1§br. 

önderi bay Hitler Rusya ile 
Frans1z arasmdaki ittifak mu
ahedesinin ana ~izgilerini ka
bul etmi~ itaJyan - Habe§ sa
va~mm önüne i'e~ilmek i~in 
Almanyamn dahi ~ah~mas1 
kararla~tmlmi§hr. Almanya 
yeniden uluslar kurumuna 
dönecektir. Bu pürüzlü i§le
rin yola girmesinden sonra 
bu büyük devletler arasmda 
acun bar1~m1 kökle~tirecek 

1 ayn bir anla§ma yap1lacakbr. 

8 e r~~ r•l 

Misrr 

" Habe§in asil bir cengä- h I d - "d f müstevli ordular1010 mezan ~anm az1r a 1g1 mu a aa 
ver evli1lan; vatan TC mille- b hk' t olacakbr. plänlanna göre u ta 1ma 
tinc ihanet- edenleri her va- Paris - Romadan bildiri- 1sve~ mühendislerinin neza-
tanseverin rastgeldigi yerde liyor. Süel ~evenlerin tah- reti altmda yapilnn~hr. Gc-
ölaürmesi bir vicdan ve §e· minlerine göre, Ras Nasibu ~eo May1sta ba~ltyan tahki-
ref borcudur. Harrarm battsmda <;erer mat faaliyeti ancak ~imdi bit· 
Habe~ ordular1 zafer are- daglarmdan ba~hyarak Cici· mek üzeredir. Vehip Pa§&· 

fesindedirler. Yaln1z ordula- kanm biraz güneyinde Kure- mn gerilmez Habe§ V crdu-
r1m1zm fedakär vatanseverlik- delliye dayauan bir hat üze- nu dedigi böige itte buru1· 
lerine inan besliyerek sab1rb rinde Habe§ ordusunun mu- dir. 
ve metin olmak gerektir. E ~ ~ ~ ~ 
A~hga ve bütün yoksulluk
Jara ~ocuklar1m1zla birlikte 

~ tel • 
Fran!iiilZ 

ihtiltili 
italyan 

„ •Ci. + 

Sefirine cevah 
Veriln1i~tir 

- ••• + 

Ba~kan1 vc elc;imiz 
Konu~tular 

________ „„„ _______ _ 
Tribona gazetesine göre Ital
yan-Habe§ sava§1 ile ilgili imi§ 

Belgrad - Romadan Ha
vas ajans1 vcriyor: 

Romada ~1kan Tribona ga
zetesi M1s1r ihtilälini Habet -
ltalyan sava~1 ile ilgili gös
teriyor. Diyor ki M1s1r ihti
lälinin Habe§ - italyan sava11 
ile olan ilgisi dogrudan dog
ruya degildir. Bu m,igin do-

layisile oluyor. c;unki Misir

hlar lngiltere hesabma altüst 

olacaklar1n1 anlad1klarmdan 

bu arada bir alet olmamak 
i~in ayaklanm1~lard1r. Y oksa 

bu ihtilalde dogrudan dog· 

ruya hi~ bir ltalyan faraftar

hg1 yoktur. 

i 
l 
t 
SIR SAMUEL HOAR 

Paris (Radyo) - Dün in
giliz d1§ i§leri bakam Sir Se
moil Hoar Londradaki ltal-

yan sefirine ingiltere hüku
metinin ltalyan notasma ver
digi cevab1 tevdi etmittir. 

LAVAL 

Paris (Radyo) - Fran11z • 
ba§kan1 bay Piyer Lava! ltal- l 

1 
aa sefirini kabul etmi§tir. 

J 

Bir az sonra Fransa hllkü· l 
met ba~kam sefirimiz bay a 

Sefir derhal Romaya hareket Suad1 ve ondan sonra Pa-
etmi§tir. riste bulunan Yugoslavya ba- c 

17 i talyan kan1m kabul etmi§tir: Almaa 1 
Franstz anla§mas1 hakk1nda • 

Vapuru döndü malumat vermi,tir. 

Paris (Özel)-~arap yük-1 ' 
lü on yedi italyan vapuru 
Maltada yüklerini iodireme
diklerinden döndüler. 

Telefon • 
-.;,cakbr. -.......„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„ME:!l'ff~.sD111„m11„Er:!P~o~!'.ii~s~a ... ma::~swlr'2!a„„mz:mr.i~iH~•~i!M„•aW11Ri"~arM11Dm•„„~„s .... ' ! Ahmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 EsKI elT:e:~~~~~N~~tfA 15

·
11 

k11hk elbise,:palto ve pardesünüzü mutlaka Abmed ve A11ma yapbr1n1z. Yerli mala her ~ctid ~ulikiden ~ifte provab, temiz masraf, mükemmel 

dilrit 12 liradan 1 • liraya kaclar 11marfama elbite yapshr. LEVHAMIZA __ DIKKAT EDINIZ. 
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Musolini kimdir? 
• 

,,Italyay1 ben kurtard1m, ben 
büyütecegim'' 

0000----

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-21- . 
Onlar surüdür, belki siläh

lan, tabancalar1, ellerinde ka
malar1 vard1r, belkide pusu
Iarda beni bekliyeceklerkir. 
Ben ise yalmz1m, matti kuv
vetlerde §imdilik mahrum bu
lunuyorum. Bir tek kuvvetim 
var: Maneviyabm. Onlar 
maglub olacaklar, ben ise 
muzaffer olacagim. <;ünkü 
kendime itimad1m var, ~ün
kü hakikatla beraber yürü
yorum. 

" Ey gen~Jik, seni ijf al 
etmiyorum, seni heyecanlan
d1rarak kazanmak istemiyo
rum. Diyorum ki ,uuruna 
sahib ol ve istedigin yolu 
tut ! l „ 

MussolinJ bu makalesile, 
befer kitJesini adeta dina
mitliyordu, Dimaglarda §im
§ekler ~sk1yor, gen~, gürbüz 
müfekkereler atf!~ler i~inde 
yamyordu. 

Makale ile istedigi tesiri 
yapm11b. Gen~ mektebliler, 
din~ delikanhlar, Mussolini
nin bu kalbinden f11kll'an 
hitab1m derin bir CUfUf ve 
heyecan i~inde idiler. 

Bütün ltalyan 1ehirleri, 
caddeleri harb ve ihtilil 
avazelerile ~1nbyordu. 

Buna kar§l acaba hükumet 
icab eden tedbirleri alm1yor
mu idi? Bu ihtilälcüyane ne1-
riyab takib etmiyorm1yd1? 
Hay1r! Etmiyurdu degil, ede
miyordu. <;ünki infilik vuku 
bulmu§tu. Harb volkam, "Ve
zo". yanar dag1 yamnda da-

ha korkun~, daha brakab 
alevler sa~1yordu. T edbir al
mak, vafize olmaktan ziyade 
hamakat ve hiyanet olacakb. 
Az zaman i~inde hükiimetin 
mevkii ehemmiyetlice sars1l
m11h. Sosyalistler mevkii ik
tidar1 ellerinden b1rakm1yor
lard1. ParJamentodaki saylav
lar, s1k s1k batbakam ziya
ret ediyorlar ve hükumeti 
1edid icraata sevk etmege 
~ab11yorlard1. Saylavlarm bu 
te,ebbüsünden haberdar olan 
Mussolini, daha ziyade ihti
yatkärane hareket edecek 

yerde aleyhlerinde bir makale 
yaz1yor ve diyor ki: 

"Arbk hakikat anla~1ld1. 
Bu efendilere son hir dersi 
vermeli, merhametsizce bu 
adamlar1 kur§una dizmelidir. 
italya01n selämet ve istik
balile ugra1anlar1n ikibeti 
hep bu olmabd1r. Bu efen
diler, bize ögrettiler ki ltal
yan parlamentosu, Millet 
meclisi olmaktan ziyade mil
Jeti zehirlemek i~in kurul
mu' bir fesad ocag1dir. Bu 
ocak tütmekte devam ettik
~e bütün ltalyan bir maktel 
olacaktir!. „ 

Mussolininin bu makalesi
de, digerleri gibi icabeden 
tesirini yapm11h ve nihayet 
malum 1ekilde ltalya, ltilif 
devletleri safanda olarak 
umumig harba girmi1ti. Bü
tün ltalya sokaklari trampet 
sadalarile ~IDhyordu. 

( Arkas1 var ) 

E S E E ~ S ~ E 
Cift~iye i Habe1 ordusu-
Tohumluk 
Veriliyor 

lki seneye kadar geri ver
mek §artile ~ift~iye tohum
luk bugday verilmege ba1-

lam111br. Bu bugday ödün~
tür. Gene ayoen geri veri-
lecektir. lzmir ve havalisi 
~ift~ileri de tohumsuzluk 
yüzünden elle1 i bögründe 
nadazlar1 ba11mda duruyorlar. 
Ümid ederiz ki izmir hava
lisi de bu tohum dagattlma
smdan istifade eder. 

-~ 
0 
0.. 
~ 

• nun manev1-
yah yüksektir 

Belgrad - Adis-Ababadan 
telgraf : Habe§ ordusunun 
son sistem silihlarla silählan-
mas1, toplarmm, tayyareleri
nin, mitralyozlarmm hergün 
yeniden yeniye gelmesi, ba-
hasus cephelerde yap1lan 
müdafaalarda baz1 muvaffa
kiyetler elde etmesi, italyan 
u~aklarmm da Habe11 tayaa
resindea kerkmaga ba§lamas1 
Hab C§ askerinin maneviyah-
01 yükseltmi§dir. 

ÖJ~ü üzerine son sis
ten1 sihhi Karin, l\tide 
Harnile, F1tik, Barsak 
Böbrek l)ü~künlügüne 
pi)otlu pilotsuz Fenni 

Korsalar 
BAVARiS 

Lastik yoraphir, Ka
s1k Baglan.„ 

S. D. A1er 
lzmir 

23 Odunpazar Kantarcdar 

Prenses 
~nastasya 
Oldü 
Belgrad- Paristen telefon: 

Rus Grandoku Niko Nikola
yevi~in kar1s1, Karadag k1-
rab Nikolamn k1z1, italya 
kiraJi~esinin k1z karda11 
prenses Anastasya 68 ya,m
da olduiu halde Antipte 
vefat etti. 

HALKIN SESI - Rusya
n1n ihtililinden sonra Gran
dok Niko Nikolayevi~ kar1s1 
prenses Anastasya ile Fran
saya ka~m11lard1. Grando
kun vefabndan sonra Anas
tasya k1z karda11 ile bera
ber Fransanln cenubunda 
Antipte ya11yordu. Bn kadm 
Rusya saraymda pek büyük 
roller oynam1§tir. Bu kadm
lann k1z karda,1 Liyobi~e de 
her zaman Alman siyasas101 
güdmü1 ve Alman casuslu
guna zahir olmu1tur. 

italyanlar 
~lunih<le 1\ln1anlarla 

1\nla~1yorlar 
Sof ya - Berlinden tele

fon: Jtalyamn uluslar kurul
ta'ymdaki delegesi cumartesi 
günü Munihe geldi. Alman
yamn Roma el~iside oraya 
ya gitti. Rivayet edildigine 
göre oraya diger baZI Alman 
ricali daha gelmi1tir. Ve ftal
ya ile Almanya arasmdan 
bir ittifak zemini haz1rlan
m11br. Alman gazeteleri ise 
bu müzakerenin askeri olma
yub ekonomik oldugunu yaz
maktaktad1rler. 

Sözde 
Ormanlardan 
Odun kesn1ek yasakti 

Ormanlar1n büyütülmesi, 
bilhassa lzmirin etrafmdaki 
~1plak bay1rlar1n aga~Jand1-
rdarak fehrin havasmm sa
file1tirilmesi i~in ormanlarm 
kesilmemesi kararlaftmlm1' 
idi. Halbuki kire~ ocaklarm
da buna riayet edilmedigini 
görüyoruz. Görüyoruz ki P1-
narba~1, Bornova, Naldöken 
köyü, Kavakh dere, Tahtab, 
~eytan dere gibi yerlerdeki 
kire~ ocaklarmda o civarda
ki bay1rlarda yeni yeti§en 
aga~lar kökleniyor ve kü~ük 
ormanlar yak1hyor. Acaba 
f1r10c1lara, hamamlara odun 
yakmamak hususunda tatbik 
edilen bu kanun kire~ ocak
lanna §amil degil midir? 

Ecnebi 
Piyasalar1nda 

Bugday durdu Üziitn 
Ve 1\rpa yiikseliyor 

Dünya piyasasmm son ic
maline göre her tarafta Bug
day piyasasmda ldü11günlük 
yahud durgunluk oldugu, bu 
piyasalarda Arba ve Üzumün 
yükseldigi anlap;1byor. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar~1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

Ekmek 
Meselesi 

istanbul gazetelerinin 
hakh bagri~1 

Bugday dü~tü, dü§üyor, 
dü,ecek, bununla beraber 
bizim firmcilar gibi Istanbul 
firmcdarmm da ekmek fia
hm dü§Ürmedigini gören 
Istanbul gazeteleri 11frmc1-
larm kasdma kurban gidi-

yoruz" diye vaveylälar ko
panyorlar. 

HALKIN SESI - Arka
da§lar bizim halimiz de siz
den a§ag1 degil. 

Yine muhacir 
Meselesi 

Romanyamn Köstence is
kelesinde 3000, ili§iklerini 
kesmi§ ayr1ca be§ bin irk
da§tm1z10 vapurda bekledik-
lerini yazmt§bk. Bu kere is
tanbuldan ögrendigimize göre 
vapur armatörleri ile deniz 
ticaret direktörlügü arastn
daki ihtiläf bertaraf olma
ymca bu Türk karde1lerimi
zio derdine ~are ol:nayacak-
hr. Döviz meselesinden do
lay1 vapurcdar para almayor· 
lar, para alamad1k~a Roman
yaya sefer yapamayacaklarm1 
bildirmi§ ekenomi direktör
lügü bu mesele ile ciddi bir 
surette ugra1maga ba1lam11-
hr. 

Hükimet 
Ra<lyo 1nakinelerini 
Gümrük resn1inden 
Henüz affetmemi~tir 

Radyo makinelerinin güm
rükten affedildigi haberi dog
ru degildir. Bu babda Kamu
taya ve1 ilmi~ bir läyiha var
d1r. Fakat alacag1 netice he
nüz belli degildir. 

• 
In2iliz, Frans1z 
Alm an 
anla§mas1 

Belgrad - Havas Ajans1 
Paristen veriyor: 

Sabah gazeteleri lngilizin 
yeni kabinesinden bahseder
ken diyorlar ki: Bu kabine 
bu kere Almanya ile Fran
sanm arasm1 bulacak ve Al 
manyay1 da Fransa ile olan 
dostluga koyacak ve Avru
pada en büyük ämil olacak 
br. 

Zecri tetbirler
den dolay1 

Papa '<la Te~ebbüs 
·Yap1yor 

Paris - Havas ajansmdan: 
Vatikamnb ar1m remig ~even 
leri zecri tedbirlerin italya 
i~in ia§e noktasmdan pek 
ag1r olacagm1 görerek Kato
lik devletler nezdinde te§eb
büste bulunmag1 dü§Ünmek
tedir. 

Papa bu te§ebbüsü yap
mazdan evvel bir de sulh 
zemini bulabilmek i~in ital
yan hükumetinin görü~ nok
tasm1 anhyacakhr. 

Göze 
Görünmiyen 

Büyük bir ordu 
Belgrad - Asmara rad

yosundan: ltalyan u~aklarmm 
yaphklar1 ke§iflere göre Des-

siya ciya civar1nda s1k ve 
geni§ ormanlar i~inde bay
raklarla beraber büyük Ha
be§ karargim vard1r. Burada 
binlerce ~adir mevcuddur. 
Buras1 lmparatorun karargä
d1r. Buradaki kuvvetin m1k-
tarm1 anlamak imkäm yok
tur. Ke~ifler neticesinde an
la§dmt§brki bu s1k orman 
u~ak bombard1mamna kar~1 
tabii bir kaledir. 

Habe§ 
Fahi§eleri 
Berlin- <;ok vakit Adis

Ababada doktor bulunan 
Maks Grube! Habe~ koket
leri hakkmda ~u malitmab 
veriyor. Habe~ fahi§eleri pek 
sam1m1g olarak hareket 
ederJer. Bu kadmlar vücud
lar101 bir nevi yaglarla yag-

larlar. Siyah bir uzun fera
cenin altmda kenarlan kir
m1z1 garnilorlu beyazlar gi
yerler. Bunun alt10da da 
baldirlar1 s1kan bir pantalon 
vard1r. Bu kad1nlar10 yüzle
rinde pudra yoktur. <;ün!(ü 
onlarca renk meselesi mü-
himdir. Fakat di§lerini be
yazlatmakta ~ok dikkath 
bulunurlar. 

Dogu 
Afrikas1nda 
Ölen italvan Amelesi „ 

Belgrad - Romadan Ha
vas ajans1na bildirllyor~ 
935 senesi Martmdan lkin

cite§rinin onuncu günüae ka
dar Dogu Afrikasmdaki 35 
bin italyan amelesinden 211 
ölmü§tür. Bununla beraber 
§imdi orada mükemmel bir 
s1hhiye te,kilib vard1r. 

HALKIN SESI - Bu ha
beri yaymaktan maksad bin
lerce italyan amelesinin va
purlarla hasta olarak Rado~ a 
gönderildigi ve ltalyan ame
lesinin ayakland1g1 haberini 
hafif göstermckten ibaret 
olsa gerektir. 

Kar1s1na ustu
ra ve k1ska~la 
i~kence yapan adam 

Yugoslavyanm Smederevo 
kazasmda Stanimir adh biri 
karis1 lstan~eni"l ustura ile 
kafasm1 tra§ etmi' ve k1s
ka~ta etlerini yolmn§tur. Va
ka §Öyle ke~mi§tir : 

Kadm ahlihs1zhktan pek 
ile gitmis kocas1 da kany1 
~irkinle1tirmck i~in sa~Jar1m 

tra§ etmif, bunun üzerine 
kar1 kocasmm kafasma ba}
tay1 indirmi§, adam da kari
y1 güzelce baglayarak bir 
erkegin ho§una gidecek ne 
ne kadar yeri varsa bu de
mir k1ska~ ile etlerini yola
rak ~irkin b1r hale koymu§
tur. 

Mahkeme ikisini de mah
kum etmi1tir. 

Ok .Jrlan111JZlll 
~ikiyetleri . „ 

Halkm Sesi yaz1 itlefl 
rektörlügüne : fit't 

Bergama halkm1n tell eiit· 
hususunaa büyük mütk 
lar ~ekdigi gibi bir~ok b-::. 
muameleler de yap1bD• ,;J 
dir. Kazam1za liz1m ol~~ 
mumluk bir ceryan ver• k; 
i~in ba§ vurmad1k yer 
mad1. 

Müracaabm1z da beledif 
ce nazar1 itibara bile ,,, 
mad1. Binaenaleyh ge~e~ 
de meclisin yapbgt bir ~~ 
lanhda elektrik makiuell f 
fazla yük kald1rmad1iJ bO-' 
önünde turak ba§ka a d 
a~1lmamasm kararla§t1~ a 
halde gene baz1 ,ahsiyetl 
evlerine ceryan verillllekl' 

1 

t 
ili~ . 

~unu söylemek istiyo~ a· 
birka~ ki§inin keyfine b:j}I' 
Bergama halk1da feda eaf" 
mez arhk bu keyfi IJJU J 
leyede bir nihayet verlll ,ir 
Läztm geien makamtn O -' 

dikkate :·lmmasm1 di~er tl 
bu §ikäyetimin ncfr•Y' 

yalvanr1m. " 
Bergama okurlar101S 

AZIZ 

-·~ 

400 bin 
Dinarl1k 
Bir s1rkat ~ 

Belgrad ( Özel ) - G 4' 
rükler idaresi memurlar1~~ 
<;arinik Franya gülll~ 
idaresinden 400 bin ;;' 
ihtiläs etmi1tir. Tutul r 
intibara kalm11, fakat _, 

1 dan verilmemittir. ~ 

Bu adam kliseden ~11':tf 
pek didar bir adam 1 
nürdü. 

Onbe1 bo1111" 
bo§a gitmif ~ ~ 

Belgrad - Adis -Abi ,1 
dan telgraf: Dün AO;,_. 
mevkiinde Habe1ler or. '/. 

l 

hk aras1nda gördbklet1 J. \ 
kirm1z1 i§areti bir kat•-~,1 ~ 
merkezinin bayrag1 ~ ~ 
derek ]talyan ketif t• bl ~ 
releri bu bayraga oabef ~ 
'>a atm11lardir. '1 

Habe§ velis~' 
d1na; u~ak 
Tarruzlar1 , 

Paris-Havas ajans10~ 
Atyonda italyan t ayY-;,_t 
bir kirm1z1 bayrak g& eJil 
Ierdir Bunun Habef • Jcl' 
d1010 sahra karargib1 0 J 
gun~ zannediliyor. Bu~:,,I 
bombardman1 iki saat 1~,I 
etmi§tir. Bazi ormanh1' ~ 
ate~ler görlilmü1tür · „ 

Mutlaka .ir 
Bu Y az1y1 Okuya.J11~1 

Alipa§a „ caddesi ~'ß,V 
CJlar dibinde 1ekerc• 
ettin. " -"' Jo„1""' 

Her nevi teker, e f 
nitan kutulart toptall ;s 
rakende sabhr. N°· D „ 10 

rzenein olmak isterseniz oi s d t 
y&D(O biletlerinizi mutlaka 'Q.Q e ki ~esinden abmz. Corakkain ka~akol ~ 

Y 11s1nda 354 H. Tahs1n On 
' 



( Hallun Sul ) n 23 lkinci T ~rin 
2 1 -

Si.Fa Ba 1k Ya~1 Sila 
s Eczanesi 

Hükumet caddesi 

c,of 
1od~' . 

0; l{abaday1, ve 
iaiO" -· SJHHA l"IN l\1iH\1El~i 

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

,_ef S1hhatin "1nihvcri ne5'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, hugün her insan 

Arzu eden köylü ve ~ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
düzgün olarak dikilir. 

«'\rüksel» den «Billur» dan <1Kabada v1» dan 
>t~te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hhat~ ehemmi- TAFLAN 
~i:;.;:~:mek i~in yr,a.:'.~ b~ ü~ rak1y1 ku'lamrlu. 
~ Taflan gazinosu ~ok bü-

b.
b'' h •( Ag"' 1zdadi y Je .!, yük fedakärhkla ba~ta 1zmir Qi-. mak1•n1•st t yild1z1 Sahibinin sesi:mugan-

ot~ t_ • + V c n1idenizi hozn1a-· +~ myes1 ~ükran, Sahibinin 

,..,,- 'f ar1yor dan vcn1ek vi111ek t sesi muganniyesi Bülbül 
• bif "' ~ ? E Fahire ve lstanbulun yüksek 1,f_ ~ t

1 
Gksck mektebden diplo- istivorsa n1z . t, 

'c41 >.+.'1 1 0 lup ayni zamanda di- Hi~ tereddüd etmeden t~ muganniyelerini TafJana 
'" L. rn t J b h 1 ~· celbetmi§tir. ITürkiyenin ye-~-"' ~~ o or ar1 ve u ar 1 ma- Kemeraltmda Barut ham 
''l/ ~bt~er üzerine Almanyada sokag1 kö~esinde !, gäne kemanisti Bay Cemal 
f ~ 3

llde bulunmu~ bir gen~ ALA Q EHIR ~~ ba~ta olmak üzere muhte-
Y~~l?o!, ta~r~ya da gid~r. : ~ f ~em saz heyeti her ak§am 

G su 

SEANS SAA TLARI 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te ba~lar. 

Ak~amlar1 sinemadan sonra her taraf a otobüs 
ve tramvay vardir. 

m~~~~~~~~~ft+c~.~~.~~.~~x~:2a~nt::~~ 

Türkuaz Bar1 l 
izmirin yegäne lüks 

eglence yeridi r 
Lüks salon, mükemmel caz 

ve muzik. lstanbuldan celb 

edilen en muazzam ve muh

~em bir varyete heyeti saat 

onbirden onikiye kadar nu-

mero akrobatik eksantriktir. 

Barda i~kiler son derece 

ucuzdur. 

Türkuvaz barma m'1Uaka 

Jgray1mz. <;ok memnun ka-
lacaks1mz. Müdüriyet 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükumet 

Kar~1s1nda il" ~~ lerm 1darehanem1ze 1 1 k t k 1 +4 T fJ V ~tac ' 0 an asma O§Unuz . . . ~ a a• d 
aatlari 1-6 ......... _e·-··-·--·-----· - ---....... ® t a 

~ ~~{€}~~~~~E~~~8.~~~i~~fu~iifu~ ~~ ~~~~:~~~~~E 
rJ • ~ lzrnirin niüncvver hal- ~ a 
„ l'A yy ARE Sinemas1 13i•J1° ~ kmt sermest etmektc- ; lzmir' cevresi kahvecilerine 

d•' a BU GUN ~ dir. ~ Oyunlarda verilmek i~in son zamanlarda ~ok aranan 
~ 6Y.ük Frans1z edibi Alfons Dodenin edebiyat äleminde ~ istanbul Fernerbah~eli me§bur muganniye saz 'ratlatan II jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan müessese-

...tt."' 11 •n ~iläb yapan §&beser romanmdan iktibas edilen ~ .1 f M h l k k k Ah d ~ miz ba§ka ~e§idlerle de sipari§ler ahr. r....- , ~ nam1 e maru a mure i e me§hur anuni ü~ü me 1 
eh', s A F 0 ~ Taflana gelmi§ler vc saz heyetine iltihak etmi§lerdir. ADRES: lzmir Sand1~~1lar <;er~i oglu han No. 21 
01~ ~ GuZEL 1ZM1R BISKUVIT FABRIKASI [t ·:;.- . ~ ,.1~~~~~:~~~~~~ ~~~~~~:~~~~~ 
' u ') A.Ieksandr Domafizin "LAdam Okamelyas1 Emil ~ t.+l Tugler urperhc1 dcmz fac1as1-Kankahah buyuk kom1k ~ 
tV <.()! " ~ ~ •• ~ 

l• 11111 an1n 11 Nana 11s1 ayarmda ve muharririne dahi unva- ~ 1„ " B U G U N I~ 
•~k~ kaza.nd1ran S A F 0 romanmdan daha güzel bir ~ A S R f S (• N E M A 

tlde filme almm1~hr. ~ 
11 

„ .-: 
<;ok derin ve ~ok heyecanh bir a§k macera5m1 can- ~ ~ salonunu dolduran binlerce halk1 iki saat göz ya~1 1 
land1ran bu filmi komedi Frans1z artistleri temsil ~ 1 döktürecek ve iki saat kahkahalarla ne~elendirecektir ~ 

A. etmi§lerdir ~ @ GÖSTERILEN FILIMLER ~ 
y R 1 c A : . . ~ ·~ 1- T t .. dl 1 
F 0 K S ( Dünya havad1slen ) ~ ~ UD~ an VUCU ar i 
M • k • ( Karikatür ) ~ ~ EDi KANNON 11 k1s1m ~ 

"-... 1 1 Komik ~ ~! 2- e•tmiyen 1zt1rab ·-
li -( SEANS SAATLARI )- ~ ~ Deniz facias1 10 k1S1m 1 
per gün 15 - 17 - 19 - 21',15. fl IJ 3,_ MIKI ~ 
C a.'l.ar 11,30 - 13 te iläve seanslar vardir. =g.;!I ~ 4- Yeni Alkopon Rekläm i : 1 

lt1i ~~artesi 13 - 15 - 17 seanslarmda T ALEBEYE ~ [I S- Senin gibi bir kadm " ~--
tilatl b'I t ·1· t1•„1 • 
• 

1 1 e veri ir. ~ Hepsi 24 k1s1m birden • 
t:'iat1arda degitiklik yoktur. -3040-50 kuru§tur. ~ Fiatlar 15 ve 25 kuru§tur. ~ 
• • • • • • • • • ·~~-EE'E~~~~~:~~~~~1 

,; 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1010 filitreden 
gecmi§ halis ve gayet nefis tereyaglar1 getirilmi,tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklan ~üphesizdir. 

Tootan ve oerakende sati~ yerleri hükumet 
kar~1s1nda 

• • sevim pastanesi 
~ekercilerde 12-14 No. larda 

• • 
~ekerci ALi GALIP n1üesseseleridir 
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B. Avni Dogen 
Pazartesi giinü An

kara ya gidiyor 
C. H. Parti ba1ka01 bay 

Avni Doganm Pazartesi 1ün
kü ckspresle partiyc ait bau 
i§lcr i~in Ankaraya iideceii 
duyulmu~tur. 

Bir yavrucuk 
i\1angalda tutu~arak 

Yand1 ve öldü 
Evvelki ak§am iki~e§mc

Jikte Halil efendi sokagiuda 
16 say1h evde ~ok feci bir 
kaza olmu§tur. Ali luz1 alb 
ya§mda ~ehriban1n avluda 
yanmakta olan mangaldan 
entarisi tutu§mU~ ve vücudu-
nun bir ~ok yerleri yanm11-
br. Ag.r yarab olarak mem • 
leket hastasine kald1r1lan 
yavrucuk hastanede ölmü§· 
tur. 

Sef erihisarda 
Bia za valh tarlas1nda 

Oldürüldü ! 
Seferihisar1n Kavakhdere 

köyünde Giridli Hasan oä"lu 
Hasan ad1nda biri tarlas1nda 
öldürülmüt olarak bulunmu1-
tur. Adliyecü yap1lan tahki
katta katilin sab1kab Fala 

ibrahim oglu ismaiJ olduä'u 
anla§dm11 ve kendisi tutul
mu1tur. 

Katil su~unu itiraf ctmit 
ve tavkif olunmu§tur. 

Cam alt1nda 
Y eni bir tuz f abrikas1 

yapilacaktir 
<;amalh tuzlasmda ince 

tuz imal eden yeni bir fab
rika kurulmasma karar ve-

rilmi§tir. Bu fabrikamn te
meli yakmda törenle ahla
cakhr. 

Y eni sofra tuzu fabrikas1 
un gibi ince tuz meydana 

getirecek ve tuzlar yanm1ar 
kilo zarif paketler i~inde 
sab§a ~1karilacakbr. 

•• 
Ogretmenler 

'rerti zamlann1 nasil 
alacaklar 

Ey:ul 934 sonunda 3 yilhk 
bizmetleri s1rasmda muvaffa
kiyetleri görülerek birer de-

rece terfi ettirilen ögretmen
ler hakkmda kültür direktör-
lügünden bütün mekteplere 
bir bildirim gönderilmi~tir. 

Bunda ayhk zamlarm 1880 
say1h kanuna göre 1 eylul 
935 den muteber olacag1 bil
dirilmi~tir. 

Birgi Nahiye 
-Müdürlügü 

Armutova nahiyesi eski 
müdürü bay Remzi Ödemi-

§in Birgi nahiyesi müdürlü
güne atanm1§br. 

Bay Naci 
llbayhk daire müdürü bay 

Nac1 125 lira ücretle Trakya 
bölgesi genel cnspektörlügü 
dosya memurluguna atanm11-
tu. 

( Halkm Seil J 

Yunanisanda 
--------~--------

Kad1nlara Memuriyet Y ok 
AtJna (Özel) - Y1lba~mdan itibaren yeni memurlar ka

nunu hükme girecektir. Bu kanuna göre kadmlar memur 
olam1yacaklardir. Yaln1z hükiimet mektebler1le, tiyatrolar, 
konsrovatüvarlar, kadan hapishaneleri müstesnadtr. Postac1-
hk, daktilografhk, telefoeculukta kad1nlara memurlyet var
d1r. 

• 
Cenubi Habe§ Islämlar1n1n 

Ayaklanmas1 
Belgrad - Asmaradan radyo: italya taraf1na ka~an Habe§ 

Müslüman ka~aklar1, Harra ( Cenubi Habe~istan ) kasaba
smda iki gdn evvel Habe§ f släm askerlerile H1ristiyan as
kerleri arasmda bir ayaklanma neticesinde birbirlerile ~ar
p1,tiklarm1, ayaklananlars kar~1 asker c1kardd1gm1, bunlarla 
da bir ~arp11ma yaf>1ld1g.01, bu ~arp1~mada 150 lsläm öldü
günü, nlhayet askerin bn ih\iläli basbrd1g1m söyliyorlar. 

Habe1 hü~Umeti 
---------------------oo-----------
i tal yanlar1n 16 bin köle azad 

ettigini tekzib ediyor 
Belgrad - Havas ajans1 Adis-Ababadan veriyor: italyan

larm Tigre havalisindeki itgal ettikleri yerlerde on alb bin 
köleyi azad ettiklerine dair yapbklar1 propaganday1 Habe§ 
hükumeti resmen tekzib ediyor. <;ünkü evelemirde Tigre 
havalisinde on alb bin köle yoktur. Saniyen ltalyanlar bu 
haYalide kad1nlara •e ~ocuklara zülüm reva görmektedirler. 

• 
lngilizler Bize Fabrika 

Yapacaklar 
Ankara - Karh ingiliz fabrikas1, bütün demir madeni 

~ndüstrizimi yapmak i~in, hükumetimize müracatta bulun
mu1tur. Fabrika mümessileri, kendi fabrikalarmm tesisatma 
aid bir filmi, bugün Ba§bakanhg1m1zla Ekonomi Bakanma 
ve bakanbk rüesas1na güsterdi. 

~irketin uun vadeli tediyat mukabilinde yapacag1 tesisat 
aras1nda demir, ~elik, benzin, sulfat ve kok gibi i§ler de 
vardir ki, bu tesisat, sanede 100 bin ton istihsalät yapabi
lecektir. 

reJ ~ ~ r!2 s m s ri 
Büyük Yahudi Ka~an Ras 
Deniz filosu Güksan1n 

Paris (Özel)- Filistindeki 
Yahudilerin tc§ebbüsü üze
rine dünyamn zengin Yahu
di 'irketlerinden ü~ünün i~
tirakile büyük bir Y ahudi 
deniz ticaret filosu yap1la
cakbr. Bu filo i~in Alman
yanm zengin Y ahudilerinin 
ogullarmdan bir ~ogu italya
da denizcilik tahsil etmekte
dirler. Bu filonun merkezi 
Filistin sahilleri olacakhr. 

Habe§ 
l{u1nandan1 nas1l 

Yaraland1 
Paris - Paris Soirin Har

rardaki muhabiri gazetesine 
§l telgraf1 verdi. 

Hahe,Ierin Jijika önünde 
umidsizlikle giri§dikleri sava
§ID tesiri buralarda da görü
lüyor. $ehirde öyle gayret 
varki §imdiye kadar emsali 
görülmemi§tir. Gece buraya 
ayakta yaralt Habe~ kuman
dam Fitaorari getirildi. Der
hal~ Frans1z hastahanesine 
yatmld1. Ayni grubta bulu
nan Fitoarari biraderide ge
ne ayni mermi taraf1ndan 
yaralanm•fb. Dün aktam bu
rada aJdti. 

Kc"1tibi Adis-Ababava „ 

döndü 
Belgrad-Havas Adis-A

babadan veriyor : 

~efi ile beraber italyan 
topragma ka~mt§ olan Gras
ma~ ~·~ag geriye Habe§ top
ragma atalmaga muvaf1k ol
mu§tur. Bu avdet makale 
cebhesine italyan karakolla • 
rmm arasmdan s1yrilmak su
retiyle oJmu§tur. Oradan 
Dessiyeye, gitmi§ §imdi de 
Adis-Ababaya gitmi§tir. 

52 Numaral1 
italyan 
Tebligi 

Dogu Tembieninde hare
ket devam ediyor. Eritre 
müfrezelerinden mürekkep 
bir italyan kolu Makallenin 
bah güyinde Amba civarm
da dü§man gruplarma tesa
düf ve bunlan maglup et
mi§tir. Oü§man birka~ ölü 
birakmi§hr: 

Tayyareler Antalo ve Bu
ja bölgeleri üzerinde uzun 
ve deYemh bir u~ut yapm19· 
larchr. 

1 5000 Gö~men 
Geliyor 

f stanbul (Özel)-Köstence
de toplanan 5000 gö~men 

ay sonuna kadar istanbul 
yoluyla Trakyaya nakledile
cektir. 

Yunan 
K1ral1 
Gecikiyor 

Roma (Radyo )- Dün Yu
nan kirahmn ltalyay1 terki 
mukarrerdi. Fakat havalarm 
~ok fena vc denizin f1rtmah 
olmasmdan ötürü hareketini 
tehir etmi§tir. 

K1ral ancak Pazartesi gü
nü Atinl'da bulunabilecektir. 

Bir Facia 
iki ölü, iki ag1r 
Yarah vard1r 

Istanbul - Edirneye giden 
posta treni IUzun köprü is
tasyonu imakasmdan ge~er· 
ken hat üzerinde bir araba
ya ~arpm1,tir. Araba par~a
land1. l~indeki dört yolcudan 
bir kadmla bir erkek öldü. 
lki giger yolcu da ag.r su
rette yaraland1klarmdan bas
taneye kaldmld1. 

Yeni Kabine 
Habe~ l\teselesint 

Tetkik Ediyor 
Londra ( Radyo ) - Dün 

sabah Basbakan Stanley Bal
dovin, 01§ i§leri bakam Sir 
Samoel Hoan kabul etmi~ 
ve onunla uzun müddet 
italya - Habe§ meselesi ve 
zecri tedbirler hakkmdaki 
neticeler üzerinde görü§mÜ§· 
lerdir. 

Habe§istana 
Bogucueaz 
Gelmi§ 

Belgrad - Romadan tele
fon: 

Mesejero gazetesine Cibu
tiden bildiriliyor : 

Buraya bir ingiliz vapuriy
le sand1~ lar i~inde bombalar 
ve bogucu gazlar gelmi§tir. 
Bunlar ingiliz amelesi tara
fmdan indirilmi§tir. Bu mü
himmah Habe§ler ingiltere
den alm1§lard1r. 

~imali Cinin 
~luhtariveti c;1kn1azda ... 

Belgrad - Londradan ve
riliyor: 

Yarah iken bataktan kal
karak ~anghaya giden <;in 
ba§kam ile d1§ bakanlar1 ora
da toplanan ve muhtariyet 
verilmesi Japonya tarafmdan 
istenilen be~ viläyetin ayan
lan ile yaptaklan kurultayda 
ana <;inden ayr1lmak isteme
diklerini bildirmeleri üzerine 
~imali <;inin muhtariyetinin 
~1kmaza sapbg1 anla§1lm1~hr. 

Man~ukoda 
Sef erberlik 

Roma - T okyodan bildi
rildigine göre Man~ukoda 
genel seferberlik iJin edil
mittir. 

Radyo ve telv,raf hulisalatl 
--------00 ~ 

~imal k1ylarmda ~1kan sert futmalardan bir ev y1k• 
vegemiler limana ne girmi!i ve ne de ~1kabilmi§tir. dir 

§ .$imal k1ylar1 f1rtmasma tutuJan bir u~ak denize 
mÜ§, batm1§, pilot ta ölmü§tür. .„ 

§ f talyanlarm §airi, Dalma~>:anm eski k1rah Dan°!1!'.
yazd1g1 ate§li bir makale ile ltalyanm cski savaf~

siläh ba,ma ~aiJrmt§br. ,,l# 
§ ~imali <;inin muhtariyetinin geri b1rak1ld1g1 haberl 

yalanhyorlar. · . J, 
§ italyanlarm yeni Ba1kumandan1 Mare§al Badolyo ";J 

Eritreye geliyor. Bugün yine cepheye gidecektir. M• el 
Habe§ sava§IDI üi; ayda bitirecegi kanaahm beslemekt ' 

§ ltalyanlanlar Kalif ru1ya adb hastane gemisi yüz ~ 
zabit ve ü~yüz kadar asker Dogu Afrikasma gitmi§tir. 
dan da yarah yükletecektir. J 

§ Habe~ imparatoru cepheleri dola§irken askerin 111aO i; 
kuvvetini görmü§ ve memnun olmu§tur. Bazi kumandaJI 
ni§anlar dag1tmi§br. ;. , 

§ Mokovada tahsilde olan yerli talebemiz nazari d"",; ( J 
rini bitirmi,tir. ~imdi de Sovyet müesseselerinde 
stajlar yapmaktadir. .,. 

§ Bir~ok yerJi kadmlar Frans1z Somalisi yolu ile tl• 
§istana ge~mektedir. # 

§ Frans1zlar Somaliye yeniden Somaliye asker gönde 
cegi söyleniyor. ~ 

§ Türkiyemizin gazetelerinin sayfalarmm tabdidi bak 
yeni bir kanun lälihas1 Kamutaya verilmesi bekleniyor• 

~ ~ ~ reJ E. B m- II ~ 
175 Yeni Italyanlari'' 
Habe§ sübay1 Habe~ kadm)ar•°' ~ 
Belgrad - Adis-Ababa- taarruzu ~~ 

dan telgraf: Bir hafta evvel Belgrad - Londrad" ~Pll 
Adis-Ababa harbiye mekte- lefon: Royter ajan111nJll ~ .. b 
bini ikmal eden 175 sübay bet hükumetinden &jt "'tl 
imparatorun yemin etmi1ler- ltalyan askerlerinin A ~· 
dir. Bundan sonra Negüs Aksumda, Adigraddl ~1 
kendilerine sübaybk rütbesini Abagarinde Habet 
vermi1tir. Bu yeni zabitler r1na, batta papas k 
hemen cepheye gönderilmit· rahibelere yapbklan 
lerdir. Onlar1n mektep mu- dan dolay1 bu ka 
allimleri Bel~ika ve lsve~li manasbrlara ve o 
Subaylar idi. iltica ettiklerine ve ....--.-...... ..._ ... 
• da dola§arak iltica i9• 
Iki Kumanda- be, ordulann• arad• 

n1n Aras1 
<:arp1~n1a derecesinde 

Av1ln11~tJr !. . 

dair verdigi babere IO 

gene Royte1 a jans101D 
cephesindeki aytar1n•

1 yan ba1kumandanbi1 
askerlerioe girdikleri 

Belgrad - Adis-Ababadan deki ailelerin hukukuO' 
telgraf: Son günlerde Habe§ 

cephesinde ho§a gitmiyecek 
haberler geJiyor. Ger~i bu 
haberler hükumet mahafilin
de gizli tutuloyor. Fakat her 
halde etrafa da s1zmadan kal 
m1yor. 

Bu haberlere göre, Ras 
Seyum ile Ras Kassa ara
smda sava§ tertibi nokta-

smdan bir a-;1khk vard1r. Bu 
apkhk o kadar ileri gitmi§
tir ki arbk ~armt§ma dere
cesine gelmi§tir. 

Ras Seyum baz1 firsatlarda 
dü~mana hücum i~in yelten
mi§, Ras Kassa da bunu 
muvaf1k görmemi~ ve bu 
yüzden bazt sava' alanlar1 da 
kaybedilm. 

Netekim Ras Seyum tara
fmdan tertib edilen Geril 
~eteleri baz1 kere dü§mam 
aramak ii;in Ras Kassa mm
takasma girdigi vak1 o)mu§
tur. Ras Kassa da kendi 
mmtakasma girdikleri tak
dirde onlan silähle mukabele 
edecegini bildirmi~tir. 

Habe§ler Ha
rar1 bo§alt1yor 

Belgrad - Asmara rad
yo: Ras Nasibu Harardaki 
kuvvetleri on kilometre ka
dar geri ahyor. Buna sebep 
olarak bekledigi mühimma
hn henüz gelmediginden 1-
talyan hücumunu biraz da
ha ge~ kar,tlamak olduiu 
gösteriliyor. 

derecede riayet e 

onlar1 güc~ndirecek 
bir f ena bare kette bd 
lan hakkinda tiddetli . 
ler verildigini bildirdl --......::>___..,. 

Italyanlat'_ .. _ __, 
Yeni ka<;anl 1r ,,9 

Roma - Radyo 
zetelerine Asmaradat' 
digine göre ltalyaolat111 

nehri üstünde itaJ 
~arp1,an Ras Buru j)e 

ra valisinin oglu lt•~ 
iltica etmi1lerdir. -' 
balkmm dehaleti de• 
yor. Me§hur Cembel 1 
br1 rahibi dahi iJticid' 
tir. Bu rahib Habet 1 

- d 1 . de" torunl!n goz e er1n 

Bele~ 
~1en1udar1n1n te 

lükleri n1es
1

e 
Belediye memurl• 

kaütlükleri hakk1od' 
lanm1~ olan kanun . 
Ba§bakanhga göndetl 

" Yakmda kamutay• 1 
müza~eresine ba!l•"fe 
Bu läyiha; Gümru1' t 
sarlar memurlar1n•11 ...,, 

dugv u tekaüd kanuO 1 . .,. 
ziyen esaslar1 1ht1 

tedir. Yüzde 5 111~~1,t 
ve· yüzde 5 beled•Y 

·1 ce1' ~elerinden kes• e 
lar belediye 111e~-" 
tekand maa1lar111• 

cakbr. 


