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tan birliği Şimal cephesinde çete 
Pek ö;:nit b·i.:ittifak muhar,ebelerı· oluyor doğuracağı barışsal 

sonuçlar .. ••OO•• ------- - --
Cenub cephesinde Habeşler yeni bir Italyan 

hücumunu karşılc-mak için bekliyor 
·· -~~~~~--~--

BİR ITAL YAN UÇAGINI HABEŞLER YAKTI 
HABEŞ - İT AL YAN HAR 

1 
BiNiN SON DURUMU 

Atam alınan radyo ve tel
graf haberlerine göre Ha
beıler de ltalyanlar da gali- l 
biyetten bahseliyor. Hiçbiri l 
benim yuğurtum karad·r de-

IRAK KIRALI GAZI miyor, hiçbiri kaybettiğini 
Ptf itiraf etmiyor, her ik! taraf 

.. _ •nchester Gnardian ga- alabildiaine ilerliyer. Fakat 
~te · " k • '- sı örne alınacak bir yine her biri yerind: sayı-
la reket " başlıkh baş yazı- yor. 
, 

11~ Irak hOkumetinin Kon- Mesela: Adis-Ababa rapor 
~'1 Genel Sekreterliğine mu- lar ıimalde de cenupde de 
Ilı caat ederek kendi bükü- harbın eevam ettiğini, blltiln 

eti ile t h-k· · ff · H b ·ı h 
8 ran u umetı ara· muza erıyetin a eş ~ı A ı-

.::dak! ibtiJifın Konsey ruz- na takıldığını bildirirken İtal 
J • esınden çıkarılmas1nı ta· yan remi tebliğleri de büyük 
'P ett·~· · b h ş_ ıgını, u areketin büyük muvaffakiyetlerden 
d rk devletleri arasında dem vuruyor. Orlada bir 
oıtane münasebetlerin tces· hakikat varsa o da şudur: 

(So u 4 üncüde) Şimalde çete muharebeleri '1 3: "!:' ._, "!:' "!:' [•1 ';" "!:' 

iUetl~r ;emİyeti k~ndİsinden 
beklenen şeyi yaptı mı ? 

~~CRİ TEDBfiiLERiN ARTIK 
FAYDASI KALMADI ! 

........ 

Ptfilletler Cemiyetinin Sulh perisine kızıaa büket 
So koyduğunun resmidir 

'-P İ ltalyan-Habeş savaıı beti noktai nazarından da 
ıı11a e•ki~~ veya Habeşista- ayrıca bir ehemmiyeti haizdi. 
ct._ d ... ti noktai nazann- Daha kısa söyleyeyim bu 
lto- e;il, diinya ıulbunu veıiie ile milletler cemiyeti 

"""lll•k "dd' •ı-.. ı ıa•ını üzerine biiylik bir imk4n geçiriyordu. 
ceıniyeti akvamın aki- - Sonu 4 Dne&de -

GENERAL GRAZY ANI 
oluyor, cenubta Habeşler 

yeni bir İtalyan hücumunu 
karşılamak için silah elde 

bekliyor. ltalyaalarınuçakları 
Abbi·Addi'yi bombardıman 
ederken Maryam Arseda ve 
mahalle tarik kiliselerinide 
yakmışlardır. Habeşler bu 
tayyareleri tüfek ateşi ile 
mukabele etmiş nihayet ye· 
rinde bir yagın çıkarmışlar
dır. 

Tayyare yanarken düşmüş 
içindeki üç kişiden ikisi yan· 
mış ve biri de paraşut aça· 
r:ak inerken bir mimoza ağa
cına asıhp kalmıştır ve esir 
edilmiştir. Daçazın ordusun· 
dan bir çete Makalle etra
rafmda lir pusu kurmuı 
oradan geçen bir beyaz ltal
yan kolundan 35 kiti ölü 
olarak avlamıştır. 

Bu koldan yiyecek ve m\i· 
himmat dolu kamyon almış• 
tır. Kolun ztyadesi kaÇmı;
tır. Bir Habeş tebliğine göre 
son büyük harbda alınan on 
üç top ile yirmi mitralyoıda 
dahil olduğu halde ltalyanlar 
dan topların sayısı 23 mit
ralyozlarde 125 olmuştur . 

Habeşler en çok cenupta 
Şebebelli nehri boyunca iler
lediğini zannettikleri ,general 
Grazyaninin hareketi koı
kulandırılmaktadır. Motörlü 
İtalyan kuvvetlerinin Berogo
kididen ansızın görünmeleri 
koşkusu da vardır. Ras Des· 
taya takviye kuvvetleri her 
gün gönderiliyor. 

Asmara 30 ( A.A ) - 20 
Kanunusönide yapılan bir 
bumbardıman ~snasında Ras 
Molugatanm ayağında yalan 
dığı, oğlunun ise öldüğü söy
lenmektedir. Habeşler çete 
muharesi yabmakla iktifa 
eylcmektedirler. 

lta'yan mevzilerinden Ha
beş kuvvetlerinin bulunduğu 
yerlerlerde büyük duman sü
tunları görülmekte ve bu 
duman sütunları Habeşlerin 
ölülerini yakmalarından ileri 
gelmektedir. 

Habeşlein ölülerini yakmak 
mecburiyeti çok arızalı olan 
arazide bunlara nakletmek 
imkansızlığından ileri gelmek
-Sonu 4 üncü sayfada-

.......................... . ......................... .. 

Cenubi Amerikada vahti atler, uzun talim ve terbiyeden 
sonra eblileıtirilmektedir. Yukarıdaki resimde Koyboylann 
bu vahıi atlan nasıl terbiye ettikleri g6rülmektedir. 

YUNAN KABiNESi 
Kıral biri barış 
siyasası takib 

ediyor -·-VENIZELISTLER EKSE
RiYET KAZANOI BiR 
TEMERKÜZ KABiNESi 

YAPıLACAK 

İstanbul ( Özel ) - Yeni 
Yunan Kralı Corç tahta geç· 
tikten sonra dahilde bir ba-
rış poletikası kurmağa baş
ladı. Fırkc-lar aras1nda bü
yllk mücadelelerin önüne geç-
mek için tedbirler almiştı. 
V c ilk iş olarak Mart is ya-

GENERAL KONDILIS 
nsnda mahkum olan sivil ve 
askeri mahkümlan affetti. 
Bundan sonra meclisteki 
muhtelif fırka i.htiraslannın 

ve fırka mücadelelerinin ön6· 
ne geçmek içinde kırk giin 
evvel meclisi fesetti ve yeni 
seçim yapılmasını emretti. 

Yeni seçimde Venizelist· 
ciler kazVndılar. Seçim ne
ticesine g6re Venizelistciler 
130, Çaldaris balkcılan 65, 
Kondilis ve Teotokis balk
cıları 80, Komünistler 10, di-

- Sonu 4 6nc0de -
QQ 

ROMANYA GUZEL. 
LIK KIRALICESI 
AŞKININ KUR 
PANI OLDU!. ... 
Kıraliçe öldü· 
rüldü ve cesedi 
nehre ablclıl 
Romanyanın geçen ıeneki 

güzellik kraliçesi olan ve 
Romanya ıairlerin~n bala• 
nan madmazel Tito, mtllıen· 

dis lıtoley iımincle bir ıeaç 
tarafından feci bir ıekilde 
öldiirülmlifttlr. Hldi• tlJle 
olmuştur; 

Genç mtllıenclis bir mld· 
det evvel gftzellik kraliçeli 
Tito'yu sevmiı ve pnç kızla 
uzun müclclet bir ifk baJab 
ıiirmüıtiir. Genç adam bir 
miicldet IODH gizellik kra· 

- Arkuı 4 llnci\de -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------

S i go rta paraları ucuzlamalıdır 
l iW İktisad vekiletine bağlı olan Tirkofiıin memlekette 

1.11 ucuzluğu temin için memleketin iç ve dıf1Dda bllytlk 
çalışmalar yaptığmı geçen gün de bir münasebetle yazmıt· 
tık. Bugün halledilmesi icabeden bir •igorta iti vardır. Ba
balılığa karıı bir savaı açılnığı ve bu savaıta da iyi neti• 
celer alındığı bir devirde sigorta ücretleri de ucudablma
lıdır. 

Halkımız, bu günkü medeni cemiyette siprtanm fayda 
ve ehemmiyetini anlamış ve kavramıştır. Yalnız, kazancın 
azaldığı her şeyin ucuzladığı gayri menkullerin ir,dlanmn 
düştüğü bir zamanda sigorta fiatlarının da bu fiat dllfkiln· 
lüğüne muvazi bir şekilde İnmesi lizımdır ve zaruridir. 

Sigorta fiatlannın bahalılığı yüzünden, halk, tüccar çok 
defa sigorta gibi medeni ve zaruri bir vasıtadan iıtifade 
edemiyor. Sigorta ücretleri ucuzlamalı, herkes tarafından 
istifade edilecek bir vasıta haline getirilmelidir. 

Halk bunu istiyor: . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



- ~.2 3 l ikinci Kinua ( HaJkm Sut ) 
'----------------------~--------------------;__ ____ __:. ______________________________ ~-----------------
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Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 

•• 
"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar ... " 
-25-

E rke klerin çılgınca sevdikleri kadınlar çılgın
ca yalnız süsü ve tuvaleti sevmekte devam 
ettikçe her evin altında her zaman patlamağa 
hazır cehennenıi bir bon1ba gömüln1üş detl"lektir 

- Çok önemli, çok canlı kadınlar çılgınca yalnız süsü 
ve derinleştirilmeğe çok ve tuvaleti sevmekte devam 
liyık sosyal bir meseleye ettikçe her evin altında her 
dokundunuz. Bu öyle sosyal zaman patlamağa hazır ce-
ve gCSzleri iğrendirecek yer- ı hennemi bir bomba gömül-
de kamaıhran, büyüleyen müş demektir." 
bir yaradır ki bunun merhe· - Çok doğru bir söz. 
mini, ltanun şifa verecek ila- - Sonra erkeklere de bu 
cını heniz hiç bir doktor dikenli meselede büyük bir 
bulamamıttır. mesuliıyet payı çıkararak 

Bu defa Ali Aka ının kızı ilave etti: 
Sevin a6ıe karııarak dedi ki: - Bu işde aile şeflerinin, 

- Bu meselede de bizim düşünen kafaların, yaratan 
konferansçı öğretmen ortaya kalemlerin, okullara program 
çok kuvvetli bir hakikat hazırbyanların büyük bir 
atmııbr. Ba hakikat kadın- suçu vardır: 

ları, kadınlıj1 bir hayli iğne- -« Kızlarımıza, ka-
lediği balde benim çok ho-
ıuma gitmittir. dınlarımıza beğenil-

Sevin'in babası merakla mek, sevilmek ıçın 
soraa: yalnız tavus kuşu gibi 

- Sizin konferanıçı bu süslü ve manasız do
huıuıta neler söyledi, bunu 
da öğrenmek istiyornm. ]aşmanın kafi gelmi-

- o, evlerin bütçeıini yeceğini kafi derece
harab eden, çok defa aile de öğretecek bir ter
sevgisiai zebirliyen, fazla, b. . . k b ] 
ölçüsüz sBs d0şkünl0ğ6nden ıye sıstemı a U 

bahsederken demifti k: .. Er- ve tatbik edemiyoruz.» 
keklerin çılgınca sevdikleri ( Arkası var ·) 

BB[•l [•12222 

Atinaika Nea 
Gazetesi ve Ayasofyanın tarihi 

Beyoğlundan yazılıyor: 
330 M. S. de bilyük Kos

tantioin Biıansı payıtaht 
yaptığı vakit bu şehir dal· 
gah bir tarihe malikti. Bu 
şehir ticaret merkezi oldu
ğundan, bir çok taarruzlara 
uğramış, kih parlamııt kih 
ıönm&ştür. 

Kostantin İıtanbulu payı
taht yaptıktan sonra şehri 

yeniden inta etmit ve ilk 
olarak kendi sarayını yaphr
mıştır. 448 de İstanbulu zı-

İZMiRLİ 

yaret etmiş olan Kramona 
episkoposi, taht odasında'fi 
eşyanın tamamiJe altından 

mamul olduğunu yazmakta-
dır. İstanbul padişahların 
elinde bulunduğu devirlerde 
araştırma yapmak imkansızdı. 
Mustafa Kamil inkilibı ve 
onun asrileştirici nefsi eski 
eserlarin araıbrmasına mü
saade etmiştir. 

Bugün bu büyük sarayın 
dıvarları meydana çıkmış, 
Ayosofya Emüze olmuş ve 

BİR K.IZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 1 1 

- Nedir o? .. 
- Hulyayıda beraber gCS-

törelim ..• 
Bu çare bayan Zebranın 

bütiln itirazlarının birden bi:,. 
re durdurmuştu. Hem bu 
CSyle bir çare idi ki Hulyanın 
da namütenahi hoşuna git
mipi. Henüz on sekizine ba
san ve hayatında ilk defa 
baloya gidecek olan Hulya 
namüteaihi; ıevinç içinde 
idi •. ... 

Salona girdikleri zaman 

baloda hay ve buy başlamış
tı Konağın büyilk salonlan 
muhteşem bir şekilde süs
lenmişti. İzmirin en yüksek 
tabakaya mensub bayanları 
en nefis tuvaletlerle balonun 
ihtişamını bir kat daha ar
tırıyorlardı. Birçok bayanlar, 
bu gece için lstanbuldan, 
Atinadan, hatti Paristen tu
valetler retirtmiılerdi. 

Büyük salona geçtiler. Ge
niş bir şark salonuna girdi
ler. Baranın dıvarları halalar
la döşenmiıti, Acem halda-

KIRAJ .. IN ÖLÜMÜNDEN SONRA Dünyanın 
Elt korkunç 
İstihkamı 

-m!-1:!~~ a::.t... • : & iöT 

Saray saatleri yarım sa-
Noyes Viner Jurnal gaze• 

tesine göre : at geriye alındı Singapor müstahkem mev· 
kiinin yeniden tahkim ve 
tevsii için tesbit edilmiı olao 
yedi yıl mnddetin son yılı da 
bitti . 

Kral Beşinci Jorj'un ölü
münden sonra yeni kral 
Sekizinci Edvard ve validei 
krali tarafmdan verilen emir
ler üzerine şatoda ve kilise
de bulunan saatler, yarım 

saat geriye alınmıştır. Bu 
eskiden normal saatten ya
rım saat ileri idi. Bu saatler 
ev:elce yarım saat ileriye 
alınmasının garib bir sebebi 
vardır. 

Kral Yedinci Edvard, bu 
şatoda oturduğu zaman, gü
nün birinde Londr a trenini 
~açırmıştır. Kral, bir daha 
böyle birşey olmaması için 

,, ... ~ ~ !';' 
~ıtl lıb;id lıMıl 

şatonun köy kilisesinin saat
lerini yarım saat ıleriye alın
masını emretmiştir. Bu ha
dise üzerine saatler yarım 

saat ileriye alınmış ve müte
veffa kral Beşinci Jorj'da 
teamülü muhafa etmiştir. 

KRALIN SON ARZUSU 

Kral son nefesini ve miden 
biraz evvel, çok sevdiği atını 
görmek arzusunu ızbar et
miştir Bunun üzerine at sa
rayın avlusunalgetirilmiş, fa
kat krahn etrafmdakiler, 
kralın pençere kenarına gö
türülmesine müsaade etme
lerdir. 

P'"''q 
~· 

BEKAR KRAL 
Yeni kralın taç kiyme me

rasimi saraydaki matem bit
tikten ıonra yanı bir sene 
sonra yapılacaktır. İngiltere 
tahtına ilk bekar kral 1760 
tarihinde geçmiştir. Yeni 
kral bu tarihten sonra ikinci 
bekar kraldır. 
REŞINCI JORJUY PUL 

MERA Ki 
Müteveffa Beşinci Jorj pul 

koleksiyona çok meraklı idi. 
Büyük bir koleksiyonu vardı. 
Bu koliksiyon bizim para
mızla iki buçuk milyon lira 
etmektedir. 

Yeni yıl, hiç durmadao 
gizli tabyalar, beton mazgal· 
lar hazırlanmıs, u1un menzilli 
bataryalar yerleştirilmiı, sak· 
lı ı:< ışlalar, bombalara karı• 
güven altına alınmış depolar 
yapılmıştır. 

Singapor dünyanın en kuv• 
vetli müstahkem mevkii olao 
Cebelütatriki bile gölgede 
bırakır. 

Yapı İşçileri ı Nagalvada 
Yapı kalfarile ustalar, iş- 1 İtalyonlar 

çiler ve sıvacılar Belediye 

Uzak şarkta 
Durum 

iki taraftan da 
Binle.-ce zayiat 
OlmQştur 

ı İstanbul ( Özel ) - Ayın 
22 ve 23 inci günlerinin bü
yük muharebelerinde iki ta-

tarfından ameli bir imtihana Bin ''f ank iJe Habeş- T okyo 30 (Radyo) - Ha- raftan da binlerce telefat ve 
rıcı Mogol . askerlerinden zayiat olduğu tekzib edilemi-tabi tutulacak, imtihanda lerc saldtrnııştır. 

muvaffak olamayanlar, çalış- Roma _ Ste ~ani ajansın- yüz kişilik bir gurup bu yecek bir surette an laşılmış-
maktan mennedilecektir. dan : ayın yirmi altısında Haka'da tır. Bu harbe giren Habeş 

bir Mançuri müfrezesine ve İtalyan ordularının kad-
Afganistana 
Gidecek 

Prof esôrlerimiz 
Üniversite hukuk fakültesi 

profesörlerinden Etem Me
nemenli, Kibil üniversitesi 
relitörlüğü hakkındaki tek
lifi esas itibarile kabul etti. 
Mukavelede mutabık kalınır
sa derhal yeni vazifesine gi
decektir. Ayrıca Afkan tıb 
fakültesi için lstanbuldan bir 
nisaiyeci, bir velidiyeci, bir 
asabiyeci, bir bevliyeci, bir 
kulak burun boğaz milteh:ıs
sısı olarak 5 profesör gide
cektir. Bunlara 100r150 İn
giliz lirası arasında maaş ve
rilecek ve her birile 5 sene
lik mukavele yapılacağı söy
leniyor. 

lktisad profesörlerinden B. 
Muhlis Ege'nin de Bağdad 
üniversitesi iktisad profesör
lüğüne gitmesi ihtimali var
dır. 

ı nadide eski eserler ortaya 
çıkmıştır. Mutah ssıslar Kos
tantinin taht odasını bula
caklarını iddia etmektedirler. 
Bu araştırmalar tarihin mü
him bir devrini aydınlata

caktır. 

rile örtülü duvarlara gomu
len birbirinden güzel, lbirbi
rinden cana yakın, birbirin
den alevli ve sıhırlı yüzlerce 
kadın, tebessümler dağıta 
dağıta memnuniyetlerini an
latıyorlardı. 

Dışarda salonda cazband 
mütemadiyen çalıyor, yüzler
ce çift, r coıgun ve çılğın 
kahkahalar arasında kıvnbp 
ve kıvranıp duruyorlardı. 

Ahmet, Leyli ve Hulya 
bütün salonları dolattdar. 
Balodaki yüzlerce kadın ve 
erkek gözü, bu delikanlı ile 
yaı:ındaki iki güzel genç kızı 
büydk bir tecessüsle takip 
ediyordu. 
Aşağı yukarı bütün balo 

davetlileri Ahmedi tanıyor
lardı. Her baloda en aşkın 
ve en taşkın sahneler yara
tan Abmedin gayet ciddi 

Nagali muharebesine işti
rak eden yalnız general 
Grazyaninin tankları ve tay
yarelari olmuştur. İtalya ba
va bombardımanları Habeş
lerin istihkamlarına yıkmıştır. 
Bu istihkamların esasları bu-

hücum etmiş, bu yeri aldık- robrı çok azaldığından yeni 
tan sonra tahkim etmeğe kuvvetlerle doldurulmaktadır. 
başlamıştır. Bu müfreze yeni Ayni zamanda bunlara bir 
bir hücum ile bir gün son- düzen verilmektedir. 
ra Urberi ve Malegesayı iş- ır.t~~ *=--~:;;;::=;aı;:: as:E:li.E!IEll 

g~I etmiştir, orada da tah- ~t Ekmekcı·bacı 
gün duruyor ve Avrupa za
bitleri tarafından yapıldık

larını gösteriyor. İtalyan tay
yareleri cephane ve erzak 
ambarlarını bombardıman et-

kımata başlamıştır. [+] Y 
~·1 Japonyanın t~ lokantası 

I• t•)A ı•t•k t:~ Birinci Beyler sokağında 
S 1 8 p0 1 1 8Sı ~ Bay Mehmed Altınbileğin 

Moskpva 30 (Radyo) - [!! idaresindeki lokanta mide
Mançuko ve Japon kuvvet- (+l sine ehemmiyet sı\ıhat ve 

miştir. Mitralyoz ateşile Ha
bcşlar tistihkamlarından çık
mağa mecbua edilmişlerdir. 

Bu suretleciir ki bu ambar
lar İtalyanların eline düşmüş
tür. Diğer taraftan bin tank 
ile hücum edilmiştir ki bun
lar düşmanı püskürtmüşler
dir ve telefat verdirmişlerdir. 

)erinin taarruzkarane durumu r•l hayatına kıymet vermesini 
kar~ısında Moğolist~n hükô- l~i bilenlerin hergün koıtuk
metı hududlarındakı kuvvet- L+J ları bir yer olmu,tur. f.. T 

Sovyetler 
Esir ettikleri "' uçagı 

Janunv<t va ı:evirc-
"" ..r ":\ 

ceklcrn1iş 
Bcrlin - P. iman ajansın

dan: Moskovadan bildirildi· 
ğine göre, Jaaonya sefiri 
Rus Dış bakanlık muavinini 
ziyaret ederek Rusların top
rağma düşen Japon tayyare
sinin serbesr bırakılmasını 

istemiştir. Rusya hü"ümeti 
de bu isteği yerine getir
meği vadetmiştir. 

ferini artırmak mecburiyatin
te kalmıştır. Bunu gören Ja
ponlar da hududları takviye 
ediyorlar 

30,000 
Komünist 
Çinde ilerJiyor 

İstanbul - 30,000 KomÜ·· 
nist, karşılarına çıkan her 
türlü mukavemeti kırarak 
Kveişu eyaletinin merkezi 
olan v~ngana kadar ilerile
miştirdir. 

Elde bulunan bütün eya
let kıtaatı, Komünistlerin 
i erlemesine engel olmak için 
hemen yola çıkarılmıştır. 

vakur adımlarla yanindcl iki nın ağzından gelen kan si-
genç kıala dolaşması berke- mokininin kolalı gönıl ~ğini 
sin dikkat gözünü çekmişti. kırmızıya boyarken, baloda 

Hatta, Ahmedin eski ho- bir bercümerc olmuş bir an 
vardalık arkadaşlarından bir için balo bir mahşer yerini 
kaç sulu ve sarhoş cenç onu andırmıştı .. 
kolundan bir kenara çekmiş. Bu hadise bu nezih balo-
ler: da bir çok davetlileri sinir-

- Yahu bu parçaları ner- lendirmişti. Bütün dudaklar-
den buldun? böyle demişlerdi. . da bir fısıltı dolaşıyordu: 

Bu sual Ahmedin zaten - Ahmed çok seviyor .. 
taşmak için bir vtsile arıyan - Ahmed kara sevdaya 
kıskançlık duygularını kam- tutuldu !.. 
çllamış, başını döndürmüş, - Ahmed gibi bir serseri 
gözünü karatmış, ve ken- bir kadına nasıl bel bağlı-
dinden geçirmişti. Kıskanç yor ! ... 
delikanlı bu esnada, eskiden . . . . . . . . . . . . 
birlikte binbir macera geçir- Bu yumruk kadisesi her-
diği, en yakın arkadatının keste baıka bir intiba bırak-
çenesine günlerdenberi taşı- mastı. Fakat önce çok müte-
dığı bütün kıskançlığının ağır- , esir olan, üzülen Leyla, da
lağını taşıyan gülle ağırlığın- f kikalar geçtikçe bu ani bidi
da bir yumruk indirmiıti. 1 seyi tahlil etmeğe başlıyor, 
Yumruğu yiyen delikanlı- ' adeta vahıı bir zevk duyu-

t+• Evler için de tabeldot 
r• veren bu lokantayı okur
[• larımıza hararetle tavsiye 
[tı ederız. 
f~-.,--~ ..-: ~ ~ ~ •...: ~ ~ -~~~~--..... ~ ı..;:~~~ 

« BİZİ~l KİŞE » 

Bizimdir 
Tayyare piyangosusutl her 

keşidesinde beş on İzmirliyi 
İzmirde yaşıyanı zengin eden, 
refah ve saadete kavU.fturan 
Kemeratlındaki, 

Ray (ı\lchn1e"l l"efik) İll 
" Bizim kişe ., si bizimdir. 

Bunun içindir ki İzmirJiler. 
İzmirde yaşıyanlar biletlerini 
daima " Bizim kişe " den 
alırlar. 

yordu. Her kadın gibi o da 
kıskandırmaktan garib bir 
zevk duyuyordur. Erkeğinin 
icabında bir erkek gibi ha· 
reket edebileceğini görmek 
de ona ayrı bir gurur veri· 
yordu. 

Ahmed, bozulan sinirlerini 
yatıştırmak için geaç kızları 
da büfeye doğru silfllkledi. 
Arka arkaya birkaç viski 
içti. Genç kızlara aa bole 
ikram ediyordi. 

Leyli ve Hulyada, erkek
ler için hiçbir manası olını-
yan, fakat kadınların daim• 
seve seve içtikleri bu hoşaf 
suyunu andıran içkiyi biraı 
fazla kaçırmışlardı. Büfedell 
doğru kumar salonuna gitti• 
)er. Burada iki masada ba
kara oynıyordu •. 

( Arkaıı var) 
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içenler bllir 
Jf,,,tıQ nı l . d"" .• ı· k"b b" b C?Gb • anasını an amış ınce uşunce ı ı ar ır ayan 
N ~sın~ !stinaden diyor ki: 

i~ enızı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
1 surette korunnıasını tenıin edecek ancak 

iiksel, Kabadayı ve Billur 
:kılarıdır. 
la)'raında, baYranı ertesi ve her zaman 
il b .; 
t ız u rakıları kuHanınız. Beni şükranla 
•rlarsınız. 
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iı l!aek için hilesiz ve 
h.atlın~amış sütten y.1ğurt 

l"ıçeşmelikte Tan si-
11 

"'1ııd. C A N 
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Kemer altı 
Hükumet 

Karşısında 

~~:~~~~~ 
BUGÜN 

SİNEMADA 
3 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

Telefon 
2394 

be korkunç Canavar 
btet • Heyecan - Korku saçan 10 kısım dra'll 

c Aşktan Korkma 
lıeller güzeli Liyan Haytın 10 kısım opereti 

~tıı 96 No. MAHKUM 
•llcaya kadar güldürücü 10 kılım büyük komedi 

~il· 
lttı!erin uzunluğuna 9inaen Her üç filmi 
&'orebilmek için akşam saat 7 de 

gelmelidirler .. 

\ .......... 
Ttd. 
573. 

Ciftci bai ve 
bahce sahiu
lerine P üjde ı 

Dost Sovyet Rusya tara· 
fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ve her bakımdan 

Avrupa Ziraat alat edaYatine 
~faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü zir•at alatları ile ağaç, 

idaresinde Milli Kütliphane ıineması t 
Amerikacla 375 ıinemada birden gösterilmekte olan sesli ıinemanm • lılr lıarlkuı ;; 

canlı ve hareketli bir mevzu iiz:erine 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii güb
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen ( ..... ülfatd'amon· ~f( 
yak) kimyevi gübrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 

İKİ BİLLÜR SES 
JEANETTE MAKDONALD 

ve 
NELSON EODY 

MARIETTA 
etmiş olduğunu sayın .halkı· ~ FRANSlZCA SÖZLÜ 
mıza ilan ederiz : Unutulmaz "SERSERi KRAL., dan sonra sinemanın yarattığı ikinci büyük sinema 

Müracaat yeri: Gazi bul· 1 ~ operası şimdiye kadar gör~lmemiş bir muvaffakiyet kaz:anacakbr. 
varında 18 numaralı mağa- ~ Ayrıca: Opera Uvertür ve Paramunt Jurnal 
zafde YHikm1~tk~esi1m 1ve ~us· iı(-v-..."'""'""'""'"'"'"""-.""'" '""V"'-............ ~~~~ 
ta a ume a ı ev at arı tıca ~ ı iı( SEANS SAATLARI 
rathanesi ı ~ Hergfın: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Bu gübre nasıl Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
k il ._ J J d ? ı Pazar: 13 te başlar. 

ll anı nıa l ır · t( Akşamları sinemad~ sonra ~er ta~fa ot~~ ve tra~ay _var~r ....... ...,,.._ ....... ...,,.._ ı 
Arpa, buğday, çavdar, yu- ~:W:t()+:W::W::w=~~fi~:ı-.~+~-.+ 

laf, Mı sn için bir dönüm 1 ;.:ımm..mJli;"ıı 
tarlaya tohumdan evveı ve- nG •• •• ~~ .. 

1 
Yeni Bir 

ya tohumla beraber 10-15 a umu~ 
kilo serpilmelidir. Bir dönüm I ~ -ı- Teşebbüs 
patates tarlasına sene ipti- 1 Kupalı fl 
dasında tohum atılmadan 11 Salonumuzda çaylı dans, 
atılmadan evvel 15 25 kilo , ~ lzmir tav.~a şampiyonluğu ~ her Pazar akşamı saat 4 ten 
serpilmelidir. Zeytin, porta· '1. musabakası ft 7 ye kadar zengin artis 
kal, mandarina, elma, armut 1 ~ Alsancakta GÖKÇEN T; numaraları görülecektir. Sa-
saire meyva veren ağaçlar, !' ~ kırathanesinde başlıyor. ı Jonumuz yeniden en kibar 
ağacın büyüklüğüne göre H 1 

d f b eman yazı ınız. b" t d ·· ı · · t' göğ esinin etra ma irinci ~:.tıuı;;:~~ 11;:;1:.& .. ~k.ta ır arz a sus enmış ır. 
Kanundan Marta kadar bir İlk Okul talebeleri Bu aile matinatalarında 
defa olmak üzere bir, bir 1. . .. l d 'ler kopmle çay, kahve, bira ve 
buçuk kilo serpildikten çın oze ers . 
sonra toprak karıstırıJır. ik 1 . f k lıkar konıolmaıyonu 60 ku-ma sız sını geçme ve 
Haşhaş tarlasına sene ipti· geri kalmış bazı dersleri kuv· ruştur. 
dasında tohum atılmadan ı p k d 
evvel 15.25 kilo serpilir. vetlendirmek üzere çabıtın • asaport arşısın a 

Perakende sataş için Ha- ma.k istenen ilk oku~ .talebe· Turkuvaz dansi~ 
Jim aga çarşısında kuru ye- lenne &zel ders venlir. -~------......:6;....•·-------------
mişçi Umer Lütfi mahdumu Müracaat yeri: Arabfır1· (H lk s •) 
Bay Sabriye mliraat oluna· nında yatcılar ıokatında 12 a ın esı 
bilir. numaralı ev. 

Kuvvet iliçlannın en sifalısı! Okurlarına onları çok memnun 
{;;; · · 'edecek yeni bir kitab takdim 

,,-c \~ edecektir. Bekleyiniz ••• 

Fabrikacı, lokantacı, soba ve_ 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maral 
Çamlı ocağmın Kardif kömürü cins ve evsafında •e beJ· 
nelmilel tanınmış bulunan maden kömliriinil lzmir halkama 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi •••ala: 
kül yüzde on, kalorisi yedibin beşylzdiir. Ba klmllrlerimia 
alıp ta bittecrilbe kullananlar bagün daimi mlfterimil 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 

! suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem laal
kımıza ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Y o meliki evlitlan. T elefoa 2424 

TAYYARE: 
BU GUN 

Saadet 
Carlos Boger 

VE 

Gaby Morlay 
Tarafından senenin sayılı filimlerinden 
AYRICA: 

FOKS 
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Atatürk d~v-
• •• • 
rım muzesı 

Kültürparkta yapılacak 
Atatürk devrim müzesi için 
yarın saat 15,30 de beledi
yede bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıya vali Fazla 
Güleç ile parti başkanı Yoz
gad say lavı · Avni Doğan da 
davet edilmişlerdir. 

İzmirdeki tarihçiler, res
samlar ve belediye mühen
dislerin de toplantıya iştirak 
edeceklerdir. 

Müzenin ihtiva edeceği 
eserler tesbit olunacak ve 
yeri de kat'i şekilde taayyün 
edecektir. 

İçki 
Kurbanı 

Gaziler mahallesinde Ke
mer çaddesinde kapılarda 
harab ıı>< bir dükkanda yatan 
ve hiç kimsesi olmıyan lstan
buHu Salih dükkan içinde 
ölü olarak bulunmuştur. 

Yapılan muayenesinde faz
la miktarda alkol kullanmak· 
tan öldüğü anlatılmış ve 
defnine mruhsat verilmiştir. 

~Faiz farkları 
2279 sayılı kanunun 9 ncu 

maddesine göre faiz farkı 
olarak tahsil edilen parala
rın hususi idarele.r tarafın
dan irad kaydedilmemesi 
lizımgeldiği lktisad vekale
tinden valiliğe bildirilmiştir. 
Bu paralar halk sandıkları
nın teşkiline kadar saklana
caktır. 

Gümrüğe 
l3ir ihbar vakı1dı 

.; 

Yamanlar suyunun Karşı-
yakaya nakli için vaktile ge
tirilmiş olan ve gümrük res
minden muaf olarak memle
kete sokulan borulardan kul
lanılmayıp kalmış olan bir 
kısmının bir şirket tarafın
dan İzmire yakın bir kazaya 
getirilecek olan su işinde 
kullanılmak üzere satılmış 
olduğu ihbar edilmiştir 

Gümrük müfettişliğince bu 
ihbar ü:r.erine tahkikata baş
lanmıştır. 

Sağlık 
Direktörünü 
'fehdid eden n1ah

kun1 oldu 
Kendisine iş verilmesi için 

sıhhat ve içtimai mnavenet 
direktörü doktor bay Cev
det Saracoğlunu makamında 
tehdid eden bay Muzaffer 
asliye ceza mahkemesinde 
altı ay hapse mahkfı-1 edil
miş ve tecil edilmiştir. 

Yağmurdan 
Bir ev yıkıldı 
Zarar gören ±H çiftçi 

Yardım o-örecek 
·"=' 

Evvelki gün yağan şiddetli 
yağmurlardan Kuşadasında 
üç katlı bir ev yıkılmıştır. 
İçindekiler komşuda idi. 

Türkiye-Irak- Romanya gii' 
Iı an -Afganis- 'zellik kraliçe 

tan birlig"' İ I . -: Baştarafı ı incide - . 

Bay Musolini İzahat Veriyor l 
lıçesındtn bıkmış ve kell~ 

- Baş tarafı 1 incide - sine Nida isminde yeni b:. 
süs etmiş bulunduğuna ,. sevgili bulmuştur. Fakat Ol 
kuvvetli bir deJil teşkil beodisin bütün istiskaJler~ ..........war~~ ~ ~~~~~tI"J:ı:dll 

ltalyan yollarında 5 O bin 
amele calışmaktadır , 

ettini, Irak ile lran arasın- ve ihmallerine rağmen ~r 
daki bu, kendi başlarına zellik kraliçesi genç adalllJll 
anlaşma gayretin daha bü- yakasını bıralynamış ve geıt! 
yük bir hareketin mahsulü adamı daimi surette izaç ı• 
olduğunu, bu büyük hareke- ti' 

miştir. Aralarında bitmez 
tin de Türkiye, İran, Irak ve a1"1 
Afganistan arasında imza- kenmez kıskançlık kavğ 
lanmak üzere bulunan bir başlamıştır. 

Bay Musolini Somali ve Eritrede kazanılan 
zaferin ehemmiyetinden de bahsetmiştir 

ademi tecavüz paktı oldu
ğunu, aynı din ve aynı eko
nomik menfaatler taşıyan bu 
dört devlerin sıkı bir blok teş 
kil etmekte olduklarını, hal-Roma 30 (A.A) - Bu sa- j 

hah bakanlar kurulu Kinu
nu5ani toplantısı yapmıştır. 

Evvela beynelmilel siyaset 
hakkında bir rapor okunmuş 

ve Bay Mussolini son Fran
sız kabine buhranı ile İtal
yan notasından bahsetmiştir. 

Neşredilen resmi tebliğin 
dediğine göre bu rapor İngi
liz ana vatan filosunun Ak-

[•] 

Mısır kabinesi 
kuruldu 

Kahre 30 (A.A) - Ali 
Mahir paşa Mısır kabinesini 
kurmuştur. İç işleri ve dış 
işleri bakanlıklarını da uhde
sine almıştır. 

- '!lfh---

Milletler 
Cemiyeti 
- Baş tarafı 1 incide -

Hayat ye ölümü mevzubahis
di. İşin başında milletler ce
miyeti büyük varlıklar gös
terir gibi "oldu. Mütecaviz 
addedilen ltalya aleyhinde 
zecri tedbirler, iktisadi boy
kot düşünüldü. 

Fakat nedense bu tasav
vurlar Cenevrenin esrarengiz 
koridoılarından geçip te fiil 
sahasına çıkıncaya kadar da 
(Atı alan Üsküdarı geçti). 
Yani İtalya kendisine uzun 
müddet yetecek kadar pet · 
rol aldı ve depo etti. Bugün 
bu tedbirler tatbik edilse de 
hiç bir faydası yoktur. 

Filen cemiyet akvam sd
hu koı uyamadı. Ve sulh pe· 
risi balya tarafın katil ve 
defnedildi. Bundan başka 

Asyadan Avrupadan da ba
rut kokuları geliyordu. 

Sulh koruyuculuğu ve bek
çiliğini iddia eden miJletler 
cemiyetine ve bu vaziyet kar
şısında tek bir vazife kal
mıştır. Oda, resmimizde gö
rüldüğü veçhile, zavallı ölüye 
hiç olmazsa bir buket tak
dim etmekten ibarettir. 

Kahkahalarla 
karşılaşan bir 

teklif 
Cenevre - Royter a1an

sındau: 

denizdeki toplantisi hakkın
daki vak'aların doğruluğunu 
münakaşa götürmez bir tarz
da isbat etmiştir. 

Bundan sonra bay Musso
Jini Somali ve Eritrede ka-
zanılan zaferin ehemmiyetin
den bahsetmiş yollann yağ
mur mevsimi esnasında bo· 
zulmaması temin için çalış
mak üzere şimdilik elli bin 
işçinin Ş rki Afrikaya gön-
:§: ''~'ili 

~ •• • ı 

lngiliz Kralı 
Rüştü Arasla 
30 l)akika konuştu 
Londra 30 (Radyo) - İn

giltcrenin yeni Kralı sekizin

ci Edvard bu sabah Türkiye 
dış işleri bakanı bay Rüştü 
Arası kabul etmiştir. İngHiz 
dış bakanı bay Eden de ha

zır bulunmuştur : Konuşma 
yarım saat devam etmiştir. 

Sabah gazeteleri bu kabul
den bahsederken Tür ki yenin 

yükselmesini öğümlü bir dil 
ile anlatıyorlar. 

Kral ayni zamanda Macar 
ve Afğan dış işleri bakan
larını da kabul etmiştir. 

Italyanların 

Afrika ya 
Asker sevki 

Londra (Radyo)- Portsa
itten bildirildiğine göre 14 
gün içinde Süveyiş kana-

lından 19381 İtalyan askeri 
geçerek Afrikaya gitmiştir. 

Muhtelif ajansların verdiği 

bu haber her taraftan teyid 
olunmaktadır. 

----oo---
Nasyonal 
Sosyalizm 

Berlin (Radyo ) - Bugün 
Almanyanın mukadderatını 

idare eden Nasyonal Sosya
lizm partisinin dördüncü yıl 
dönümü olmak münasebetile 

önemli şenlikler yapılmıştır. 

Asker bir geçid resmi yaph. 

Devlet başkanı bir söylev 
verdi. Hükümetin . partinin 

bir yıllık muvaffakiyetini 
saydı. Bu sabahki gazeteler 
bu törenle doludur. 

---oo---Evvelki gün uluslar sosye
tesinin konseyi tarafına ya
pılan bir teklif projesi kah
kahalarla karşılanmıştır. Bu 
proje: Sosyeto Rusya ile 
Orugvay münasibetinin ke
silmiş olmasınm muvakkat 
olacağını ümit eder. Yolu 
yazıldığından bu fıkra oku 
nunca bütün azalar gülmek-

Maliye şubeleıri 
Azaldı 

derilmiş olduğunu bildir.imiş 
yüz bin kişilik İtalyan aske-

rinin Afrika iklimine ehem-
miyetli zararlar görmeden 
dayanmış oldukları ilave edil
miştir. 

Bakenlar kurulunun aldığı 
yün stokları müsaderesi gibi 

tsdbirlerin vaziyelin müstekil 
inkışafile alakadar olduğu 
temin olunmaktadır. 

[•] 

Bay Edeni 
ziyaret 

Londra 30 (A.A) - Tür
kiye dış işleri bakanı bay 
Tevfik Rüştü Aras ~ovyet 
Rusya dış işleri bakanı bay 
Litvinof ve Litvanya dış iş
leri bakanı bugün bay Edeni 
ziyaret etmişlerdir. 

Adis-Ababa 
\1ak'aları haber alrnak

ta gecikiyor 
Belgrad ( Özel ) - Adis

Ababadan telgraf: 
Cephelerde cereyan eden 

muharebelerden burada pek 
genç haber alınıyor. Sebebi 
de muhabere vasıtalarının 
heran uçakların bombalarile 
kesilmesidir. f talyanlar ise 
her müsademeden sonra 
uçaklarile uzaktan uzağa 
keşifler yaptırarak lehlerin
de olarak tebliğler neşre-
diyorlar. Netekim Ras Desta 
ve 22 ve 23 Kanunusani 
muharebeleri de böyle ol
muştur. 

buki Avrupada aynı şartlar 

ve aynı gayşetle kurulmasına 
çalışılan blokların bu neti-
ceyi alamadıklarını, bu işte 
muveffakiyet hissesinin en 
büyük kısmının Türkiye hü-
kumetinde olduğunu, Kemal 
Atatürk ile Rüştü Arasın 
kontrolü altında işliyen Türk 
dış siyasasının parlak muvaf
fa kiyetlerle dolu bir mazisi 
olduğunu, Sovyet Rusya ile 
akdettiği bir ittifak ile işe 
başlıyan Türkiyenin merkezi 
kendi vatanı olmak üzere 
etrafında sağlam bir blok 
tesisine muvaffak olduğunu, 
1934 de Rüştü Arasın gay
retile başarılan Balkan 
paktının Türkiyenin garb 
sınırlarını emniyet altına !al
dığını, bugün ise mevubahs 
dört devlet paktı ile Şaşk 
hudutlarını da ayni suretle 
emniyet altına almakta oldu
ğunu, şimdi geride kalan 
açıkların yalnız Bulgaristan 
ile Akdeniz kıyıları olduğunu 
bunun için Türkiyenin son 
zamanlarda Çanakkalegboğa
zını tahkim selahiyetini al
mak gayretine düştüğünü ve 
fakat etrafı dostlarlar çevril
miş olan bugünkü Türkiye· 
nin ancak deniz yoluyla ge-
lebilecek bir düşmandan faz· 
la kor:rnsu olmadığını bil-

1
. 

diriyor. 

Italv-;;ff aheş 1 

Har hının 
Son surumu 
-Baştarafı 1 inci sayfada-Ankara 

Hukuk 
Fakültesinde tatiller 

Ankara hukuk fakültesinin 
sömcrs tatili şubatın birinci 
günü başlıyacak ve ayın 14 
üne kadar sürecektir. 

1 te, bundan başka,. Habeşler 

her türlü salğın hastalıklara 
karşıda şiddetli tedbirlar 
almak mecburiyetinde bulun
maktadırlar. 

• 
iz miri 

Kabustan Kurtarn1ağa 
(:alışanlar I 

İzmirin sivrisinek, sıtma 
ve bataklık ) üzünden çektiği 
kabus belasından kurtarıl
ması için şehrimize gelen 
doktor Ekrem Tok dün. bu 
tez üzerınde mühim bir kon· 
f erans verdı. 

HaJkevinin o koca konfe
rans salonu baştan başa dolu 

ı 
1 

KESENKES YALANMIŞ 

Stokholm 30 ( A.A ) 1-
Adis-Ababada ki lsveç kon
solosluğundan dış bakanlığa 
gelen bir raporda, bir İsveç 
seyyar hastanesine aid eş
yalar arasında cephane san· 
dıkları bulunduğuna dair 108 
numaralı İtalyan tebliği kat'i 
olarak tekzib edilmektedir. 

Motörlü İtalyan kuvvetle
rinin ansız gelmesi üzerine 
terkedinle hastane eşyalarile 
birlikte kamyonlara cebhane 
sandıkları yükletilm;ş olma- İ 
sından hastane memuru mes
ul tutulamaz. İsvecin Roma 1 
elçisi bu yolda teşebbüste 
bulunmak için emir almıştır. 

idi. Başta İlbay Fazlı Güleç 
Parti Başkanı Bay Avni 
Doğan, Şarbay doktor Bch
cet Uz, Sıhhat direktörü . 
bay Cevdet olmak iizere ' 
şehrimizdeki münevverler küt 

1
• Boğuc .ı gazla- I 

lelerinin ziyadesi vardı. k k 
Bu önemli konferan can ra 8rŞI UrsJar 

kulağı ile dinlendi. Bu isti- Boğucu gazlara karşı ko~ 
fadeli sözleri gazetemizin runma usullerini öğrenmek 
küçüklüğü yüzünden aynen üzere her vilayette birer 

Genç mühendis yeni se'f 
ğilisile evlenmek niyeti~~ 
olduğundan ve bu vaııyı·

karşısında evlenmesiııe~ 
imkan kalmadığmdan aı• , 
dakikalar geçirmeğe bati• 
mıştır. . 

Genç adam nihayet bi' 
sinir buhranı esnasıoda "'~ 
tile çıldırasıya sevdiği ğe111 

kızı öldürmüştür. 

-·~-

Yunan 
Kabinesi 
- Baştarafı 1 incide _.,,, ~ 

ğer muhtelit küçük partilef b~ 
de 25 saylav çıkarmışlarclı1 t 1 

Çaldaris gazetecilere ~ ' 
yanatta bulunarak seçim bf 
kında demiştir ki : 

u - Yunan milleti muk•~ 
deratını bir partiye verfJJj. 

istememi~tir. Bu günkii "'~ tt 
yete göre hiçbir parti t (ı ~ 
bir ekseriyet temin edeıP 

diği için siyasi liderie~ te 
birleşerek kralm barış ıi'f' di 
sasını ikmal etmek için ~ ti 
vetli ve ömrü uzun bir.~ f, P 
bine vücuda getirmelerı 1 
zımdır. ,, . I ~ 

Dünkü telgl'af haberler• . le 
Demircis kabin esinin iıtıt 
haber veriyordu. Kuv'11 

tahminlere göre; temer~ 
kabinesinin kurulmasın•, 
kabinenin başına Veni:ıe 
i>artisinin lideri Sofulisin ~ İti 
tirilmesi muhakkak na:ıatv' 
bakılır. a 1 ~ tadir. 

Çaldaris ile Ko:ıdisiıJ 
bir~r n~ zar et işgal etnıel 
muhtemeldir. 

---OO·w • 
Italya 
Avrupaya 

l\leydan okuyor 
Roma - Havas a;arl 

dan : ,f 
Jurnale Ditalya bay Of 

danan bir makalesini b•51 'ti 
Bu mukavelede : İtalya r 
nekadar Afrikada ı:neJ;r 
ise de gene AvruP11 

-

mevkiinin üstündedir. 8~ 1 
la beraber İtalyanın iblib 
miyeceği bir Avrupa sll~ıcli' 
muhafaza etmekte kabı 

' İtalyan şait• 
dile 2eldi ,,, 

Yağan yağmurlardan za
rar gören Değirmendere 

çiftçilerinden 46 kişiye yar
ediJmesi münasib görülmüş
tür. ; ten kendini alamamışlardır. 

Tahsilatın Defte rdarlıktan 
Hususi muhasebelere veril
mesi üzerine şehrimizdeki 
dokuz Maliye şubesinin sayısı 
dörde indirilmiştir. Üç sey
yar şube de yalınız bire bı
rakılmııbr. 

nakledemediğimizden çok kurs açılmaşı kararlaştırıl-
müteessiriz. mıştır. 

Roma - Stifani ai•" ~ 
dan: Habeş f cebhesinde şıl 
lunan eski silah arkad

1
• ,ı~ 

nın tavsiyesi üzerine t eJI 
nın vehşi Af rikahlar• ~ 
niyet aşılamak üzere ~il 
kahramanların muvaff•d., 
için daa etmiştir. Bu . ~ 
bir tabu kara gönılekh 
buJunmuıtur. 


