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l'üce önderimiz ulusa, ulusun vekillerine millet ve memLeketimizi daha nas~i yükseltece
gimizi yurdumuzu, ne suretle müdafaa ettigimiz ve edecegimizi anlat1yor 

J ~ÜYük milletin yüce ve- le baglanmakhr. ülkesi i~inde köylere varm- tiyorum. Uraylarm devlet digini ve arsrnlusal bilgi ba- ya atarak " Say1m vergileri-
0.,_· "Ki, ~arka ilerliyen iki ana de- c1ya kadar kü~ük büyük köy- mermezinde toplam~1 bu i~in k1mmdan ~ok büyük degeri nin, bina kaymetlerinin indl-

1~· .arnutaym be~inci dcv- mir yolunun h1zla bitirilmesi lerin genlik ve baymduhga sonucu dekil ba~lang1c1dir. olan radyo i~ine önem veril- rimi faydah olacakbr. Arazi 
~ ~n1l a~arken sizlerc derin ve bunlan birbirine baghya- • kavu~maJan gerektir. Türki- ENDÜSTR1 KÜLTÜR mesi hakkmda 'rOk degerli ve yap1 vdrgilerilih hususig 

od_M '-tg1 anm1 sunar1m. Kamu- cak yollar öregine §imdiden yede ev ve hark heryer sag-- 1· ~LERI ög- ütlerde bulundu. idarelere evbri is ad al ttan sa-
v A. l l d "f y1lacakbr„ uyur u ar . 

...,- '-tinl~siu usa urumun \:Ok ba~lanmasmi lüzumlu görü- ligm, temiz)igin, medrn kül- Atatürk yurdun daha zi- FiNANS l~LERiNDE TA YY ARE FiLOLARIMIZ, 
Jr ~· 1 

bir zamamnda ~ah§- yoruz. türün örnegi olacnk.tir. ( Sü- d d 1 d TEDBlRLER ORDU VE DONANMhMIZ 
t1 ~~ ?a§hyor. iran - Türkiye transit ya e en üstri e~mc si, emir r. 

\ lla.drseler Türk milletine yolunun te~kilätlandmlmasi rekli alk1~lar) havzasmm läy1kile i~Jetilmesi, Atatürk finas i~lerinde ge- V ATANIMIZI KORUMAuA 
1J 'lsdrrab duymamak müm- özenle bitirilmelidir. D~vlet kurumlan yanmda kültür smacmda modern ~en sene ahnan tedbirler AND i<;Mi$ 

degildir. Herhalde bu- Liman i~leriude acele ya- dogrudan dogruya bu i~lerle esaslar üzerinde yürünecegi cümlesinden olarak tuz ve KAHRAMANLAR 
ilgiu olan uraylarm bu görü§ ve Tfük larihi ile öz Türk~e ~eker fiatlarmda yap1lan ten- Tayyare filolarim1z1 vücuda 

Q'F + l* 

p1lacak ~eyler vardrr. Saghk 
sava§I da yeni csaslara göre 
geni~letilmek zaruretindedir. 

KESiF BiR PROGRAM 
Bütün bu i§leri hükumetin 

kesif bir program i~inde güd
mesi beklenebilir. Üzerinde 
önemle durmak istedigim bir 
dilegm de bildirmeliyim. Türk 

Papanastasyo 
Siir~Ün 
Ediliyor 

PAPANASTASYO 
Atina -Yunan muhalefet 

ba~kanlarmdan Papanastas
yunun baz1 ~üpheli hareket
leri üzerine tevkifine lüzum 
görülmü~, üzerinde bulunan 
ve Yunan milletini ihtiläle 
sevkeden evrak ele ge~irile
rek kendisinin nefyedilme
sinc karar verilmi~tir. 

ve dü§ünü~le ~ah§malarrn1 is- c;ah§malarmm inanla ilerle- zilä tm verdigi faydalar1 orta- (Sonu 4 üncüde) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :; ~ ~ S E ~ 

Kanlr ~arpr$malar Ba$ladr 
~ „ .•.•.... __ 

Daha genel ve kat'~ muharebe ba§lamadan evvel bukadar 
iki taraftan insanca telefat olacag1n1 kimse kestiremiyordu 

-- . - - oo..••„oo - -------------
D ÜNYA YJ SASIRTACAK HABES BASKIN! ( SÜRPiRIZI) NE OLABILIR? 

Belgrad ( Özel) - Paris, : rma göre, on günlük yoldan t deriliyor. Binaenaleyh Ha- : parmak ktlep~efi tak1lmak 
Roma, Adis-Ababadan geien yaya gelen bu kafilenin yüz- f be§lerin cebhelerdeki faali- suretile cezaland1nlm1td1r. 
telgraflara göre, 29 llkteljrin- lerinde yorgunluk eseri gö- yetinin ag1r gitmesi kuvvet- Garahaide Harara geien 
denberi §imal ve cenub cep- rülmeyordu. lerin tamamen toplanm1~ ol- ve casus oldugu $üphe edi-
helerinde kanh muharebeler Belgrad ( Özel ) Pa?'isten mamasmdand1r. len kabile reislerinden Ah-
yapilmaktad1r. italyanlarm bildiriliyor: Adis-A baban ög- MÜHiM RADYOLAR med Sahi ve Somalili diier 
Mamaleye dogru tan '· larla renildigine göre Habe~ler Musaali dagmm tepesinde- 12 ki§i tutulmu§ ve Adis-A-
ilerlemesi durmu§tur. <;ünkü seferberliklerim henüz ta - ki italyan bayrag1 Habe§ler babaya götürülmü~tür. 
tanklar Habe~lerin avci ku- mam!amam1$hr. Paytaht ci- tarafmdan müsadere edilmi§- HALK1N SESi- Bir Ah-
yularm1 ge~ememi§lerdir. varma gelen baz1 kabile as- dir. med Sahininin tutuldugunu 

Belgrad ( Özej ) Ual-UaJ kcrJeri siläh ve cepane bek- Yunan hükfimeti Girede bir hafta evvelki bir tclgra-
civarmda ü~ günden beri liyorlar. Her gün gelmektc " bir tabur asker daha gön- fimizda bildirmi,tik. Bu tel-
pek kanh ~arp1~malar oluyor. olan mühimmat bu büyük dermi§tir. Sivillerin Giride 
lki taraf iki kere menzilinde akm kar§ismda kalm1yor. ~e- gidip ge)mesi mened1lmi§dir. 
uru§tular. iki tarafdan da hir civarmda ~~ ~.liyen kafi- Habe, Milli müdafaa ba§-
~ok telefat vard1r. iki taraf- lele r silählandmld1kca Ne- kam Gaso imparatorun fik-
da bu iki bücumdan sonra gusun önünde bir ge~id res- rine kar§I geldigi i~in Ha-
yine istihkamlarma s1gmm1§- mi yaplmlarak cebheye gön- . bc:~lerin seboli olan albn 
lard1r. 

istanbul (Özel) - H 1be~ 
imparatora Haile Selasyc 250 
milyon Türk liras1 degerin
de olan servetini yurdunun 
müdafaas1i ~in sarf etmek 
üzere hükiimete bag1§lam1§· 
tu. 

Bu haber Habe§ ülkesinde 
derin akisler yapm1§d1r. 

Belgrad ( Özel ) - Adis
Ababadan: Negüs arhk ec
nebi gazetecilere de emni
yet etmiyor. Bu gazeteciler 
arasmda Habesiu giz)i ter
tibabm da ögrenerek gaze
telerine yazmasalar bile ken
di hükfimetlerine bildirenler 
bulunuyormu~. 

Belgrad (Özel) - Paris
ten veriliyor: Adis-Ababadan 
ahnan haberlere göre, ilkte§
rinin 28-inci günü Habe§ 
imkaratoru daha iki ge~id 
resmi yakb. 40,000 ki~iden 
mürekkeb olan bu kafile Ras 
Genason kumandasmda olub 
cepheye gitmezden evvel 
imparatora sadakat arzetmek 
üzere paytahta ugram1§b. 
Bura gazetelerinin yazd1kla-

Y ar1nki "Halk1n Sesi"nde 

Sak1t son halife 
Abdülmecid 

Surivede iken ikide „ 

bi rde hiläf etvilikten 
dcn1 vuran vatan ha-

<;erkes Etem haini 
=-1-n ... 1-, _;_-n-1~ l' u n <::erkes 
Eten1 kin1dir? En din-
dar görünen en eski 
halif eler de dcvlet vc 

:milletlerine neler ya p
•m1~lard1r? BunJan 
yannki «Halk1n Sesi)) 
nde okuvacaks1n1z? 

.; 

grafm tekrarlanmas1 casus
larm Adis-Ababaya gönde
rilmi§ olmasmdan ileri gel
digini zannederiz. 

Ual-Ual cephesinde Ha
be§ ordular1 kumandani Ab
dekemada Sobjiazm olduiu 

ve burada pek mühim kah
ramanca cenk eden Habef
lerin 3500 tdefat verdigini 
Havas ajans1 bildiriyor. 

Harar cephesi komutana 
Vehip Pa§aya suikast i~in 

geien ü~ italyan tutulmuf 
ve kurl}una dizilmi§tir. 

Romada T rado di Le1to 
Barut fabrikasmda ~1kan 
ate§ten ü~ ki§i ölmü§ ve ü~ 
ki§i yaralanmt§br. 

Türkiye-lran ve irak dost
luk muahedelerine Efgan 
bükümeti de girecek ve bir 
de hak em anla§mas1 yapila-
cakbr. 

Habe§ kumandan1 Ras 
Nasibu, Habe1lerin dünyay1 
§B§irtacak bir harekette bu
lunacagm1 söyliyor. Avrupa 

mahafili de buuu Habetlerin 
birdenbire ltalyanlara müthit 
ve umumi bir hücumla ab)a 
cag1 suretile tefsir ediyorlar. 

Telefon 

M ~liht. t A b.. ··k elbi·se fabri·kasi EsKI elT PAZAR1 NuMARA 1 s-11 
1,,.,- ~ -..e ve s1m uyu TELEFON 2042 

No. 
tlik elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yaphr1n1z. Y erli mah her ~efid ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 18 hraya kadar 1smarlama elbise yaptl11. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 



Sahife 2 ( Halk1a Seil ) 2 lkinci T et'!!--

Musolini T r~nsjordaninin IMusolini kimdir? 

NASIL 
Romaya 

AKIN ETMi~Ti? 

----~-~-------------- -------------~ 

Müslüman emiri neden Hiris-
t1yan Habe§leri seviyormu§? 

Belgrad - Kudüsten tel
grafla bildiriliyor: Transjorda
ni emiri Abdullah Alman 

faatleri mü§terektir. 
ingiltere idaresinde de bir 

~ok Müs{üman bulundugun
dugundan, bahusus 1 Müslü
man Hindistan ile Afrikada 
bu meyanda bulundugundan 
Arablarla dini bir rab1ta 
duymaktad1rlar 

---- 00 ----.----------

,,italya }'l ben kurtard1m, bell 
büyütecegim'' 

0000 

Diyen Musolininin merakli ~e 
Fa§ist italyas1 Nas1l Kuruldu? ajansl munabirine beyanatta 

bulunmu§tur. Bu beyanatmda 
emir babe§lero kar§l sempati 
besJedigi ve italyanlarm Ha
be§ topragma girmesinden 
meteessir oldugunu gizlemi
yerek demi§tirki: 

ibret verici hayat1 ! 
-3-

-1-
1933 senesi kongresine git· 

miyor. Mussoli Napoliye ri· 
derek orada söylevini söyli · 
yor, bu söylev bütün ecnebi 
gazeteleri tararafmdan can
li bir bi~imde tafsir olunuyor. 

26 da Mussolini Romaya 
Sabahleyin erken dönüyor. 
Ak§am benim de haz1r bu
lundugum merakh bir kabul 
resmi oluyor. 

Ferdas1 27 llkte§rinde Ro
may1 gulgula kapl1yor. So
kaklarda te§rifat~ilar dola§l· 
yor. Duvarlar ilinlarla örtü
lüyor. 

Bu ilänlarla §ehrin muhte
lif karargäklarmdaki fa§istle 
rin 28 de fa§istlerin Roma 
üzerine yapilan yürüyü~ me
rasiminde bazir bulunmak 
üzcre seferberJik yapacaklar1 
Hldirilyor. 

Bu sefeaberlikte fa§islerin 
önüformarm1n siyah gömlek
ve madalyadan ibaret oldu
gu malumdur. 

Nihayet o büyuk gün ge
Jiyor. Ortada ne ~enlik ne 
de aümayi§ var. En büyük 
remi kabul böyJe kahyor. 
Ben burada bir asker ordu
sunun ge~id resmini görmeii 
bekliyordum. Halbuki bu 
merasim amele ve köylülerin 
alaylarmdan ba§ka bir ~ey 
degildi. 

Öyle bir durum ki, buna 
sakaklar1 dolduran grevciler 
toplanbs1 demek daha mü
nasib olurdu. Bir Milis bana 
bunun sebebini §Öyie söyli
yordu: 

- Bu gün Milis gurubu, 
yani Fa~yo ordusu ortahg1 
f a§itlere, daha dogrusu ital
yan •illetine terkediyor. 

Ge~idin ba§mda borular 
ve bayraklar, bundan sonra 
pi§darlar, sonrada balilalar, 
büläsa sekiz ya§mdan 18 ya
~ma kadar olan bütün ltal
yan gen~ligi ge~iyor. Kralm 
Karabinyahlar1 ve Mussoli
ninin tüfekli maiyet efrad1 
yoHarm iki tarafm1 tutuyor. 

Bu hayali kahramanlann 
dola§d1klar1 cacce boyunca 
olan halkm hepside Kapital 
mevkiine kadar §ehri ba§tan 
ba§a ge~e~ekJer. Bu kere ve 

~ 
0 

: Bundan böyle Du~e bunla
nn ba§inda yürümeyecek, 
onun yapaeak dana mühim 
i!li var. 0, bugün on yerda 
kü§at resmine riyaset ede
cek. Bu suretle memleketi 
intizama koymak ve memle
ketde olup bltenleri her §eyi 
göstermi§ olacak. Ak§am sa
at be§de yüzbine kadar sa
yilan bütün yürüyü§cüler ~eh
rin dört noktasma taksim 
olunur. Bu suretle bu kasa
bamn onlara aid oldugunu 
teyid ederler, 

Bu gurublarcian biri ve 
kalabahg1 parlamento önün
de durur, italyan bayrakla
rile süslenmi~ bir kürsüde 
biri söz ahr. Bu hatib söy
Ievini bitirince paytahtm 
~an1 olanea ~iddetile ~al
maga ba~lar. Bunun üzerine 

kütle halindeki balk dag1hr
lar, sonra yeniden toplana
rak yürüyü§ nizam1na gher
Jer. Bütün Remay1 temsil 

eden bu kütle bir hareketle 
Venedik sarayma dogru gi
derler. Orada Du~enin gö
rünmesini isterler. Veoedik 
meydamnda, me~hul askerin 
mezar1 önünde dururlar ve 
§U sözleri söylerler. 

- " Ya,ayanlar1n en bü
yüjii en karanhk bir yerde 
olan öhllere vatana muvaffa
yet temin edecagini vade
der. " Dokuz sene ge~tigi 
halde bu vaidlerden iaangisi 
yapilmad1. Bu vaidde durul
mad1 m1? Diye cevab verdi
ler. 

Bu halk ~ok vakit' sökiit 
etmez. Heyecanla: Du~e 1 
Du~e ! Diye <;agmrlar. Bu 
esnada bu halk kitlesi ~ogal 
maga ba§lar. 0 kadar ki ci
var sokaklara bile ~1kmaz 
olur. 

Arab müslümanlarmm Hi
ristiyan Habe§lere kar§I olan 
sevgisi pek eski bir zaman, 
hatta hazreti Mohammed za
manmdan kalma imi~. <;ün
ki Muhammed islämiyeti yap
makta iken dü§manlar1 tara
fmdan hüeüma maruz kahn
ca pek ~ok müslümanlar Ha
be§istana ka~m1§lard1r. Ora
da büyük misafirperverJik 
görmü§lerdi. 

Bunun üzerine Hazreti 
Mohammed Habe§lerin bu 
misafirperverliginin unutul
mamasm1 ve Habe§leri gü
cendirecek bir harekette 
bulunulmamastm emretmi§ti. 

Vakta ki Arablar §arkta ve 
Afrikamn büyük k1s1mlarm
da ve Avrupada h1ristiyan
larla harb ettikleri zaman 
Habe§istam kay1rm1§lard1. 
Eger italyanlar Habe~e ga
lebe ~alarlarsa Arabistanm 
Yemeni de tehlikey ... gi&mi~ 
olur. <;ünkü Yemenin zaten 
Habe§istanla bir dostluk 
andla!lmas1 imza edilmi~tir. 

Arablar imzalarma sad1klar
dir. Babusus Arablari hima
ye eden ingilizle1 e de yar
d1m ederler. Halbuki itaJya
nm bu hareketi ingilterenin 
de aleyhinedir. ~arki Afri
kadaki Arab ve lngiliz men-

l\lussolini Roma usulünce hal
k1 selemlar. Ya§a sedalan 
deYam eder. Mussolini bir 
i~aretle süküt tavsiye eder. 

Bir ~ey söyleyeceji anla~1-
hr. Nihaye~ bir ka~ kelime 
söylemekle iktifa eder. 

i§te bu ak§amki nü111ayi~ 
Romen fa§ist kuvvetinin bir 
~ahidi olur. Digeri, her za
man ileri gidecek olnn fa§ist 
ihtilili ya§asm sedalar1 ay
yuka ~1kar, 

TÜRK - ARAB 
DOSTEUGU 

Emir Abdullah Alman mu
habirine buraya kadar iza
hatta bulunduktan sonra 
mubirin: 

"Tuürkiye hakkmdaki doy-
d. ? gunuz ne 1r. „ 

Sualine de ~u cevab1 ver
mi§tir: 

- Yurdaniye ve arab hü
kumetinin Türkiye cumuri
yeti ile olan münasebetine 
gelince Türkiye ile Osmanh 
hükiimetinden ayr1lan Arab 
ülkeleri arasmda yeniden sa
mimiyet nnla~malar1 imzalan
mt§br. Türkiye i~in Arabla
ra hakim olmaktan ziyade 
onlarla dost ve müttefik ol
mak daha elveri§lidir. 

( PRAVDA) -·-
Londrada 
Sulb ümitleri 
Pek azmi§! •• 

Belgrad (Özcl) - Londra
dan telgrafla bildiriliyor: 

Pres Asusya, Fr:ms:z ba~
kanm Amerika hükumeune 
Habe~ mesclesine dair orta
sürülen muhtelif tckliflerden 
bahsederken demi~tir lci : 

ingilterenin nazar nokta
smdan ayrilmiyor. ilk zaman 
da ne dedise gene onda 
1srar ediyor. Binaenaleyh bu 
yüzden italyan - Habe~ mes 
elesinin hallinde ümidim az
d1r, Demi§tir. 

lVlillet 
Mektepleri 

Millet mektepleri bugün
den itibaren muhtelif yer· 
lerde a~1lacah ve derslere 
ba~lanacakhr. Bazi yerlerde 
A ve B. kurslan ayn ayr1 
a~1lacakhr. 

i§te bu merasim bu ka-
darla kahr. Musrnlini yme Di~ Doktoru 

„ •• „ ~ 

(:ocuk iken herkese kar~1 sert davrao~1 

l\{usolini <>Üzel ve sevin1Ü bir o·enr- ktZI~ 
~ ~ y 

kar~1s1n<la bir kuzu kesilirdi ! ~E 
BiR HANCIN1N OGLU MUSSOLiNi HANGi SE1

, 

Avrupaya g-itmi~ olanlar VE NOREDE ooC-
bilirler ki " Polonya „ da MU~DUR? ~ 
"Mussoliniler„ caddesi var- "Mussolini„ 29 ternOJ 
dir. Bu isim tarihinden kal- 1803 de, bir pazar . , 
mad1r. Vaktile "Polonya„ da "Duya„ da köydeki k 
bu namda bir meydan kale ~anlar1 ade•a mes'ut bir 
varm1~. Krun uasatiden biri gu§ haber veriyormu~. ~iJ 
bu mahalde namdar kuman- ~larken dünyaya gelD11~. 
danlar yeti§mi~dir. Köy halkmm garip b~r ~O' 

italya Ba~bakam da bu kad1 vard1 ki pazar güoU ~ 
~chirde dünyaya gelmh;dir. gan ~ocuklarm istikballe~ 
"Duvya„ h olan babasi "A- istikballeri parJak olura>de' 
leksadr Mussolini„ bir müd- "Mussolini„ bir mesele 
det demircmk sanatmda ~a- dolay1 mahpus bulunduk" 
h~mt§, bilähire " Varanodu siralarda mahkumiyetin ~ 
Kosta ,, Kasabasmda uzun digi izbrap ve azab1 kislll 11' 
müddet nanc1hk etmi§dir. ~nutmak i~in kirli, kü~iik; 
Aleläde bir demirci olan defterin sahifelerine ~oc, 

bl·r luk hahrasm1 yazm1§d1t· "Alet.sandr Mussolini „ 
köylü degildir. gün bu hatirabm zayi e 

olmasma ragw men kuft 
Kendisi hen~liginde ihti-

lälc1 "Ändre Akosta ve Ba- haf1zas1 sayesinde bütilO 
macerah hayab tahattur konin„e tarafdarhk etmis ol

makla tahh mahkemeye 
ahnmt!? ve uzun müddet hapse 
mahkiim olmu§dur. 

Henuz kü~ük bir ya~da 
olan "Mussolini„ köy mek-

tebine gidiyordu. Mektebin 
müdiresi gayet semli, gen~ 

bir kadm idi. !\1 adam "Roj„ 

talebeleri arasmda en ~ok 
yaramaz olmasma ragmeu 
"Mussolini„ yi seviyordu. 

"Mnssolini„ mektekde iken 
ssn derece yaramazdt. Sira
larm altmdan gizlice kayarak 

k1zlarm e·.eklerini ~eker, ba
caklarm1 ~imdiklerdi. Kendi-

sinin kuvvetli ve keskin ba
kt§l, grur ve lur~mhk if de 

eden ~ehresi, yüksek ve ~·
lnk ahu herkesin nazaridik-

kabm celp ediyordu. Ona 
mektepte iken yalmz bir ki
§i söz ge~irebiliyordu. 

mektedir. 
"Mus ·olini„ nin en bO 

ve s1k1 haf1zas1d1r. herb ·1'. 
bir :zamanda size mÜ§~bJ ,t 
dogduklan ve öldükler• 

6 neyi, ay1 ve hatta günli S 

leyebi. iz. llk tevkif olu~U tl 
hangi tarihdir? Diye s• 
racak olursamz, derhal 
kemali idimadla : I 

- Londrada 14 teJllll' I 
1002 tarihidir, diye ce;, 
verir. Fakat bunu söyle „ 
ten sonra derhal~dudaklll (1 

bükerek di§lerile 1s1r1r, "·, 
disini itham ederek der1'~ 

-Ah, bilseniz ne k• tl. 
cabilim„. Hi~ bir §CY b•J 
Iam1yorum. Zaten mazi b j 
aläkadar etmez. Ho§uni• 
den yalmz istikbaldir.„ „ ~ 

Kuvvetli mazisine ra~/ 
o daima istikbale mütet 
cih olarak ya§amak ister,) 

( Arkas• 1P 

t 
Bu, on yedi, on sekiz ya~

larmda güzel bir k1zcag1z idi. 
Onunla daima dü~er kalkar, 
eglenir, gezerdi. 

italya , ~to 

Gece tamamen gelir. Her 
abidenin üzerine F a§ist bay
rag1 tak1hr ki sabah olunca 
ortahk kendini bir F a§ist 
aleminde bulur. Her tarafm 
Fa§istler tarafmdan i§gal 
edildigi nlan§lr. Bird~n bire 
yald1zh bayrakla, kandilli bal
konun acap1s1 a~1hr. Burada 
Mussolini görülür. Bu esna
da büyük alk1§lar ba§lar. 

iceri ~ekilir, Halk yine "Du- ff T h • T 
~e, Du~e„ diye bagrt§maga • a Sill an Bazan samimi bir hisle, 

k1za hitaben : 

Y . ·1 tif' di en1 <)"en11 er vaJJ ~ 
b . 0~ t ~I 

vor bunun i~in 4 'lli 

~ . " ' 
Ölt;ü üzerine s1hhi 
Karin, ~lide, Hamile, 
F1t1k, Barsak, Böbrek 

ba§lar. Ya§asm Du~e seda- 2 inci Beyler S. Hamam 
larile halk dönüm gider. kar§tsmda 37 numaraya ge{:.-

-Bitti- mi§tir. Telefon 3774 

~jfa Jt:QirtlJ~~ l~1i11.: ... tn!:l1!i~i~ ~IJ1!1D!r!n1•1lil!rirJllli tlf.•:11~·~~1~ 
~ Rus tarihinde ve harb umumide büyük rol uymyan 
a 
~ Raspotin ve Carican1n i Saray entirikalnrnn en hakiki bir surette canland1ran 

Dü~künliigüne Fenni ~ Raspotin - Cari~a 
~ ve kalblerde ya§ayan gizll a~k nedir? 
~ Bu s1rr1 bize ögretecek olan 

~ GiZI..i SE\TJ)A 
!Filimlerin, dünya havadislerimizdeki son italya ve Habe~•· 
@ . harb1 h:!zrrhklarile bir arada bugün P 

Korsalar 
BA\1 ARiS 

- "Maryenta„ beni öpe
cekmisin?„ 

Diyerek yakla§tr. Öpü§-· 
dükten sonra : 

"Arbk yeter ben gidiyo
rum„ der ve uzakla§1rd1. 

.l\lilvon l„iret ver•Y -t 
J • „,.-

Roma - Royter aJ3 f 
dan: italya yeni gemiler. Y~t' 
brmak v<> eskileri ta1111r J 
mek i~in dört yüz dort. 
yon Liret tahsis etrni~tir· 

1 

T .. k s··~I~ ur ~e OPi 
AKKART~~~ J 
Senenin en btl) ~~t 

uHarb filn1i hü<Yß.jf'l t ~ 

LAL J.Jastik ~oraplar, Ka- t 31 Biri .ci Te§rin P~r§embeden itibaren t 
sik Baglan... j (TA N) S 1 NE M AS 1 : Sinemasmd:ottl•t>P. 

S. D. A~er ~ görecek ve bu sevimli sinemaya kar§l her gün artmak ~ Ayrica: Fok Jurnal.. e~ 
lzmir ~ ta olan ragbetinizi hir kat daha artbracakbr. ~ muharebesi, ilkbabar r 

23: 0dunpazar Kantarc1lar llf •'11'J @'1jl; i~il!jf;I~11 ;;mn11flm!~llJ!i!L~IJll!!1!~ll1'.!'.ll~i(!illil!lf.lr-1~JI 9 ge~di. vs... __/, 

Zenein olmak isterseniz oi Saadet ki~sinden ahmz. Corakkan1 ka~akol ~~ 
yan~o biletlerinizi mutlaka -.Y .. §Ismda 354 H. Tahs1n On 



Gey 
KcHhn te1·:1iha nesi 

~JJ b ~- ikincite§rin Cuma ak§am1 9, 15 den ilibaren Biitün izmir Halkmm sab1rs1zhkla 
e .ledigi §aheserler §aheseri, tsülbül sesli [MARTA EGERT] in yarattig1 

ES T 
En son modc.:llerle metot 

üzerine yapilan elbis \:rin 
zerafeti si:zi ~ok m mm u 
edecektir. Burada, el iscler 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma ~ aryola 
ta1• mlar ..;e sun' c'cekler de 
yapilma :<tad,r. 

KA • 

e Mevsimin en büyük [MUSIKILI FILfllli 
[.<\J)ÄRAMUNT JURNAL- Cenevrede zecri tedbirler konu~uluyor, italyanlar 
C DUAJ VI i§gal ettiler. Yunanistan k1ralhk istiyor ve saire. Ayr1ca AN KA A 1 

Utnuriyet ba_Yram1 merasimi, asker i·csmi gecit [PAZAR] dan itibaren * 
C DIKt<AT ltalyanca kopyesi Cuma ak§am1 9,15. Cumartesi, Car§amba, Per§embe, „ 

'•1~ t u
1
rna Almanca kopyesi. Pazar, Pazartesi, Sah günleri FiYATLARDA katiyen Adres · l' arata~ta Bi~ki 

Yurdu dabilinde. io \tur 
tlJ~ ~'- .„ 
~ ~ ~~~~~~~ ~~~X~~ ~~~ 1 - 10 

HUSEYIN KA YIN 
• 
1 ye V 

Her arad1g1n1z ~1k, tl~n1iz, lüks 

ev e~yas1n1 burada bulabilirsiniz. 

~ h l ~ . 
( et a z1va ret 
ediniz · 

~ekeci e 
~o. 26 

R 

A. e y ~ Bakteriyolog ve h1 tla~1k, saJg1n >+ 
5e' hastah klar n1ütehass1~·1 ~ 

s6f ~ilsrnahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba~m- ~ 
oil -~ 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
ot' ~am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. • 

(f ,}1„ racaat eden hastalara yap1lmas1 laz1mgelen sair » 
:"4lilat ve mikroskopik muayeneleri ile vercmli hasta- )} 
l' a Yap1lmas10a cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
lllde rnuntazaman yap1hr. Telefon: 4115 » 
~ 't=~~'F ~i:n:~ ~ ~'Jf:.~~)/:"P$ 

)(· 

E 
• zm 

T OTELi 
,..1net 

.llU'.„T..U..&< $ s d 
..:l 

30 sene gibi uzun bir za 1 ndanberi teroizlik ve istikame· 
tile nam knzanan otelimizde bu def" e'\ c; i tamir...,t yi p1m1~ 
ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek te$rif 
edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlanm te
min ve tam manasiie bir aile ocag1 olmu$tllr. 

Civar il{:e ve ilbaylardan ge ece' konukJanm1za umidin 
haricinde kolayhklar gösterilmekted1r. 

Otelimizde bir gecc konukl ... mak her h~kikab ögrete<"ek-
tir. Ak~amlan temiz hava almak i~in tarac" lammz mü~te
rilerimize apkhr. 

\.~lama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vard1r. 

„. 

2 Ikinci Tetrin 

1 

DA LASI 
K lonya ve LesyenlanRJ 

YAl~NIZ 

S. Ferit 
yapar 

Siie taklitlerini Yern1ek 
isterlerse kabul e 111eviniz. 

f J 

o:~i a E(:ZANESi ________ ._. ___. ----~ 
Yorganc1larda 23 1 To. i'.\1 kine in1al<.ithanesi 

ve 
h ed Hamdi 

Alelumum fal,ri c lar ve motörl r ile döküm islcri reka~et 
'cabu et n.!„ f1atle 1nha tJ. ve ;agfam,ola ak yap1hr 

.... 

F ru cular Okusun ,~ 
Fmnlar icin ha :Jur yogurma makineleri gayet ~ 

ve kolayhkh olar k t:hven fiatla yap1hr i§ler mutiak , ) 
gününe teslim dirr deniz i~leri vapur ve motör tam~ 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

~~ ~.· ~ :~~~~~a 

~- L A N --1 
t JYATRO 

~ Gazinosu ~A~1ld1 lf 
# :' izmirin en nezih gazinosu olan " T A F L A N „ ~ 

l1f gazinosu a~1ld1. Multte~em incCf saz 2heyef ile-;mugan- ~ 

~D B 
, ~ir müddet ten beri hasta 

,_, \~ Sanatkar Bny Güldürü_cü 
~I tt ki tekrar sahnededir. ls-
"' '\g Pa~a bulvarmdaki tiyat-
1,) t ~llda her ak§am edebi 

~ 0rnedi temsiller vermek
t ~· Aynca Bayan Sabahnt 
~~ ilYan Zebra tarafmdan 
td~bati[· numa1 a!ar ve Bayan 
~~ 1

1
Cl. ta„afmdar. milli oyunlar 

'lli' ·~aktad1r. Pek yakmda 
,; ~r 4rar§1smdaki k1~hk 

A E 
====-=--=----c:=-r:c::==-~=-====---=-~===---== ~ ... niy~ler Taflandn bu ak~nmdan itibaren l'cray1 rahe.!!3 . .=_i!I 

1 k • • .~ ba§lam1~br. Me~rubat son derece ucuz ve nefistir. II 
U§ l§eSJ ~ Mutlaka taflam bir defa ziyaret ediniz. ~ ~ 
dde~lar1m1z1fo-~ ~~11~~~'-SS 0l~~~. ~~~S 

T 
E 

R 
z 

z 

1 

kur arip enginler 
arasma koymu~~ur. 

Bu defa da en büyük ik
ramiyelerden birini kazan
mI§br. 

Zengin olmak istiyenler 
Tayy•:ire piyango biletlerini 
bu Kt§eden alsmlar. 

ADRES: 
Hapishane kar,1s1nda 
Tayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 
toda temsille1 e bn~lanacaktir. 1-11. 

·~~~ Kerneralb 
=~~r"' <~ < „~~~~~„'f.~"~o~~~~~~!'~V.~'"-G. ~~K~'r~~ Türku z Bar1 

izmirin y g<ine liiks 
eO-Jence veridir 

~ "' ~ „.~~~„~~~L'V"'JO~~~~w;~~ „~.:v...~ „::;:"6 Hükümet 
~ 

7 o Telefon ~ Ka1·$~smda 

3151 ~ ----~-l&mlMlllilliam-
BUGÜN 

; ikinci T C§rin Cuma günü saat 15 ten itibaren 
~t nun cn yüksek ve en heyecanh bir filnn olan 

A 

~ 
~ 
~ 
~ •• 
~ 
m 

• es1 
Zarif yald1zh vc her ~c§it 

kitap ve sair cild i~leri ancak 
AL1 RIZA mücellithanesinde 
yap1lar. 

Yeni kavaflar ~ar~1s1 No. 
34. 

h .J 

Me~rubat ucuzdur muaz
zam varyete herak~am nu-
malar göstermektedir. Pek 
ya \:tnda istanbuldan kuvvetli 
v. yeni bir varyete gelecel"-
tir tedansan ve numarala
r1m1z görülmege ~ayestedir. 

1 Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliniz. 

-------------------~---~ 

b y1, ··itsel ve Billur 
SIHHJ\·r1N i\1iH\'ERi 

S1hhat1n 1nihver: ne';'edir inan • 
Ne~'esiz hayata z1nd:lnd1r cihan 
Ne~'eyi hulur, hugün her insan 
«)1 üksel» den «Billur» dan ((l(abada v1» dan 

i~te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhat~ ehemmi
yet vercnler ne§e!e·imek i~in yalmz bu üc rak1y1 kullamrlar. 

. -
~~~~~~ :~~~~~-
~ BU :ÜN 

~ A S R 1 1nemas1n1n 
'~ Güzel, temiz ve ferahh salonunu dolduracak halk 1 iki filim birden görecektir. 
~ 1 - Niyagara §ellalesindcn ufak bir kayakla ge~en 
~ ak1llar di!rduran, kalpler ~arpbran, binlerce zorluklara ~ 
~ gögüs gercn (BIL BOYD) 1 
~ Ölüm canbazlar1 
1 2- insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olm1yan i arasmda fark1 gösteren bütün dünyada romam okunan 
~ Gaby Morley, Hanl'i Rolandm büyük temsili 

@: Demirhane müdürü 1-
~ Filimlerini görecek . \'~ alk1~ltyacaks1mz 
~ Ayr1ca MIKI renkli 
.v„~~~~~~~~~ 



Sahifc 4 

ltalyan~ar 
Neden Büyük Hücumu 
~ri 81rakt1lar? 

Hravda, azetesinden: 
f~te haJyaa-Habe~ harb1-

n1n ba~lang1c1ndan bir ay 
ge~ti. En ~ok boga§la~ma 

devrinin geldigini zanneden
Jer tersine olarak bu günle
rin. sakin ge~mesinden hay
ret i~inde kald1lar. Bunun 
sebebi dünkü telgraflar1m1z
da görüldügü üzere Gene
ral Dö Bononun askerinin 
ikinc'i te~rinden evvel Asma
ra ve Makale · üstüne gitmek 
mek istememeleri imi§! Ras 
Seyum kuvvetlerinin 'f emb
yom genarlar1nda ve say1s1 
da 150 binden ~ok oldugu 
anla~1lmaktad1r. Bu say1y1 
ltalyan ke~if tayyarecileri 
böyle söyliyor. Fakat kestir
me bir say1 mümkün olmad1-
gm1 da iläve ediyorlar. 

Biraz solda Sudan hudud
lar1 tarafmdaki müdafaa hat-

• tmda Raz Kassa bulunuyor. 
Ras Ay~fde Ubur cebhesini 
koruyor. Bl:nlardan biri yüz 
bin ötekide k1rk bin asker 
kumanda ediyorlar. italyan-

~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

Sulb ümitleri 
Suya dÜ§Üyor 

Atina - Musselininin son 
tekliflerinin Lendraca kabul 
idilmemesi italyada yeni bir 
heyccan ve har1~ dostu ~e
venlerde hüyük bir ümitsiz-
lik dogurmu~tur. italyan ga-

m..:...1 •
1 

• '9~a· yine eski dili kulla-
a ay arm a•h . t 1· 1 1 d _ 'ld. a e~1s am ta yan ar 

egi 1· ,1lählarile zapt etme-
Öyl«; hu meselenin halli 

saka.\nkün olm1yacakbr, diye
topJk halya hükgmeoinin §im-
0"diye kadar yapbg1 harh mas 

raflarmm ~oklugunu ve her 
gün artan bu masraflar kar-
§lsmda italyan ordusunun 
müzakerele daha bir~ok za
mau beklemesinin kabil ola
m1yacagm1 iläve edidiyorlar. 

ingilizlerde 
Trahluz hududundan 
Askerini ~ekti bütün 

Bunlann sebebi? 
Belgrad ( Özel ) - Kahi · 

reden telgrafland1gma göre 
Trabluzgarb hududune So
lumda bulur.an M1s1r tabur
lara ~ekiliyorlar. Burada yal-
mz bir a~ ingiliz k1t'as1 ka
hyor. Gerek italyanlarm ve 

gerek ingilizlerin buralardaki 
kuvvetlerini geri almalar1 
yerlerinin uzak olmasma meb
ni yiyecek götürmek masraf
h oldugundaod1r. 

Fra~ s1zlar 
I-Ieb ·~Jilcr galib 
Gele .:eJc diyor 

Belsrrad - Parisden bildi
riliyor: Bura gazeteleri Ha
be~ Paytahtma her gün bin
lerce sava~c1 kacileler geldi
gini, bu insan akmmrn bu
rada siiählanarak siläham na
s1l kullanacag1 gösterilerek 
cebhelere gönderildigi, silä
bm mükemmeliyetini ve ceb
hanenin bollugunu gören Ha
be§ gencinin maneviyabn1nda 
galcyana geldiginin gözlerin
de• okunduiu•u yaz1yorlar. 

lar1n anladd1g1na göre Mu
saali dag1nda yirmi bin Ha
be~ askeri var. Fakat onun 
arkas1nda mühim ve müthi~ 
bir oardu mevcudtur. 

Semali cebhesindeki ital
yan kumandam general Gras
yano bugüne kadar yalmz 
öz ltalyan olan ve ( Dubat ) 
diye amlan askerler kuman
da etmi§tir. Grasyanotnm 
askerleri (Buhutlaya) kadar 
ölan vadi hatbnda bulunu
yorsa da yagmurlardan dloay1 
bir i~ yapmak mümkün ol
m1yor. 

Ziyadesi yerli olan ve gizli 
tutulan 15,000 ltalyan askeri 
kenral Maryoki kumandasm
da ~öle dogru ilerilemek ve 
Musaali dagm1 almak ile kal
mt§lardtr. 

italyan dosto sultan Ulal 
Dinle kumanda ettigi gayri 
resrui ~etelerile dü~mamn 

ilerlemesine mani olmak iste 
mi~se de bu te~cbbüs akim 
kalmi§br. 

~ M ~ ~ 

: Cibuti 
Demiryolunu "Dita raf

land1rmak i~in 
Belgrad- Cibutiden f ste

fani ajans1 veriyor: Cibuti 
Adis-Ababa arasmdaki De
miryolunun bitaraflandml
mas1 i~in Fransa ile Habe~ 
arasmda müzakere ba~lam1~
br. 

Eger bu yol bitaraflanacak 
olursa bir daha buradan 
harb mühimmab nakledile
miyecektir. 

Halkm Sesi- Buna Ha
be§ raz1 olsa hocas1 raZI 
olm1yacakhr. 

RasSeyum 
Mürtedleri 
Cezaland1r1yor 

Belgrad- Havas ajansm
dan: Ras Seyumun Tigre ilin
de Habe~ tarafmda kalanlar
dan bir ~ok cezahlar1 sürgün 
ediyor. Bunlar italyaya ge~
mek üzere italyan postalari 
ile temasda bulunmaktad1r
lar. Bu münasebetle Ras Se
yum hiyaneti görüleceklerin 
§lddeth ceza göreceklerini 
ilän etmi~tir. 

Her ecnebi 
Vesikal1 
Olacak 

Malta- Havas ajansmdan: 
Bura zab1tas1 her ecnebinin 
hüviyet vesikas1n10 berabe
rinde bulundurmas1m ilän 
etmi§tir. Bu tedbir bu yer
de birinci defa olarak vaki 
oluyor. 

Hayvan yem 
Meselesi 

Ehemmiyetleniyor 
Roma - Royter ajans1n

dan: insanlardan ba~ka hay
van g1dalan i~in de italya
da s1k10hlar ba§lam1~br. Hü
kümet hayvanat yemleri 
hakk1nda da ciddii bir 
kontrol koymu1tur. 

( Mallon Seil J 

Bulgaristanda 1 Ras Seyumun 
Yeni Plan1 

~--------------0000~--~---------~ 

Y eni ihtilal hareketi ke§fedil-
mi§ iakat bast1r1lamam1§ 

Atina - Sofyadan abnan telgraf haberlerine göre Bul
~aristanna profesör <;ankofun parmag1 altmda yeni bir ih
tiläl haz1hg1 yap1ld1g1 ke§fedilmi§tir. Bu ihtiläl hareketile 
büyük memurlar vard1r i~indeki büyük rütbeli zabitler i~in 
yeni bir tasfiye ameliyesi istenecektir. Ayni haberler bu 
ihtiläl hareketinin ke§fedilmekle beraber basbr1lma.11g1 ve 
ihtiläl baz1rhklarmm yeni el altmdan yürümekte oldugunu 
bildiriyor. 

[•l [•l 

Atatürk kürsüde ,„ 
Yurdumuzu ne suretle müda-
f aa ettigimi~i ve edecegimizi 

fanlat1yor 
__ _,,.'lll9 __ _ 

Ba~taraf 1 1 inci yüzdc -# 

getirmek i~in büyük milJeti
mizin yücc ilgisini §Ükranla 
anmak borcumdur. Son Ar
siulusal hädiseler Türk mil
leti i~in kuvvetli bir hava 
ordusunun hayatig önemde 

tutulmasma bir daha hak ver
dirdi. <;ok emekle kurdugu
muz ve camm1zla korumaga 
aod i~tigimiz kutsal yurdun 

havadan saldtr1~lara kar~1 
güvenlik altmda bulunmas1 
demek bize sald1racaklarm 
kendi yurdlannda bizim de 
a ·rni zararlan yapaoilecegi
mize güvnimiz demektir. 

Bu güveni hergüo arthra
cak ara~ bulmakta hüyük 
Türk ulusunun ne göksei 
bir duyguyu kalbinde ta§l· 
digm1, her ferdinin vata'l i~in 
tutu~an gözlerinde okumak
tay1m-. Havac1lar1m1z ordu 
ve donanmam1z gibi vatam-

..... ,, 
~ 

Cinde 1-lari
ciye bakan1 
Vuruldu 

Istanbul (Özel) - <;inde 
mühim hädiseler ba~ göster
mektedir. <;in dt§ bakam ya
z1hanesinde ~ah~1rken yara
lanm1~hr. Y a1 alayam ka~ar
ken <;in zab1tas1 tarafmdan 
vurulmak suretile öldürül
mü§tür. Kim olduguda anla
§llmam1§hr. <;in hükümeti 
örfi idare ilän etmi~tir. 

-+C>it+~ 

Biz zaferi 
Bari~ müzakcresinden 

degil silah1m1zda n 
bekleriz 

Belgrad (Özel)-Romadan 
telefen : 

Taymis gazetesi ingiliz Sc. -
malisinden pek büyük Ha
be~ kuvvetleri ge~erek Jiji
ka yoluyla Ogaden-e gittik
lerini ögreniyor. 

Yine taymis gazetesi bay 
Lavehn bar1~ projesinin mu
vaffakiyetle neticelenmedi
ginden dolay1 Roma ~eviren
lerin keder i~inde oldugunu 
vc fakat Roma gazetelerinin 
11 Biz zafcri barit müzakere-

m1:z1 korumaga and i~mi~ 

kahramanlard1r . 'Alk1§lar) 
Büyük millet bu soyad ... -ev
lätlariyle kendini mutlu sa-
yabilir. (Alki§lar) 

KAMUTAY iLHAf VE 
KUDRET KA YNAGIDIR 

Seygili arkada~Jar1m: II 

" l§lerimiz ~oktur, geni§
tir. Fakat ba~anlacagma sar
s1lmaz güvcnim vard1r. (iA.l-

1

, 
k1~lar ) • 

<;üokü Kamutay vatanse-
verligint ~ah§kanhgm, tcd- 1 
birde isabetin ideal örncgi
dir. (Alkt§lar) Kamutay 
yurdun korunmas1, onun ba
ymd1rhg1 i~in en yüksek il
ham vo kudret kaynag1dir.n 

Atatürk kürsüden inerken 
saylavlar ayaga kalkm1~lar, 
dakikalarca süreo bir alk1~ 
tufam i~inde insam heyecan· 
dan heyecana sürükliyen 
tezahürat devam ediyordu. 

~~ t•l fo;~ ::~J 

1 Almanlar 
Müstemleke 
istiyor ar ! .. 

Berlin - Ajas Havastan: 
Hanverdc yap1lan büyük bir 
gösteri§te Fon Es : " Al man 
millctinin arzusu müstemleke 
sahibi olmakbr. u Dedikten 
Almanlar da hu ihtiyai;larm1 
futuhatla temio edecegini 
iJave etrui~tir. 

Kanunuevvel 
Ortas1nda 

ingilterede Ka n~1khk 
Olacak ! ... 

Londra - "Mor„ing Post„ 
gazetesi Känunuevvel orta
smda "ingiltere kara~acak !„ 
ba§hg1 altmda yazd1g1 bir 
makalede diyor ki: 

" Her~ehirde komünist var
d1r. Binaenaleyh Käuunuev
velin onbe~inden evvel kar1-
§tkhk ba~gö!.terecektir. Hü

kümet tedbir dü~ünmelidir.„ 

sinden degil siläh1m1zdan 
bekleriz„ dediklerinide iläve 
ediyor. 

Belgrad - Havas ajansm
dan: Ras Seyum bir saat 
evve) ltalyanlara büyük bir 
taarruz yapmak husnsundaki 
pländan vazgei;mi§tir. 

~imdilik Habe§ler hie bir 
cephede taarruza ge~miye

ceklerdir. Habe~ler her vakit 
italyan hücumlarm1 bekliye
ceklerdir. 

Elen ulus _1 
K1ral scvn1esine 

~ag1rihyor 
Alina - Bay Kondilisin 

nutkundan bahseden gazete
ler hükümetin Yunan mille-

tini bugün (Pazar) K1ralhk 
idaresinin tesisi ve cumuri
yctin lagv1 i~in reylerini 
kullanmaga davet ettigini 
ilän ederken yeni rejimin 
Yunanistan i~in saadet ge
tirecegini iläve ediyorlar. 

•• 
Orfi idare 

Kalkti fakat sansür 
var ( 

Atina-28 ilkteirinden iti
tibaren örfi idare kalknu~hr. 
Fakat gazeteler üstüodeki 
sansür ya~1yor. 

Yunan Kral1 
Gel<likten Sonra 

' Atina - Kral Jorj geldik-
ten sonra Kondilis hükümeti 
kendisinden emniyet dileye
cektir. Bu emoiyet verilme-
digi takdirde bu günkü par
lamento dü~ecek ve yem 
intihabat yap1!acakhr. 

Bar1§ 
Müzakeresi 
Durdu 

Belgrad (Özel)-Romadan 
telgraf : 

itayat F ransa ve ingiltere 
arasmda Habe~ meselesine 
dair yapmakta olan konu§
malar durmu§tur. Bu duru-
§UD muvakkat oldugu zan
nediliyor. Bu durma Roma
da fena tesirler yapmi§hr. 

K 1 a a 
ahsus 

Habe~te ikinci hir se
ferhedik il<ln edildi 
Londra- Royter ajansm

dan: Dün Adis-Ababadan 
ahnan telgraflar Habc~istan-
da §a~tlmaga deger ikinci 
bir seferberlik ilän cdildi. 
Bu seferberlik kadmlara 
mahsustur. Bu arada · dün 
( 28 ilkte~rin ) kiliselerde 
okundu. Bu iradeye göre 
kadmlar ve eli siläh tutan 
herkes askerdir. Eli siläh 
tutm1yanlar kadir olduldan 
kadar ordunun arkasmda 
hizmet ~öreccklerdir. Bu 
ikinci seferberlikten bahse
den bura gazeteleri burada 
da "H1ristiyan, müslüman, 
ate~perest, ne kadar Habe~ 
tebeas1 varsa askerdir, diye 
söylemektcdir. 

' Kömür i§Ier•. 
Ormanlardan odun kt5~ ~ 

i~in gereken müsaade)er ~ 
günden itibaren orrnaP ff 
direktörlügü tarafmdaP„ 
rilecektir. Verilecek rnU 
ade kag1tlar1 yalmz köyliiO 
kömür ve odun ihtiya 
i~indir. 

Orman direktörlüg\i• ~ 
p1lacak müracaatlara 8". 
kat'iyat yap1lacak ormaol 
haritalar101 hazirhyarak . 
r1m bakanhgma gönder 
cektir. Bunlar tasdik edu-·--= 
ten sonra katiyata ba~I 
cakhr. 

izmirin y1llik kömür. jdl 
yac1 on dört milyon k11° li 
Ancak son zamanlarda d 
den kömürü kullamlmastfl 
odun kömürü ihtiyac1 
yar1ya inmi§tir. Bugünkii b 
de izmirde milyon kilo 
dar kömür mevcuttur. 

Bir müesseset elinde JJ) 

mevcud 400,000 kile kötl> 
iskenderiyeye sevk i~iD 
saade istemi§; izmirin i 
yac1 nazari itibara ahn~ 
bu müsaade verilmemi~tt' 

Bu y1l resmi dairelerill 
kültür dairelerinin teshiP 
tiyac1 k orif er ve llla 
kömürüyle temio edileceli 
Dairelerin teshin havale 
birle!1tirilmi§tir. Degerli 1 

miz Fazh Güle~ dairel 
herhalde kalorif er ve Dl• 
kömürü kullanmalar1 i~in i 
eden tertibah ald1rm1§t1r· 

Zonguldak mmtaka 
faaliyete ge~en Semi 
fabrikasmm yeni ~1karJ11. 
ba~lad1g1 Türk antrasi 
de izmirde piyasaya pk 
i~in tertibat ahnma~br. 

Resmi dairelerden ba 
Semi Kok fabrikasmm 1 
transit kömürlerini kull 
cakbr. 

Skupstina 
A~1ld1 
Belgrae (Özel) -· ß1J 

saat onda Yugoslava kt\ 
mentosu a~1ld1. MerasiIP 
mal olundtJ. Ruzname 

1 ve Kral vekilinin nutkll 
dinlenmesi yarma kald1. 

izmir birinci icra mell' 
lugundan : 

Seyit Ali zade Hüs'· 
Avoinin ihrahimden alai 
olan paranm temini istl 
i~io bori;lünun haciz alt 
ahnan §eyh mahallesinio 
kilik caddesinde eski o 
yeni 322 say1h yukar1s11'~ 
bir oday1 muhtevi ve ta 
m1 1000 bin liraya mub' 
men k1ymetli dükkänin s 
san hissesi 17-8-935 tari 
de Yusuf Ziyaya ihale e 
mi~ ise de Yusuf ziya b 
li vermediginden ihale f 
edilerek mezkiir dükkän 
sesi yeniden a~1k artir.111 
konulmu~ ve kat'i ib• 
18-11-935 tarihine miiS 
Pazartesi günü saat 11 
icra dairesinde yap1laca 
istekli olanlar yüzde 
bu~uk pey ak~esini ha 
icra dairesme müraca• 
Hin olunur. 


