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abe1ler geri f ekilme usulünü birakarak taarruz 
lani tatbikine karar vermi1lerdir. Bircok defalar , 
Qzzldzgr Vefhile buna 15 son T e1rinde ba1liyacaklar 
~ „.„--~~~--~~------------------------------------------------~ 

ordusunda muallimlik etmit bir Alman zabitine göre A vrupa terbiye ve talimi gör 
200 bine yak1n bir Habe§ kuvveti Makalleden sonra ltalyon ordusu ile kar11la1acakhr 

m 
• • 
l~ID 

._... ut.umuzu se
•lt ve 1e•it nefes 

ithi 1eceli ,nn-

Paris (Radyo) - Berlin
den bildiriliyor: 

Alman gazeteleri, Habet 
ordusunu islim etmek i~in 
bir ka~ sene Habetistanda 
kald1ktan sonra dün bir Al
man vapuru ile Hamburga 

degillerdir. Habet kuman
danlar1mn tertip ettikleri 
harb tekline göre, bunlar 
ltaly11nlar tepraklann iyice 
so1{ulduklar1 zaman yepyeni 
ve taze bir kuvvet olarak 
dü1mana kar11 iönderilecek-

:!.f r ve atrafJrken Habe1lilerde Adis-Ababadan itibaren cebhelere dogru 
J• memarlarmm muntuam ukeri yollar yapmaga batlam11lard1r. Avrupa ve 

af yeya teazil Amerika gazetecilerinin verdikleri malümata göre bu yol-
••rpui tama•e• larda ~abtan it~ilerin adedi saydm1yacak derecede ~ok imit. 
k oaa 16re ltor~- geien Alman zabitlerinden ler ve zaman barb1n hakiki 
laaciz ibbarname1i binbat• Niblonun beyanabm tekli ba1lam1t olacakhr. 
elerinia doiru olm1- ne1retmektedirler. Alman za- Kana 1ma göre bu kunet-

•e buaa deYletin biti bu beyanaboda ezcümle ler Ras Seyum ve Ras Ka11a 
lcadar milletin hak- fU sözleri a6ylemi1tir. taraf1ndan idare edilerek „ flzetmeji bir Yic- Burün Habetistanda ya- Makalleden sonra ltalyan or 

bilea yeni lzmir banci zabitlerin nezareti al- dularm1n kart111na ~1kacak-
-.,...._11• raza olam1ya- hnda talim ve terbiye gör- lard1r. 
~ elmittiniz. milt ve modem barban en Alman zabiti bundau aon-

tea bir yurddq1a ince noktalar1na vak1f ve iyi ra Habet askerlerinin asker-
..a_ ••rmek iatememesi techiz edilmit 200 - 150 bin lik kabiliyeti bakk1nda 1un-

, ~ ayab ve kabahat kadar asker vard1r. Jan aöylemittir: 
l.or~luclan hiikW..e- Bunlar timdiye kadar ltal- Habetler gayet zeki ve 

(Sonu 4 iincßde) yanlara bir tek mermi atm11 askerlige büyllk bir kabili-•••• •• •••••••••• ........ „ •••••••• „ •••••••••••• „„ •••• „„„„ 
~~det _Pe i.-... 

~t p riJ • 0 L d „ k • • • k" •• k 0 J k t • k . e enn1 etrann1z a gorme l!lbyorsan1z 1 1 gun sonra ~e 1 ece ayyare p1yan o 
· behemebal <;orakkap1da karakol kartismda Bay Hasan Tahsinin (SAADET) 

• aluuz. Saadete kavu1mak batk• tllrlii olam1yacak! 

1 yeti oJan bir millettir. 
Ögle gayet az bir zaman 

zarfanda silih kullanmasm1 
Ye harb teknigini ögreniyor
lar. Son zamanlarda siparit 
,dilen silihlar bir an evvel 
Habefistana varacak olursa, 
ltalyanlarm pek büyük za
yiata ug11yacaklar1 ve har
ban neticesinin Ha bqler le
bine 0Jmas1 pek muhtemel
ilir. 

Paris (Radyo) - Adis-A-
B E 12 E 

babadan bildirildigine göre, 
Habet kumandanlan Makal
lenin düfman tarafindan ahn-
mas1ndan sonra, ltalyanlarde 
kafi miktarda topraklanna 
girmit olduj'unu kabul ede
rek geri kekilme siyasetin
den vaz ge~erek hllcüma 
ge~eceklerd1r. 

Habet kuvvetleri Makalle 
civannda gayet mfisaid mev
zilere yerletmit bulunmakta
d1rlar. 

E 

KAMUTAY 
~-:!;SIBilllllmRllmlllEI„„ ... „„„ 

Bugün Ref et Caz1mtez'in Ba1-
kanl1gmda Toplaacb 

Ankara 8 (A.A) - Bugiin : hiikW..et~e yapalaa ve Ka
Refet Caz1mtez baskanhgm- : mutaya verilmit bulunan ka
da yapilan Kamutay topla- nun p ojesi üzerindeki tet

kikabn bir an evyel bitiril
mesi i~in önce dahiliye Ye 
ve sosyal yardam endimen-
lerince birlikte ve ondan 
sonra da büt~e encümeni ta
rafandan tetkik edilmeaini 
istemit ve bu kabul edilmit· 
tir. 

Bundan sonra 1935 malt 
yd1 umumi muvazenesine gi
ren bir k1s1m biit~elerinin fa
sallar1 arasanda 501 bin 520 
liralik miinakale yap1lmas1 
kabul edilerek Türkiyede 
bizmet eden ecnebilerin aile-

FUAD ACRALI lerine maa1lann yeniden tah-
ninda Sihbat ve sosyal yar- sisi bakk1ndaki kanunun gö-
d1m bakan1 Refik Saydam riitiilmesine ge~ilmi1tir. 
giicmen itlerinin S1bhat ba- Bu münasebetle baz1 say-
kanhj'lna devri dolay1sile - Sonu 4 üncüde -.......... „„.......... „„ ............ „ •••••• „„„ 

Tayyarecilikte hi~bir devletted a1ag1ya kalmamaga karar 
veren Almanya ( kabili sevk ) balonlar1n teki"Dülünde 

her devletin üstüne ~1km11br. 
~--„ ...... „„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„ ...... „„ ... „„ .... „ 
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elWee, palto •• parclesiinlizü mutlaka Aluned ve A11ma yapbnaiz. Y crli mah her ~etid ~ulikiden ~fte proYah, temis masraf, mlkemmel 
cliki1 12 linclan 18 liraya kadar 11marlama elbä.e yapihr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

Paris ( Radyo ) - Adia -
Ababadan bildiriliyor: 

Bir lngiliz sillh fabriku1 
mümessili Habet hükümetin
den tayyarelere kart• top 
sipar•ti alm11br. Bualana 4 
hafta zarf1nda Habet top
raklanna varmas1 temin edi
lecektir. 

Aimara 8 (A.A)-ltalyan
lar Ogadeude Harar yolunu 
a~makta olan Gorahai'yi ele 
ge~irmitlerdir. Gorabai bBtla 
Ogaden mmtakas1ndaki Ha
bet müdafaas1n1n ana d&j'6-
münll te1kil etmekte idi. 

MARALLE DO~TO 
Paristen bildiririliyor: 
Dtio sabah miralay Brolia 

- Sonu 4 Oncüde ----·-„·---
Papanastasyo 
Serbest 
81rak1lch 

PAPANASTASYO 
Atina 8 (A.A) - Mikene 

adasma sllrillmlf muhalefet 
6nderi P.-nmuyo bu sa
bah serbat btr$kdarak Ati
naya dönm&t!Udir. 

'"* ff•• 111:.E------· Berat gecesi 
~ Leylei berabn 6n&mllz-

deki Paz~rte•i Jl'6nl Hf&· 
m1 yani Sah geceai olaca
g1n1n1 say1n uJusa bildiri-
rim. 

lzmir miiküall 
Rahmetullah 

Telefon 

No. 

3882 



Sahif o 2 

Musolini kimdir? 
--~~~~~~~~~-oo-~~~~~~~~~~ 

,,italya}'I ben kurtard1m, ben 
büyütecegim" . 

~~---~~~~--0.'.:JDl>-.-~~~~~ ........... ~-

Diyen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 ! 

-9-

Gen 9ligi nde onhir def a hapse giren Mussolini 
paras1zhk yüzünden g:eceleri bir köprü albna 

konmu~ bir sand1k icinde ge~irmege 
n1ecbur kabrd1 !.. 

Ümitsiz bir halme " Mon- kendisine ba,1mdan ge~eni 
benden „ parka girdim ve aklatbm. Gül v ege ba~ladr, 
Kiyomtelin heykeli kaidesi tiddetle mukabele mukabele 
dibinde oturdum. Her halde ettim. Cebinden birka~ para 
korkun~ bir manzara halili ~1kar1p verd1. Te,ek1'ür edip 
almi~ olmahy1mki önümden ald1m. 26 saatlik bir a~hk-
ge~en insanlar telät ve en- tan sonra ilk defa bir lokma 
di§e i~inde hep bana bak1- ekmek agz1ma götürektim. 
yorlard1. i§te bu dakikada Ekmek yidikce hayat av-
bir papas, günah ~1kartmak det ediyordu. Damarlar1m-
ve saire i~in yamma gelmi~ daki lf an deverana ba,hym-
olsayd1, e~ek sudan gelince- ea cesaretim arbyordu. 
ye kadar tepeJerdim. Arbk hayatla mücadeleye 

Gece, saat be§te Ü§iden karar vermi~tim. Leman cad-
sahile, nhbma indim. Ufak desinde oturan "Zini„ ifmin-
panlhlardan, kJisa ~anlar1n- de bir ltalyan profesörü var-.. , ... 
dau ba§Ka bir eseri hareket di. Dogruca bu adama ko1· 
yok. Derin bir yeis i~inde tum.1 
bütün gen~ligimi bir anda Kendisi kap1y1 a~ar a~maz, 
gözlezim önünden sildim ve §iddet ve unf ile: 
hayabn bu k1ymetsizligi, - Arbk yeti,ir, .her gün, 
hemmiyetsizligi kar~1smda, her gün bu ~e«ilir, taham-
bir gün daha ya,amak kärh müJ edilir ~ey degil.. Ne is-
m1d1r ? .diye nefsimle hasbe- tiyorsus be herif ... Yine pa-
hal ettitn. ra degilmi?.. Bakabm •.. Fa· 

Bu aci,, Elemli dütünce lan yere git •.. Belki verirler .. 
arasmda bir annenin s1calc Diye kar§dad1. 
ve §efik .sesini andrran tath Ben ise kahkaha ile mu-
v~ ümicf verici bir takJm kabele ettim ve: 
nagmeler kulaklar ok~1y-or- - Sus be budala herif ... 
du. Arkanta döndüm. Senin gibileri ben het pa-

„ Buryuvaj " .>telinin kirk raya almam .. dedim. 
ki§ilik ork1estrasmdan lätif i§te azizim, hayabmm 
par~alar akiyordu~ Kenardaki piogram1 bundan ba,ka bir 
parmakhga dayandim ve §CY degildir. Yalanc1 insan-
mestedici havalan saailarc;a lara mukabele etmeyi bilme-
dinledim. Nef'halar, mefkü- lidir. ~imdilik bu kadar. Bu 
remi ve midemi teselli edi- roman degil .. OJmu' ve olan 

F d k. f 1 bir hakikattir. 
yordu. akat era a 1 as1 a BENITO MUSSOLINi 
~ok elim oluyordu. l§te o va-

--- -------- - -. 

( HaJkua Sul ) 

Romada matem yasak 
--~-------------0000 . 

A~k kartlan sati~1 artb. Habe~istana ltalyan 
kad1nlan yelhyorlar! .. 

Rem'ada bulunan bir ar- larma dua edilecek.. Onun 
kadat1m1z yaz1yor : 1~m, hükumet, Habe1istan 

ltoma o gün Aduan1n ital- harbinde ölenlerin yak1nla-
yanlar1n eline ge~mesini kut- rma 'matem tutmag1, kollar1-
lulayordu. Romada Mussolini na siyah terit baglamaß'i 
saray1na ve italyadaki bütüu yasak etti.„ 
~ebirlerin hükiimet konakla- Harp zan1ar1nda a~k 
rma bayraklar ~ekildi. Haf- $ehirdeki bu dola~madan 
talardanberi sokaklarmda sonra biraz dinlenmek i~in 
sevin~ Ye ne~e 'havasmm i~in bir birahaneye girdim. 

f kalkbg1 Romanin yüzüoe bi- Bir masaya oturdum.. Bi.-az 
raz pembelik gelmi~ gibiydi. senra yan1mdaki masaya k1sa 
Fakat sokaklannda gene boylu, si§maoca, orta ya§h 
f azla kalabahk yok.. Venedik b1y1kh bir adam geldi, otur-
me)"dam bombo1. $ehrid en du .. Daha sonra, bir müoa-
büyük caddelerinde ancak sebet dü§ürüp benimle ko-
tektük ge~enlere rast gelini- nu~maga ba~lad1 .. 
yor. . Bu, 0 a§1kane,, kartlar sa-

y almz göze ~arpan bir ~ey tan bir toptanc1 tüccarm1~ .. 
var: Yeni sipari~ verip matbaa-

Yüzler ne1esiz oldugu hal- dan ald1g1 bir iki nümuneyi 
de kimsenin d111 degi~memi~. gösterdi ve iläve etti : 
Yani kadmlar gene renkli " - Son günlerde sab~ mis-
elbiseJerle. yüzleri gözleri fi denebilecek kadar arlh 
boyah, son derece 11k gezi- Bu kartlar, bir kalbin üze-
yorlar. Harp bavas1 i~inde, rinde birle~mi~ iki el: Bir 
her gün vapur vapur giden kadm eli, birlerkek eli..Üze-
askerlerin ayr1h,mdan sonra rinde bir güvercin: A§k gü-
hi~ bozulmayan bu §tkhk vercini, oolara bir sepet ~i-
hayret edilecek 1ey degil ~ek getiriyor.. Bir ü~üncü 
mi? kart: R1hbm üzerinde, ayr1-

Bu hayretimi yan1mdaki hrken kucakla~an, iki nitan-
ltalyan arkada,1ma bildirdi- h . 
gim zaman : 

-Bilmiyor musun§ Dedi, 
matem alämeti ta~1mak ya
sak ... 
Anlamam1~ gibi durdlagu

mu göaünce anlath : 

" - Son gelen haberlere 
ve hükumetin ~1kard1g1 res
mi tebliglere göre, ltalyan 
orduaunda Habe~istanda §im
diye kadar otuz ölüm vard1r. 
Bu rakam belki az görünür .. 
Fakat biz hakikabn böyle 
olduguna em101z„ <;ünkü 
hükumet ahaliye yalan söy
lenecek 

0

degildir . 
Ancak, Habe§istan ahn

d1ktan sonra göz ya~1 dökü
lecek; 0 da göz ya~1 ve an
cak o zaman, bu ugurda 
ölenlerin ad1 amlacak, ruh-

Kart tüccar1 anlabyor: 
-Harb zamanmda insan

lar fazla ince hisli, rakik 
kalpli oluyorlar. Bayag1 za
manda sah~1m1z ~ok azd1 .. 
Sinemadan sonra, a,k hisle
rini kart üzerinde kimse 
aram1yordu. Fakat, ni~anhlar 
ve sevgililer ayrihrken biri
birlerine böyle kartlar ver
mekten kendilerini alam1yor
Jar. Eldeki stok bir hafta 
i~inde bitti. ~imdi on misli 
yenisini 1smarlad1m. 

Harp arasmdaki a§k me
selesi akhma bir §CY getir
di : 

kit midemden agz1ma dogru ~USSOLINiNiN HABiSHA
i~imden k1vranchraran, bir 1 NE VE SEF ALET HA Y ATI 
alev yükseldigini hissettim.. 1 Mussolioioin hayabnda can-
Herkes bu dakikada. yuir,u- h bir levha halinde ya§1yan 

serseri gibi karakola ,.:görür
mü~tü. Kendisi yirmi dört 
saat habsedildikten sonra 
serbest birakdm1,h. 

- Evet, italyan askerler1, 
uzak bir yolculuga ve harbe 
gidiyorJar .. Ve uzun bir müd
det dönmiyecekler; geride 
b1raktrklar1 kadmlar, belki 
ba§kas1n1 bulabilirler. F akat 
onlar, ba~ka kadm nereden 
bulacaklar? kadms1z ne ya
pacaklar? §ak dö§eklerinde m1,il m111l bir köprü vard1r: Lozan köp-

uyurken, i§te ben, ce.miyetin r- sü. lsvi~rede bet par~s1z, 
bir adam1 sokaldarcia sürü- sefil ya~arken baz1 gecelerini 
nüyorum. bu 1 köprunün altmda ge~irdi. 

-Kadm da gönderiyoruz. 
(Hafta) 

- „ ··~ 

9 lkinci Te~ 

-~~ 
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Türke hiyanet ederek Yunao• 
ge~en l. tem hakk1nda Yunall' 

l1lar da Neler Söyliyor? 
-7-

Etem ve karde§lerinin yan- : ordu kuvvetinin üstünde ~ 
larma heyeti ellerinde tuta- düler, yahut öyle göster tJef. 
tarak, Ankaraya dilediklerini istediler, ~ünkü menfaa 
yaphrmak istiyorlar ve bu icap etliriyordu. .~( 
yolda, heyeti ädeta tevkife Fakat Türk vatan1 kt V 
kadar ileri gidiyorlar. nin ~iftligi degildi. Bu b•ol' 

Ancak Ankarada vaziyeti kah anlam1yan ka1afara • ~· 
idare eden Atatürk bu §a~- vura anlatacak kuvvet d' 
kmlarm bütün projelerini, vard1. l§te tam bu nokt• ff' 
bütün entrikalarm1 akim b1- gene Atatürkün kurtartCI ~· 
rak1yor . s1m duyuyoruz. Bak1n12: 0 

Cerkes Etem ve karde§· diyor: . ~· 
lerini yola getirmek i~in ya- -"Harekab askeriyeYJ;i 
p1lan bütün te§ebbüsler fay- pulcuktan ve devlet t tJ 
das1z kalm1~h. Makul sözden ve idaresini §Unun b~;f 
anlamayan bu adamlar, Ana- masum ~ucuklarm1 f~ tl 
doluya !i!ald1ran dü~mam ve- necat dilenmek i~in daildtf 
sile ittihaz ederek, o buh- kaldirmak ha:r.dutluguo ~ 
ranh günlerde anadoluya ke- ibaret zanneden §&rlata• II' 
yiflerinin istedigi gibi hü- larla, yaygaralarla, büt~~ 
kün sürmekten ba§ka bir Türk vatamm iz'a~ ve . jd 

emel pe§inde degillerdi. milletioin Büyük mech5 
, 

Bütün cahilleri, bayag1hk- kendilerile i~gal eden ii•~ 
lar1, h1rslan hepsi affedilmi§- s1z, hadna~inas, küstab bf!I 
ti ve bepsi, bir dü§man kar- hangi bir dü,mamn t ~· 
flsmda ayni s1fata1 ayoi emel tokluguna casuslugunu, u J 
ve gaye ugrunda ~arpHJ1ld1g1 hg1m yapacak ka~ar 1' )f 
i~in unutulmu' bunlara um- ve rzel bynatta bulun•0 J. 
mad1klarr, ak1l ve hayallerine karde§leri, ellerindeki ~~el' 
getiremiyecekleri bir mevki kuvvet ve istinat etb t 

l dücmanlar da dahil oldll ~ veri mi,ti... y ll''' 
Onlar, bunu hazmedeme- halde, tedik ve teokil e . ~ 

c\iler' ve kendilerinde sonsuz suretiyle, ink1lap taribirPiJ r 
bir meziyet ve kuvvet veh- öir ibreH müessire misli ii• 
mettiler. Bunu o kadar ileri detmek, zaruri görüldii·11 ) 

götürdülerki ki, kendilerini ... ( Arkas1 ••' 
ll'"ltl ~ ,,.~ ...... ~~~~~ 
~ .... 11i~lllu1d ----

• 
l11gilizlerin 
Asr1la§ml§ 
~sas1n1 
Devi renlcr Amerika 

Vc Japonyad1r ! 
Viyana - " Novyes Viner 

Tagb1lat„ gazetesinin Gene· 
ral Fon Lerba yazd1g1 bir 
makalede §Unlara §Öyliyor: 

ingilterenin Akdenizde ve 
acunun öteki denizlerindeki 

vaziyeti hayh degi§mi§tir. 
ingiltere yüz senedenberi en 
kuvvetli filo sahibi olmag1 
esas olarak kabul etmi~ti . 

Avrupa hab1 lngilterenin 
en hüyük dü~mam olan Al-

Macarlar 
. t 

Lahi ~tahkemestt1 
Gidivorlar „ f 

Belgrad - Budape~te 1 , 
zeteleri Macaristanm ltal~ 

• )er 
ya . kar~1 kurulan tedb1t t.I 
kar11m1yacag1ndan dolaY' t 

tedbirler Macaristana da t•„ 
bik olunursa Macar bli~-' 
meti de Lahi mahke111e•1 

müracaat edecektir. ff' 
Halkm Scsi - Kadi ollJ ~· 

davacm, Allah olsun yarä• 
Clß ••• 

Acele sat1l1ii 
·Bane ~ 

llu vaziyette olan hir ada- Souk ve yagmurlu bir gün 
mm, kendisini ez en;, mahve- idi. f ussolioi, geceyi ge~ir-

Mussolini 1902den 1919 
senesine kadar tam onbir 
defalhapsedilmi~tir. 1921 se
sinde fngiliz d1§ bakam Lord 
Gorzüle F rans1z Ba§bakam 
Poankara, M ussolini ile mü
lakat etmek üzere Lozann 
gelmi§:erdi. 

80 kilometrelik manya1 zay1fla~tird1. Fakat 
diger taraftan da rakip ola
rak bir Amerika ve bir de 

Tama~ahk mahallesi Atl 
dede sokag1 numara 64· 11 

deni katletmege bakk1 yok mek üzere köprünün altma 
mudur ? koi;mui; bo!i bir sand1gm i~i-

Bir müddet sonra hava ne girmii;tir. Bir müddet son-
iyiden iyi serinl~mi§ti. Ben ra oradan ge~en bir polis 
de §ehire uzakla§hm Y olda devriyesi, Mussoliniyi bu san-
bir ltalyana rast geldim ve d10d1k i~inde bulmut ve bir 

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

fJJ 
0 -""" 

Öl~ü üzerine s1hhi 
Kann, ~1ide, Han1ile, 
F1ttk, Barsak, Böbrek 
Oü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BA\' AI~ i S 

Lastik <:oraplar, Ka
s1k Baglan ... 

S. D. A~er 

izmir 

23 Odunpazar Kantarcdar 

Halbnki:bu tarihten ü~':ay 
evvel Mussolini, f sv1~re po
)isi tarafmdan teh:ikeli bir 
ihtilalci oldugundan dolay1 
hudud haricioe ~1karilm1~h. 

Büyük bir devletin Ba~ba
kan s1fatile ayni memlekete 
geldigi zaman Lozan polis 
müdürü Mussoliniye hitaben: 

( Arkas1 var) 

l~ir ecbhede hir 
Han1lede taarruz 

Roma - Alman ajans1~
dan: halyanlar 80 kilometre
lik bir cebhede r umumi bir 
taarruz yapmak i~in bazirla
myorlar. Bunun i~in ftalyan
lar mevzilerini degi~tiriyorlar. 
sava!i yazanlarmm fikrine gö
re italyanlarm bu yeni ala
cag1 mevziler eski mevzile· 
rinden daha zorlukludur. 

J\TE~ YAÖMURU 
SEi.1A c: E H E N 1 T E ~1 i 

Bu senenin en büyük hava muharebesi Filmi 
• 
Insan Ka~ak~1lar1 

FOKS JURNAL VE KOMIK MiKi 
Hepsj de lzmirde ilk defa olarak bugün 

LALE SiNEMASINDA 

Japonya ~1kard1 .;Bu iki rakip 
ingilterenin denizlerin en 
kuvvetlisi olmak presibini 

. ·tet" Müracaat yen: Ke~ec1 o' 
Sadullah efendi sokagt P' 1: 

kär Hasan Yunus. NuaJJ•' 
30. (D:~) 

devirmi§tir. 
Avrupa solarmda lngilte- J)i~ Doktoru 

reoin üstünlügü ya~1yor. Fa- H. Tahsin T~ 
kat ltalya ve Fransanm yeni i11'"' 
yapbrmakta olduklan filolar 2 inci Beyler S. H• ge( 
suya trikmca bu üstünlügü kar§1smda 37 numaray• 
de kaybedecektir. mi§tir. Telefon 3774 

~,im. JJ111ii1imln1l 11i1111Iutl1 a ii1tmlb1~1iiilln-11!'6 • 1lillllAA11tdlh•nf 
@ Aläka yarabc1 1k1 §aheser 

Bugün 7 ikincite§rin Peri;embeden itibaren 

( T A N ) SiNEMASl'n111 
Perdesini süsliyor 

1- Roma ate§ler i~inde 
~ 2- Gönü~ler birle1ince 
~- · Aynca Habe§ son hädisab 11111111f 

Zen~in olmak isterseniz ni Saadet 
yan~o biletlerinizi mutlaka 

· "' 'l!ll'~'W"1'1 'tl~uq;i1111'J'!l ll'••1D91J11''1'111D~•'ifl•' ,t 

k • • ·JI abmz. ~orakkain karakol :lt 
l$eSlnaen §ISIDila 354 H. T<ahsin end 
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( Ha1k1n Scsi ) 9 lkinci Te~rin 

$if a al1 
• czanes1 

Hükumet caddesi 

M SERRET OTELi 
Ke eralt1 Hüh,.. met 

rak 1 • 1 ar§1s1nda 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame

tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yap1m1§ 
ve yeniden otelciliga ait levaztmatt tedarik ederek te~rif 
edecek olan saym mÜ§terimizin her türlü istirahatlarm1 te
min ve tam manasile bir aile ocagt olmu~tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklarnmza ümidin 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah ögretecek
tir. Ak§amlan temiz hava almak i~in tara~alar1m1z mü~te
rilerimize a~tkhr. 
A~lama sulartmtz sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlarmda esash tenzilät vardtr. 

Kabaday1, y·· :tsel ve 
SIHHAT'IN 1'1iH,7ERi 

S1hhat1n 111ihveri nc:;'edir inan 
Nes'esiz havata z1ndandir cihan 

~ „ 
l re~'eyi bulur, bugiin her insan 

ur 

f•11c:Jdc.:lc:lc:lc1c:lci:>t1c*~***-1c:Jr:lc:lc~~~ 
~ BU GuN ~ „ 
~ Elhamra is13 ! 
~ idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 ~ 
-)( Sinemanm iki büyük y1ld1z1 )f. « JOAN KRAVFORD - KLARK GABLE )1. 
M tarafmdan Frans1zca olarak yarablan büyük film ~ 

·M ALTIN ZiNCiR >t-« Programa iläve olarak: )f. 
.)( 1- Paramunt merakh dünya haberleri : 
+( 2- Ankarada yap1lan büyük miting ve verilen )+ 
+( söylevler Mo 
+( SEANS SAA TLARI )f. 
~ * Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )+ 
~ Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ 
+c Pazar: 13 te ba~lar. >+ 
•)( Ak§amlan sinemadan sonra her tarafa otobüs )f. 
t( ve tramvay vardir. )+ 
[•l~~'tc ~~~~~~'/:~W"~~'lC'F~~)$)1',)i'.~~~[•l 

~1k Gey 1 TE 
R o~ 

-~ Saglam midesi olm1yamn 
id&J ~ 1-1 t .. .. k b' 1 . 

HYüksel» den «Billur)) dan ((Kabada y1» dan 
i~te bunun i~indir ki hayahn esast olan s1hhata ehemmi

yet verenler ne~elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

Kad1n terzihanesi 

NE SET 
En son modeller1e metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 

z 

M 
~·· aya 1 ~uru 1r ten1e üstündedir. 
iJ' "1 &trlam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. 

i ti•f 'tlda: 

kemeraltmda Ala,ehir 

~l1:ulu§ kisesP Türkuaz Bar1 
tfr ~~likt~ok yurdd.e~lanm~~· fa- izrnirin veg·ane liiks 
n~" ~~., tn kurtar1p zen1r1nler - • 
e•i'' ~~tia koymu~tur. cglence yeridir 

\j}' dtfa da en büyük ik- Me~rubat ucuzdur muaz-
)'1~ ~\ttil~ltrden birini kazan- zam varyete herak~am nu-

rd•ll'' ~tn· · malar göstermektedir. Pek 
')}' itn olmak istiyenler 
'' ilte · b'l 1 • . yakmda istanbuJdan kuvvetJi ~i p1yango l et u1•1 

~bttden alsmlar. v~ yeni bir varyete gelec~k-
1) Lt ~ES : tir tedansan ve t\Umarala-

'lilp' l' 1ahane kar~unnda r1m1z görülmege ~ayested.ir. 
"YYare piyango bayii Mutlaka Turkuaza bir defa 
Berber Bekir S1tlu geliniz. 

-rAYVARE~Sin~~~~~~~I 
~ ~~N BUGÜN ~ 

~~}( Y ONDRA ile kocas1 dünya boks ~ampiyonu ~ 
~a S SCHMELfNG 'in beraber ~evirdikleri ve kcndi ~: 

tlanna temas eden iki saathk kahkaha filmi f& „ 
„~ 

R1 

------~----------·~-------------------------

HUSEYIN KAYIN 
obiye E • 

Her arad1g1n1z ~1k, te111iz, lüks 

ev esyas1n1 burada bu]a hilirsiniz. 
• '# -

ßir defa zivan.·t 
cdiniz 

~ekec·e 
No. 26 

zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinJiklerle, silfa, fosfor ve 

kadife kabartma karyola 

tak1mlar1 ve sun'i ~i~ekler de 
yapilmaktad1r. 

Adres ~ Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükümet 

1 - 10 Kar~1smda 

M~~~~~:~~~~~!I 

j lzm r, cevresi kahvecilerine 1 
~ Oyunlarda verilmek i~in son zamanlarda ~ok aranan ~ 
"<r1 jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan müessese- ;) 
!f miz ba§ka ~e§idlerle de sipari§ler ahr. ~ 
~ ADRES: lzmir Sand1k~1lar <;er~i oglu han No. 21 ~ 

r. GuZEL 1ZM1R BISKÜViT FABRIKASI 1J 
:i.~:~~~~~E 

T AFLAN GAZINOSU 
Taflan gazinosu ~ok bü

:yük fedakärltkla ba~ta lzmirl 
y1ld1Z1 S~hibinin sesi mugan-
niyesi :~ükrar., Sahibinrn-
sesi muganniyesi Bülbül 
FahireSve Istanbulun yüksek 

muganniyelerini ~ Taflam 1 
celbetmi~tir. lfürkiyenin" ye-

;;gäne kemanistil Bay Cemal 
lba~ta olmak eüzere muhte

§em saz fheyeti her ak§am 

lzn1irin n1ünevverfhaJ
k1n1 sern1est etn1ekte-Y(l K N 0 c K 0 u T ~ 

•al' ic:ilerce güzet k1zlar10 varyete numaralar1 -75 bok- ~ m~r~.~n~:~~:~~~~~E dir. 
~-hkltin enteresan boks ma~lari-- Musiki - Teganni - ~ I} BU GÜN ' tH:Jc:t1c1c:*:l\::*:1c1c1c1c1c:fct1c1ct:bt1c~:Jc:k*~>+ 
~~:~· - ~imel: hayab - Yeti~mesi ~ok heyecanli 11 A s R i sinemasmm ~ ; D,O KT g R i 

" 1 ~..l 1 iki Büyük Film ~ « ,,,, 
,/~~ ~;' ( Diinya havadisleri) ~ ~ 1- Kibar hirs1z 1 « A. Kemal Tonay ~ 

( 
Karikatür ) ~ 1 ~ ~ Bakteriyolog ve bula~ak, salg1n ~ 

'--.Mi k i Komik 1 ilf1l 2- Gizli polis II « hastal:klar mütehass1s1 )1. 

fiet _ -( SEANS SAATLARI )- ~,, ;3_ ~1iki (kon1ik) ,·~ ~ Basmahane istasyonu kar§1smda~i Dibek sokak ba~m- ~ 
~a~argun 15 - 17 -. !9 - 21,15. ~ l'li 4- iki avn filniden i>an;aJar «da 30sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8den )t 

t c\ltn 1),30 - 13 te Jlave seanslar Vard1r. ~ -' ~ « ak§BID saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. ~ 
t~~Ült~:tb~i 13 -:- . 15 - 17 seanslarmda T ALEBEYE l~ Bugünkü Prog""' ram ~ ~ Müracaat edcn hastalara yap1lmas1 Jäztmgelen sair >+ 
ll ilet verthr. ~ 1 1 „ hn· .k k 'k 1 . ·1 r b t „ 

tiL Ugün· o . „ . •• ~ Umumi istek üzerine "Habe§ ktzt ito„ 3 gün i~in +c ta 1 at ve m1 ros op1 ~~ayene er1 1 e verem 1 as a- >+ 
~11 Sp · ..-.er seansta k1~eye huv1yet kartm1 gosterecek ~ .

1
• d'l . . _ 4i( lara yap1lmasma cevaz gorulen Pnomotoraks muayene- )+ 

~~tir OR.CULARA 15, 20, 25 kuru~luk bilet verile- ~ 1: 1 
ave : ~ m.~~lhJr. ... I .. ..

1 
] ... l ~ t( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+. 

· .. „ • ~ ~ buyu { cre 2t>, nH;u { ere 1.> niru~ 1 « >+ 
~~~~~~~~.~~~~~~:~~~~~~~ .c~~~'IC~~:\C~)/'.i~~~~~:w:~~~>+ 



Sahife 4 ... 

HABE~ TARIHINDEN BIR YAPRAK: 

Habe§lerin Ge~mi§teki sav&§l 
~~~~~~~-.-~-.--oo~~~~~~~~~~-

N egü s ü n ingiliz konsolosuna bukag1lar taka
rak harpsetmesi ve M1s1rltlar1n Habe~istan1 

kendi ülkelerine katmas1 nastl oln1u~tu? 
Habe~ tarihi oldukca ftr

tinah ve kanhd1r. Yetmi' yil 
i~inde bu uJus büyük ve teh
likeli sava§ görmü,tür. Ne
gusün tahb i~in yap1lan ka
r1§1khklardan ve ihtilillerden 
ba§ka bugünkü Habe, - ltal
yan sava§l bu yetmi' y1l i~in
deki sava§larm be,icisidir. 
1lk sava§ 1868 de lngiliz ile 
o]mu§tur. lngilizler bu savaf· 
ta ilerliyememi§lerdir fakat 
galib gelmi§lerdir. 

ikinci sava~ M1sirhlarla 
olmu§tur ve 1874 den 1876 
ya kadar devam etmi' ve 
Habe§lilerin zaferile netice
lenmi§tir. Ü~üncü savaf itaJ
ya ile 1884 de olmuftur. Bu 
sava§ta hl~bir neticeye bag
lanmam1,br. Dördüncü sava, 
gene italya iJedir ki 1894 de 
olmu§tur. Bu da iki sene 
devam etmi§tir. ftalyan ordu
sunun büyük bezimeti iie 
neticelenmi§tir. 

Habe§ lngiltere ile ne i~in 
harb etmi§tir. Bu sava§ln se
bebi hemen hi~ gibidir. 1868 
de Habe§ tahtmda Negüs 
Teudur oturuyordu. Bu Ne
güs keyfi bir hükümdar idi. 
Günün birinde lngiliz krali
~esi Viktoryanm gelib ken
disini ziyaret etmesi arzuzu 
kafasma dogmu§tu. Bu ziya
retin Habe§in eski paytallh 
olan Magdalda olmasm1 iste
mi§ti. 0 zaman Adis-Ababa
mn vücudu bile mevcud de
gildi. Krali~e Viktorya bu 
daveti münasebetsiz bularak 
reddetmi§ti. Bunun üzerine 
Negüs o zaman Magdaldaki 
lngiliz konsolosunun elini ve 
ayag101 bukag1byarak hapse 
atmi§b. 

Bundan ba§ka Habe§istan
daki f ngiliz tebealarm1 da 

E ~ ~ 0 
Okurlar1m1z1n 
Mektublar1 

- Ba§taraf1 1 incide -

tin affettigi bir borcu veya 
vergi cezas1m haks1z olarak 
istemek, tahsile kalki§mak 
ta o derece ay1b ve su~tur. 

Yalmz borcunu vermiyen 
vatanda§larm e§yas1 sabhr 
veya kendisi hapse abhrken 
bir bor~ludan kaks1z yere 
fazJa verg1 borcu tahsil 
edenlerin bir cezaya ~arp1l
d1klar1m hi~ görmedik ve 
i§itmedik. Ben öyle zanne-

diyorum ki lsmet lnönünün 
vermek sureti ile bütün ulu
sun minnetdarlig101 kazan-

d1g1 o läyihasm1 müteakib 
Cumuriyet bayram1 münase· 
beti ile bü; ük ve kurtar1c1 
önderimiz, Türkün ~efkatli 
babas1 A tatürkün kamutay-

da söyledigi tarihscl ve unu
tulmaz söylevdc de halkm 
refah ve mutJulugu i~in ver
gilerin indirilmesi milleti se
vince bogan bir dille ögüd
lenmi§tir. Atatürkümüz, is
met lnönümilz, partimiz hal
km nefes almas1 s1kmhdan 
kurtulmas1 1~10 bu vergi 
itlerinde tenzilit yapmak 
üzere ~areler ararar, derman 
bulur, yollar gösterirkek ba
zilar1n1n vatanda1Jardan eaki 
bor~lann1 tahail ifinde bailt-

tevkif ettirmitti. Bu sebeb
dendir ki kirali~e Viktorya 
da Negüsü cezalandirmak 
i~in asker göndermi§ti. Bu 
askerin say1s1 on alh bin 
ki§i idi. Onlar da bugün 
italyanlann yapbklar1 gibi 
Tigr' e havalisini i§gal ede
rek Negüse aleyhdar olan 
yerlileri de ba§larma topla
m1tlard1. 

lngilizlerin ba~ mü§aviri 
Tigre krah Yuvan olmu§tu. 
0 Yuvan ki c tarihte ba§ma 
1mparatorluk tacm1 kumak 
ve Nsgüsü olmak hevesinde 
idi. lngiliz ordusile beraber 
kendi ordusunu da sevkede
rek Negüs Teodorun tahh
na kadar gitmi§ ve kendi
sine muhalif olanlarm "afa
s1ni kesmi, ve tac1 basma 
koymu~. 

T eodor bu hareketten kor
karak Yt:vamn elinde ölmek 
tense intihar1 tercih etmi§ti. 
Yuvan o zaman Habe§ tah
bna Con namile oturmak 
suretile lngiliz ad1 alarak 
lngilizlere cemue yapmagi 
dütünmüttü. 

Bu harbde lngilizler iki 
ölü vermi§ler ve iki de ya
rahlar1 olmu1tur. 

M1sirhlarda 1874 de Habe-
1i kendi ülkelerine katmak 
istemi1lerdi. llk önce birka~ 
bin asker göndermi1ler fakat 
bunlar Habetin sarb dagla
n01 zor afabilmi1lerdir. Bir 
yerde Habetler M11u hlari s1-
ki,brarak tamamen magliib 
etmitlerdi. 

Bu hezimet üzerine M1sir-
blar bu kerre yeniden yirmi 
bei bin ki,i yollamt§lar, 
Habe,Ier bunlari da tama
men mahvetmi§lerdi ki Ha
be1-M1sir harb1 da böyle 
tamamlanm1,h. 

S E tl E 
Yeni iskan 
Kanunu läyihas1 

haz1rland1 
Y eni iskän kanuna göre 

bu günkü iskän kadresu 
geni§liyor. Bu idare saghk 
ve sosyal yard1m direktörlü
gü emrine veriliyor. Bu ka
nun bu i§i ü~ bölgeye ay1n
yor. 

1- Türk kültür ve nüfu
sunun s1kla1mas1 istenilen 
yerler. 

2- Türk nüfusunun ~o

galblmas1 istenilen yerler. 
3- Bazi sebeblerle bo-

!lalhlmas1 ve oturulmas1 ya
sak olunan yerler. 

Muhacirlerden istiyenlere 
muhacir muamelesi yap1la
cak istemiyenler diledikleri 
yerlere yerle1~ceklerdir. 

mt§ mikdarlar1 da istemek, 
Atatürk'ün, Ba§bakamm1z 
ismet lnönü'nün, devlet ve 
milletin mukadderabn1 idare 
etmek sorav1n1 üzerine alm1~ 
C. H. partislnin ve mevcud 
kanunlar1n isteklerine ayk1r1 
harek etmek demek degil 
midir? 

Bag11lanm1~ bir borcn is
temek, bir borcu vermemek 
kadar ay1p ve cezayi icab 
ettiren bir su~ say1lmaz m1? 

Bunu nasal anlatabm? ,, 
Okurlar1n1zdan 

A. Z. 

( Halkm Seal f 

Habe§ 
Ulusla1· kurumundan 
Paraca yard1n istiyor 

Cenevre (Rayde) - Ha
bet hükumeti uluslar kuru
mu genel kätibligine bir kä
g1t göndererek hükiimete 
paraca yard1m edilmesini is
temi~tir. Bu para ile i~ düz
günlügü tutacag101 ve sava§ 
noksanlar101 tamamhyacagin1 
bildirmi§tir. 

Habe§ 
Yaral1lar1 

ingiliz sahra hastane
sine yatinlacak 

Belgrad - Havas ajans1-
nm Adis-Ababadan verdigi 
haberlere göre Adis-Ababa 
fngiliz el~isinin kar1s1 Lädi 
Barton Habe§istana mahsus 
olarak lngiliz sahra hastane
sini imparator ve imparato
ri~eye göstermi§tir. Bu has· 
tane bu bayanm le§ebbüsü 
ile meydana gelmi§tir. lm
paratori~e Lädi Bartonun 
bu insanig yard1m10dan do
lay1 kendisine te§ekkür et
mitlerdir. 

Habe§ 
imparatoru 

Bugün ccbheyc gidiyor 
Belgrad ( Özel ) Royter 

ajansmm verdigi habere gö· 
re Habet imparatoru Desie
deki genel karargähma, bir 
fevkalidelik bat gösterme
digi balde, hareket ediyor. 
Bugün imparatorun yol ha
bazirhklar1 görülüyor. lmpa
ratorla berarer bir kervanda 
hareket ediyor. Bu kervan 
otomobil ve kabrlardan mü
rekkeptir. 

Orta Hahe§te 
Görülmen1i~ ve i~itil
memi~ yagn1urlar ! 

Belgrad - Asmaradan tel
graflaniyor: Adigrattan bil
dirildigine göre ge~en Cu
ma günü ba§hyan ve timdi-
ye kadar e§• görülmeyen 
yagmurlar orta Habe§te de
vam ediyor. 

Bu yagmurlar Habe§istan· 
da ilk defa olarak görülü
yor. Bu yüzden Habe§lerin 
dahi asker ve mühimmat 
nakliyahm gü~le~tirmi§tir. 

Eger bu böyle giderse 
italyanlarA orta Habesis11ta01 
görmek bile nasip olamaz. 

Mare§al Badolo 
Hududdan geldi, ~lu

soliniyc raporunu 
verdi 

Roma - italyan Erkäm 
harb re1s1 general Badolo 
1talyan Afrikasmdan döndü. 
Dün ak§am Bay Mussoliniye 
oradaki tertibat raporunu 
verdi. 

italyan 
Ordusunu rahats1z eden 

Habe~ <;eteleri 
Belgrad - Adis-Ababa

dan: Habet ~eleri geceli gün
düzlü ltalyan kuvvetler.ini 
Musali civar1nda rahats1z edi
yorlar. Hayli zaiyat dahi ver
diriyorlu. 

-

40 Numaral1 : Kamutay 
T bl• v i (Ba,taraf1 1 incide) 

e 1 g lavlar bu maa§larm yeniden 
Roma (Ladyo)~ - 40 nu- tahsisi aleyhinde söz alm1§· 

marah teblig ne§redildi: }a1 dir. 
General De Bonu Ba!lba- Büt~e encümeni adma Mü-

kan Mussoliniye gönderdigi kerrem Unsal (lsparta) Sirri 
bir,telgrafta Känunusani 896 Day (Trabzon) verdikleri iza-
da Makallede ir:dirilen ltal- hatta 1336 tarihli muvazenei 
yan bayn.g1 6 TeJrinisani 935 umumiye kanunu ile kesilmi' 
de tekrar Makallede dalga- olan bu gibi maa§larm bilä_. 
land1gm1 bildirmi§tir. here almm1~ ofan bir karar-

Kendisine Ba,bakan tara- la vcrilmesine devam edildi-
f1ndan tebrik telgrafi gönde- gi ve kamutaym tasvibine 
rilmi§tir. sunulan layihadaki e§haslar 

I~ l J J burada .unutulmu§ bulunmas1 a yan ar dolayisile aybklarmm birik-
i~gal cttikleri )·erler mi§ olan 16 bin küsur lira-

hal kinda n da kor- smm bir defaya mahsus ola-
rak kendilerine verilerek 

kuyorlar ! · · hazinece aJäkalanmn kesil-
Belgrad - Royter ajan- mesi muvaf1k görüldügü bil-

smdan: dirilmi,tir. 
ltalyanlar i§gal ettikleri Finans bakam Fuad Ag-

yerlerin halkmdan §Üphe et- rahda eski idare devrinde 
tikleri i~in serbest hareket diger ec nebilerle yap1lm1§ 
te edemiyorlar. Ras Güksa olan mukavelelerde oldugu 
ülkesinde kalan ahalinin de gib1 kanun pro jesinde ismi 
silählanarak Rasa kar~1 siläh ge~en e§hasa aid muvale-
kulland1klar1 da görülmekte- lerde kendilerine tekaüd ve 
dir. eytam maa111 verilecegi tas

Yeni harb 
Pilan1 
-Ba~taraf1 birincide

kumandasmdaki ltalyan ön 
taburlar1 Makalleyi i'gal et
mi§lerdir. 

Biraz sonra Tigre bölgesi 
kumandan1 s1fatile Ras Gük
sa italya Krah namma ital
yan bayrag101 merasimle biz
zat ~ekmii1tir. Makallenin it
gali habersiz olmuftur. Ha
be§ler tarafmdan hi~ bir su· 
retle mukavemet gösteril· 
memi§tir. Biraz sonra Dolo 
ismindeki kü~ü'~ bir kasaba
da ltalyan kuvvetleri tara
fmdan i'gal edilmi§tir. 

HABE~ PRENSESI UV AZIRO 
ELfNDE SÜNGÜ GECE 

BASKINLARINA BA~
KANLIK Y APIYOR 

lstanbul-Röyter a jansmm 
Adis-Ababa aytar1 bildiriyor; 

Simal daglarmda Uvaziro 
adh bir Habe§ Prensesi Ha
be§ kadmlanndan kurdugu 
~ete ile kendi batda ve sün
gü elde geceleri ltalyanlara 
hücum etmektedir. Habe§ ka
dmlan Prensin ~etesine ilti
hak i~in ~1mal dagma ko~
maktad1r. Bu ~ete halk1 A· 
dis-Ababadan ge~erken bir 
italyan neferi kahncaya ka
dar dögü§mege and 1~m1§
lerdir. 

HABE~LER 20,000 IT AL
y ANIN KA<;TIGINI 

SEYREDiYOR 
Brüksel (Radyo) - Adis

Ababadan bildirildigine göre 
Asa'nm ~arkmda bareket 
durmu§ gibidir. Yirmi bin 
ltalyan askeri havalarm bo-
zuklugundan ve topragm 
müsaadesizliginden dolay1 
ilerileyemiyeceklerini anla
ml!J ve ricata mecbur kal
m1!Jlard1r. 
IMPARA TOR UN BA~Ll

GIN DA KURULTAY 
Brüksel (Radyo) - Adis

Ababadan bildirildirildigine 
göre lmparatorun ba1hg1nda 
bir saltanat kurultay1 top
lanm19br. 

rih edilmi§ bulundugunu söy
lemi§tir. 

Bu görü§melerden sonra 
kanunun bir defa da adliye 
ve maliye encümenleri tara
fmdan gözden ge~ilmesi 
hakkmdaki takrirler reye 
konularak reddedilmi§ ve 
kanun projesi oldugu gibi 
kabul edilmiftir. 

Gene bu günkü toplanti
smda kamutaym kabul et
ruiJ oldugu kanunlar arasm
da devlet demiryollan ve 
liwanlar1 i§letme umum mü
dürlügü memur ve müstah
demlerine aid Barem kanu
nu pro jesi de bulunmaktadar. 

~ift~inin 
Koruyan1 
Yok mu? 

Bugday fiatinin yükselme
s1ne, yahud vurguocasma 
muhtekirJer tarafmdan yük
seltilmesine . mebni nadaz101 
hazrrhyan bir ~ok ~ift~ilerin 
tohum alamamak yüzünden 
pulluk ba~mda elleri bög
ründe kald1klarm1 ögreniyo
ruz. Dün matbaam1za ugr1-
yan belli ba§h ~ift~ilerim1z
den biri diyor ki: Bu vur
gunculugu yapan zahire 
tüccarlar1m1zd1r. Zira bunlar 
aras1nda barman zamanmda 
kendilerine sablmak üzere 
emaneten verilen bugdaylar1 
bize sormadan kilosunu 
4-5 kuru~tan satmt§ gibi 
gösterdigi halde bugün to
hum i~in müracaat ettigim 
aym tüccar belki de gene 
benim bugday1m1 kilosunu 
dokuz kuru~tan bana ver
mege ~ah§tyor. 

Kadif ekalenin 
fAarkas1 
1 Aga~lanacak' 

Kadifekalesi arkas1ndaki 
bo1laklarm aga~landmlmas1 
dütünülmektedir. Su 'irketi 
tarafmdan bir sulama depo-

' su yap1hrsa bu dütünce vü
J cutland1ralacakbr . 

inqilterede 
•• 
u~ümlerimiz 

Londradan, Türkofise k•' 
her verildigine göre, ~ 
sab§lan iyidir. Fiatlar yil I 
selmektedir. 7 numara 1274 
numara 22-23, 9 numar• di 
25, 10 numara 29 1ilill ,. 
Bunda gümrük resmi yokt": 
Fiatlar, ~ok kuvvetli bir; 
kabet fiab olarak tel 
ediliyor. 

Alt1nordu 
Toplamyor • 

Altmordu spor klübü 1 
kilikdeki Klubünde bu~ 
saat yirmide toplao• 
önemli kararlar alacaklardd· 

Tütün 
Piyasas1nda 

Bu senenin rekoltesiD~ 
Ödemi~te bu güne k• 
bir bu~uk milyon kilo 51~ 
mi§br. Ödemif rekolt~si ~ 
milyon sekiz yüz bin k1lo"' 
duguna göre yar1110 . 
fazlas1 sablm1i demekti'' 
Fiatlar 60-80 kuru1 a~ 
dadir. Tirede yanm oul.1 
tütün sahlmitbr. Birin~~ 
video olan 71· 82 ve 1 1' 
neviden olanlar da sa
kurU§B gitmi§lir. 

Yeni 
Hapishanelet 
Hapishanedeki su~lu~ 

vakitlerini fayah itlerl• ~ 
~irmeleri i~in tzmir cez• 
elveri§li görülmedigindeo 
M1sirh caddesinde taJebC~ 
ymnda ötekide Cellid 'i· 
bölgesinde olmak üzere 
asri ceza evi yap1lmas• , 
bu evlerde su~lulara ,.
i,letilmesi ve bunlar1n k~ 
bklarmm 936 büt~esia• 
nulmas1 dü1ünülmektedit· 

Kordon 
Otobüsleri 

Otebüslere s1gar1ndao ~ 
la adam almak yüzt10 ,
hem i~indekilerin rahatl•"b" 
bozuldugundan ve helll tl 
Jediye emrine aykm b' 1"' 
ketde bulunuldugundan eP' b 
bisle §ikiyet edilmek!-.w1 ~ 
A1äk dar memurlari •Y" Jq 
ederiz. • % 

Manisa II~~ ~~ 
J\1urat Gern1en b~'\. ~J 
s1n1fa yükseltihru~t~... ~L 

• Ö" 'le 
Manisa llbay1 Murat " ~I~ 

menin görülen dibgilo,_,,.~ ~ 
metlerine mükifat o~- 'l( 
birinci sm1fa yükselmitti'' ~ijt 

i§ ve i§~ilet ~tJ 
B

.. qt urosu 0_. ~ 
i, ve i§~tiler büro•11 ~o· ~ 

manlan dün fabrikalal'I 00- ~ 
la§m•~ ve i~~inin durull' ~~~ 
inceleftir10i1tir. lt~t 

Ocak ~~ 

Kongresi t1I 
Y armki Pazar güat1 ~ 

Cumuriyet partisi l(arfl. f.1 

Alaybey ocagi konlre" ~ 
p1lacakbr. Konire . Wflw 
merkezinde toplaa•cP ... 


