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AFRİKA HARBINDA SON DURUM 
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Yüz bin kişilik bir Habeş 
kuvveti Grazyani ordusu
nu sarmak icin hazırlandı 

' --- ----~----.... --- OO•+OO--------------
Ras Nasibu taze kuvvetleri karşıdan ve eski 
kuvvetlerle Kenya ~ınırından geçerek ltal

yanlara bir çevirme hareketi yapıyor 
Londra telsizinin Adis ·A

babadan dunyaya yaydığı bu lf 
günkü haberlerin önemidir. 

Garasyani ordusunun or- 1 
kasına düşen ve Ras Desta- f 
mn in,ikamını almağa ahde- ı 
den Ras Nasibu yüz bin ki-

General 
Konailis 
Birdenbire Öldü .. 

.. ~ .. ... -Meşhur lspanyol boksörü Paoliti geçenlerde bir maç yap-
mak üzere tayyare ile Almanyaya gitmişti. 

Yukarıdaki resim, meşhur boks~rlin Almanyada Teupilot 
tayyare istasiyonunda nasıl karşılandığını göstermektedir. 

İtalyan Habeş mücadelesi mil
letler cemiyetinin komi yo
nunda müzakere edıJirken bu 

komisyona riyaset eden 
ispanya murahhası 

MADANAGA 

kuvvetleri tarafından mühim 
hareketler görülüyor, mühim 
hazırlıklar yapılıyor. 

Habeşlerin bu yeni plan
larının icabı olarak Jijika 

- Arkası 4 üncüde -

ALDATiLAN KOCA ·---...lfAA---
Karısına!dostu
nun kalbini ta
va yapıbyidirdi 
HEM KARISINI HEM AŞI 
KiNi ÖLDÜREN KOCA 

DA LiNÇ EDiLDi 
Brezilyada C~yaba teh· 

rinde görülmemiş bir vak'a 
olmuştur. Bu şehirde Alfon· 
so Perez isminde kırklık bir 
adam vardır. Pezer birkaç 
sene evvel henüz 20 yaıında 
genç bir kızıla evlenmiştir. 

Pezer aralarındaki yaı 
farkı yüzünden kansını çok 
kıskanmaktadır. Negrita iı· 
mindeki bu kadının hiçbir 

(Sonu 4 llncüde) 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•• 

Sigorta Ucretleri Ve Halk 
llJi:'I ün sigorta ücretlerinin bahalı olduğunu yazmıı, 
Wf.:dll hayatın ucuzladığı, bütün eşya fiatlarının düştüğtl, 

ticaret işlerinin durgunlaştığı bir devirde sigorta ücretleri• 
nin de bu umumi düşkünlüğe muvazi gitmesi löibmundan 
bahsetmiştik. 

Neşriyatımız karilerimiz arasında umumi bir alika uyan· 
dırmıştır. Bir kariimiz yazdığı bir mektubda diyor ki: 

"-Sigorta Fiatlarmm fazla yüksekliği yüzünden esnaf 
ve halk malını, eşyasını ya hiç sigorta ettirmiyor, yahud da, 
fazla pirim vermemek için malını yarı değerinde sigorta 
ettiriyor .. 

· Birinci halde, halk bu medeni vasıtadan hiç istifade ede· 
miyor. İkinci halde, bir kaza vukuunda sigorta şirketinden 
ancak malının veya eşyasının yarı değerinde bir para 
alabiliyor. İki vaziyette de halk zarar görüyor. 

Sigorta fiatlarının bu gün çok yüksek olduğu herkesçe 
malüm olduğuna göre diğer gazeteler acaba bu iıden neden 
bahsetmiyorlar? 

Halkın her derdini, her ihtiyacını her şeyin fevkinde p· 
ren gazetenizin bu işle alakadar olan makamlann dikkat 
gözünü çekmesini dilerim,, 

Sigortalar herkes tarafından istifade edilecek bir vasıta 
haline konmalıdır. Halk bunu· istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR . 
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-AVNi DOGAN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

-26-
Top fabrikatörleri barış işini nasıl güçleştiri
yodarsa, moda kralları da sade geyinme 

cereyanlarını öyle baltalıyacaklardır ... 
- Hiç şüphe yok ki bu- hastalık meseleleri beş on 

nun için büyük gayretler kelime batta, beş on kitabla 
sarfetmek, geceli gündüzlü anJatılamıyarak, teşrih edile-
propagandalar yapmak, ka- miyecek kadar dallı budak-
dınların; zarflarının zarafeti Jıdır. 

ile değil fakat içindeki ma- Muhakkak olan bir daha 
na . ve fikirlerle beğenilen vardır ki: dünyada milyar-
derın ve manalı mektublar der top ve mühimmat fahri· 
gibi takdir olunabilecekleri- katörleri barış işini nasıl 
ni anlatmak, bu "tez,, bak- güçleştiriyorlarsa moda kral 

ve L .• paratorları da daima 
sade geyinme cereyanlarını 
baltalamaktan çekinmiye
ceklerdir. 

Sevin 'in arkadaşı Celile, 
Ali Akalının bu son sözü
nün derinliğini, içinde sak
ladığı sosyal ve arsıulusal 
hakikatları ahenkli bir li-

kında fıkralar, hikayeler, 
romanlar, piyesler yazmak 
lazımdır. Bunun çok kolay 
bir şey olmadığını itiraf et
mek gerektir. Çünkü görü
yoruz ki Amerikada, Avru
pada yapılan her türlü fikir 
hareketleri moda aleminin 
ha,metli sarayında küçücek 
bir akis peyda edememekte, 
bu fikir kasırgaları, su ye- sanla teşrih ettikten sonra 
rine ailelerin servetleri ve dedi ki: 
hazan da geçinme paraları - Bu aya gelmekten mak-
ile büyütülen bu kocaman ıadım, Sevin'i alıp öksüzler 
ve göklere baş uzatan süs yuvasına gitmekti. Fakat 
ve moda ağacının bir dalını, o kadar tatlı ve enteresan 
bir yaprağını bile oynata- şeyler konutuldu ki az daha 
mamış, kımıldatamışlardır. ziyaretimin sebebini unuta-

- Hakikaten sinemalar- caktım .. 
da ,.her fırsatla gösterilen Sevin, sevinçle atıldı: 
moda saltanat ve ihtişamı, - Biz de oraya gitmek 
akılla11 durduracak servet- için babamla karar vermiş-
14iri yutmakla büyüyen ve tik. 
yuttukça "daha yutacak bir - Oo ... bu ne kadar iyi 
şey yok mu?,, diyen masal- bir şey .. Demek babanız da 
)arın e jderbalarını andırmak- bizimle beraber gelecek öy-
tadır. le mi? .. Buna ne kadar se-

- Bu moda saltanatı. ka
dın ruhu, erkek uifı, sosyal 

E E E E 
Tifo ortalığı 
Sarmış 

Belgrad (Özel) - Perb· 
asiç civarındaki köyleri tifo 
sarmıştır. Ölenlerde vardır. 
Mekteb binaları tedavibane
ye kabo!uomuştur. Hükumet 
ciddi tedbirler almıştır. 

Rusyada 5 ca
sus asılacak 
İstanbul - Kaba.ıosvk di

vanıh<c rbı Sovyet alebvtan 
propaganda ve casusluk ya
pan lieş kişiyi idam ve 16 
kişiyi de muhtelif hapis ce
zalarına muhkiım etmiştir. 
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İZMİRLİ 

vindim, bilseniz ... 
( Arkası var ) 

E E E E 
Gayrimübadil 
Bonoları el'an 

Düşüyor 
İstanbnldan aldığımız ha

berlere göre gayrimübadil 

bonoları düşmekte devam 

ediyor. Bu düşüşün nisbeti 
yüzde seksen beşten fazla
dır. 

Bu meseleden bahseden 

İstanbul gazeteleri bunda en 

büyük felakete maruz kalan 

küçük istihkak sahipleri ol-

duğunu yazıyorlar. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, btırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Ahmed, bu salona girer 
gırmez, eski kumarbazlık 
damarları kabarmağa baş
ladı. Viski de kafasını epiy 
ce döndürmüştü. 

Sessiz bir bade birçok 
kadın · ve erkeğin gergin ıı
nirlerle tali denedikleri bu 
masada çınlıyaıı 

- Banko! 
- Sekiz! 
- Dokuz. 
- Ankart! 
Sesleri f Anmedi çileden 

çıkardı. Masada boıalan san-

Numara 12 

dalyalara genç kızları oturt
tu. Kendisi de yanaştı. Ma
ıada bütün gözler Ahmede 
çevrilmitti. Heman herkes 
onun ne yaman bir bakaracı 
olduğunu tanıyordu. 

Onun bir baloda 1800 li
raya bir kiğıd çekiti bili 
İzmirde dillerde destandı .. 

Leyli, on dakika ıonra: 
- Sıkıldım, kalkalım dedi .. 

Ahmed, hazan kırk sekiz 
saat başından ayrılmadiğı bu 
kumar masasından genç ka
dının küçük bir işaretiyle 

( Halloa Sul , 1 Şubat 

AVRUPA GAZETEJ .. ERİ NEDİYOR Çan kulesin 

K.. l -- ~h :te-~ k~ J d. a~ılı bulunnı'· 
ra a tarı ın ayaetme l ka:.:~:.~·~~~:va ~:.:-:w 

genç rahibi Nikita çac kulr •. 

ği b • l ld sinde asıh bulunmuştur. ~Ş 
ır cenaze a ayı yapı ı Za~r:n: :u•:;~d;s~~;.:~ndılJi 

diplomalı bir münevver oldıı' 
ğundan diğer rahiplerle eli' İstanbul (Özel) - İngiliz ı 

kralı beşinci Jorjun cenaze 

alayınm ihtişamından hah· 
seden Avrupa gazeteleri: Ta

rihin bukadar önemli bir ce

naze alayı kaydetmediğini 
yazıyorlar. Kralın yetmiş ya-

şında olması hasebile cena
zeyi taşıyan top arabasının 

hareketi esnasında yetmiş 

Kafası sekiz 
Kilo gelen 
Biı- çocuk 

Urfa, (Özel) Burada He
kimdede mahallesinde otu-
ran bir kadın kafası gövde
sinden büyük ve sekiz kilo 
ağırlığında ölü bir çocuk do· 
ğurmuştur. 

Nuriye ismindeki hamile 
kadının sancıları tutunca ebe 
saatlen·e kıvranmış, çocuğu 

alamayınca memleket hasta· 
nesi baş hekimi doktor Ha
lid Şevkiye baş vurmvştur. 

Derhal hastaneye haldırılan 
Nuriye tam iki gün sancılar 
içinde kıvarmış, mütemadi 
uğratmalar neticesinde ölti 
olarak kafası sekiz kilo ağır· 
hğında bir çocbk doğmuştur. 
Kadının sıhhati düzelmiştir. 

italyanlar süt
ten yün 

yapmışlar! 
İtalyanlar sütten yün yapa

rak Londraya göndermişler
dir. Bu yünün manzarası gü
zeldir. Fakat yıkamağa ta
hammülü yoktur. Bu suni 
yün südün albumunundan ya- , 
dılmaktadır. 

Bir Fabrika 
Yaııdı 

H ·Yaralı Vaı· 
Belgrad (Özel) - Panya

lokada bir makine fabrikası 
ateş aldı. Dört kişı ağır ve 
iki kişi hafif surette yaran
mıştir. Kazanın patlamasın
dan hasıl olan infilak şehir • 
halkını bile panik haline 
koymuştur. 

derhal kalktı .. 
Herkes hayret içinde idi. 

Bu ne değişiklikti böyle ? . 
Bu ne irade kuvveti idi 
böyle .. 

Salona doğru ilerliyorlardı. 
Leyli: 

- Ben senin kumar oyna
mana katiyen taraftar deği
lim. Dedi .. 

Ahmed, Leylisına söz ver
di.. Bir masaya oturdular, 
dans etmeğe başladılar .. 

Sabah yaklatıyordu .. Her 
balo sabahı gibi burası da şu 
anda en iyi manzarasını al
mış" bulunuyordu. Sadece sü
sünü göstermek içb gelen
ler, dedi kodu yapmış olmak 
için gelenler, gelmiş olmak 
için gelenler birer birer çe
kilib gitmişlerdi. Şu anda 
salon, fazla ve manasız yü-

künü atarak ve ferahlamış bir 

pare top atılması, tabutun 
krallık bayrağile örtülmüş ol· 
ması, imparatorluk tacınında 
cenazenin üstündeki ihtişamı, 
Kraliçenin kırmızı beyaz gül · 
lerden mürekkeb bu buketin 
hazin manzarası, top araba
sının önünde ve arkasında-
ki her sınıf asker kollarının 

gösterdikleri intizam ve mu
hafaza edelen sükunet, cena-

'"':'il lu~d 

zenin arkasında giden kral
ların, prenslerin, nazırların 

arzettiği manzara tarihin 

böyle bir cenaze alayı gör

mediğinin şahidi oluyordu, 
diyorlar. Gene bu gazeteler 

bu merasime yedi kral, 27 
prens, yüz binlerce insan iş-

tirak ettiğini de ilave edi
yorlar. 

meselelerde ittifak edelll1 

mek yüzünden araları dailll' 
açık bulnuyormuş. 
Akşam yemeğinden soorı 

rahipler kalkıp herkes!i ~ 
sına gitmiş ve sabable. 
çan çalmak üzere giden 
çiler rahibi iki çanın arası 
da boğacından asılı ve elle l 
bağlı bulmuşlardır. 

• • 

Türkiye ve 
Suriyedeki 

.Emlak 

! Belediyeden 
Karşıyakalılar 

1 
. Soruyorlar 

Isviçre ne 
Habeşe nede 

İtaJyava siJah 
Satc;nııyor ~~ 

Suriye ve Tüıkiye tebaa- ı 
larına aid emlak n:: e ;elesi 

hakkında aJi komserlik şu ı' 
tebligatı neşretmiştir: 

"Suriye ve Lübnan teba- 1 
alarma aid olup Türkiyede , 
bulunan emlaka müteallik 
dosyaların tetkikatını ikmale 
vakit kalmak üzere 27 Teş
rinievvel 932 tarihli emlak 
itifaknamesinde gösterilen 
mühlet Türkiye hükümetinin 
arzusuna binaen 6 ay daha 
temdid edilmiştir. Geciktiri
len müracaat yüzünden hasıl 
olacak her hangi yeni bir 
tecile rneydan kalmaması 
için 11 Nisan 936 tarihinden 
sonra her iki taraftan da 
verilecek dosyaların! kabul 
edilmemesi kararlaştırılmış· 
tır. 

Bulgaristanda 
Tütün fiatleri ! 

V c çıkan tütün 
Mık tarı 

Sofya (Özel) - Bulgar zı
raat bakasının verdiği ha
berlere göre son günlerde 
Bulgaristanın Çil mıntakası 
tütünlerine istekli çoğalmış

tır. İki Amerika kumpanyası 
mübayeat yapmaktadır. Orta 
derecedeki Çil tütünleri ki
losu 60 65 leva (Türk paı a
sı 90 ilci 100 kuruş) a kadar 
gidiyor. Çil tütünlerinin mık
tarı altı milyon kilo kadar 
vardır. Bu güne kadar beş 
mi!yonu satılmıştır. Bütün 
Bulgaristanın bu seneki tü
tününün mıktan 28 milyon 
kilo arasındadır. 

vapur gibi, daha neş'eli daha 
çılğın zevk ve neş'e diyarına 
doğru ilerliyordu. 

Karşıyakanın Mitatpaşa Peri - Havas ajansınd•~ N 
lsviçre bükameti ne ita!' . 

yaya ve nede , Habeşista 5~1 1 
lalı çikarmaği mennemiştir· 

caddesinin ( bi hassa tersane 
kıyılarındaki kısmının ) ge
çende tamir münsebetile bo
zulub berbad edildiğini, kal- Yugoslavya " 
dırım miiteahhidi taş parası- « 
nı kazanmak için mevcud amele ~ongr~ B 
yaya kaldırımlarını söktü- Belgrad (Özel) 26-27 ik•"taJ 
ğ•inü, bu yağmurlu havalar- ckanunda umum Yugosla'1 
da yolun kısmen gölcükler yadaki işçi sınıflarının umu'lla 
teşkil e .tiğini gene bu satır- kongresi Belgradda akdedi~ 
larda yazmış, belediyenin gö· di. Bu kongre bu büyük t 
zü önüne sokmuştuk. Ve bu- kilitın altıncı kongresid~ 
ralarının adamakıllı yapıl- Bu kongrede pek • müh1 ij 
masını yalvarmıştık. Acaba kararlar ittihaz olunmuş~ 
belediye bu yalvarma mızı ~::..---:-..e:;::::c-:::.--=--=--=--.:...:: !"-we: -=-_ ı 

gördü mü? ~1 Ekmekcibacı a 
Ş k

• ı.+l 'Set 
ar şımendi- t~ loliantası ,; 
ferleri S&tlD ~ Birinci Beyler ıokağıod• ap 

1 r+] Bay Mehmed Altınbileği" t 

a ınıyor ~·J idaresindeki lokanta mide· a .. 
Şark şimendiferleri kum- r+] sine ehemmiyet sıhhat •e iit 

panyasının satın alınması t+l hayatına kıymet vermesioİ av 
takarrür ettiği evve!ki gün ~+t bilenlerin hergün koştuk' 
Boyındırlık Bakanlığından rı•f ları bir yer olmuştur. lbı 
resmen kompanyaya tebliğ r: Evler için de tabeidotfh a 
edilmiştir. + veren bu lokantayı okut' ili 

Kumpanya direkörü Paris-
1
+ larımıza hararetle tavsiye 

teki hisse:larlarla görüştük- +) ederı z .J 
ten sonra muzakerelere baş- ~---.::::;..~~:-".:..-:: :.-.-:=e-.-~ 
)anacaktır. (( BİZİ~l KİSE )) 

~ 

Sahte 
Banknotlar 

Sofya (Özel ) - Bulgar 
Milli bankası ortada sahte 
banknotların göründüğü~ü 
ilan etmiştir. 

Bu banknotlar: Avus turya
nın on şilinkleri, İngilizlerin 
on liralıkları, Belçikanın elli 
f ranklıldarı ve Polonyanın 
etli zloti'likleridir. 

dünyadan sıyrılmışlar, bu
lutlara yıldızlara doğru yük
selip gidiyorlardı .. 

Bizimdir 
Tay yare piyangosusun bl 

keşidesfodc beş on İzmirli 
İzmirdc yaşıyanı zeng;o ede' 
refah ve saadete kavuştut 

, Kemerathndaki, 

13ay (~1ehmed 'fefik 
" Bizim kişe ,, si biziıP 

Bunun içindir ki İzmirli~ 
ızmirde yaşıyanlar biletleİ~ 
daima " Bizim kişe ,, d 

1 alırlar. 

Alkol, bütün kafaların ve 
kalblerin, köşeli ve sivri ta-

raflarını törpülemiş, yumu
şatmış, herkes daha samimi, 

Ahmed, bayan Zebranın bir 
müsaade vesikası, bir tehlike 

1 sıgortası gibi yanlarına kattığı 
l Hulyayı da boş bırakma

mak, sıkmamak için arada 

Hulyayı son bir defa d 
dansa krldırdı. Delikaoh 
sefer daha uyanık davr• ( ~ 
yor, şüplenmeğe bile ut• ( 
dığı şeylerin bir his yaol, 
lığı olup olmadığını tabi 
çalışıyordu... . 

daha olduğu gibi gülüb 
oynamağa başlamıştı .. 

Tam manasile bir h.ayihuy 
başlamış, kimse kimseyi gör

mez ve tenkid etmez bir 
hale gelmişti. Herkes haya-

tından memnundu. Herkes 
çılgındı .. 

Abmedle Leyla da bir tan
gonun gah okşıyan, gah sar-

hoş eden, gah çıldırtan mu
sikisi ile kendilerinden geç
mişler birbirlerinin olmuş-

lardı. Belki de şu anda bu 
çift kadar mes'ud bir 
çift daha yoktu.. Tamamile 

sırada onu da dansa kaldı
rıyro ve oynatıyordu. 

Fakat bu genç kız hakika
ten çok hulyalı ve çok ruyah 

bir mahluktu. Bugün ablası
nın nişanlısi, yarın da abla

sının kocası sayılacak ve 
kendisinin de eniştesi olacak 

olan bu delikanlıya gaı ip bir 
sıcaklıkla, tuhaf bir 

şekilde gittikçe daha fazla 
sokulmıya başlamıştı. 

Ahmet, içinden: 
- Acaib ! . . dedi. Bu ne 

, olsa gerek böyle ? .. 

Genç kız oralı değil~ 1 
O, içtiği birkaç bole'nio ttf ~ 
siri genç kızlık kanının b~( 1 
retile başı dönmüş, keııd;,. 
den geçmiş bir halde kol o· 
rında döndüğü Ahmede ~d' 
yük bir teslimiyetle sokU 

yordu. ~I' 
Leyla, onları büyük ~ 

dikkatle takib edıyof ı' 1 
Ahmed her hanği bir 11101' ( 

sebetsizliğe meydan verr1' ( 

1 mek lçiu Hulyayı, rüY311 
, 

dan uyandırmak hevesile ~ 
- Hulya l dedi. Nasıl ~ 

leler seni rahatsız etmedi J ~ 
( Arkası .,,ı 
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at ~-

ndf;'erit diş macunu 
••• ~işleri ...,, 
nastıf 8 ~ ~ ~\ · 
kule~. eyazlatıt I" 1 ~ ~ 

rl. "~ş etlerini besler "' ~ 
• ıns•t} . 
inde'a' .. ' sız dişmacunudur 
01; uyük tübü yalnız 

dedi' 15 daiJll1 

soor1 ~ 
od~ ~Uruştur 

!1itt0Ptan alan- , / r:u~ ilta tenzilat / '1 ' 
~o: S. Ferit Şifa eczanesi 

e lcenler bilir 
li ' tc ~~atın manasını anlamış ince düşilnceli kibar bir bayan 

ındaP ı!t esine istinaden diyor ki: 

h~~i eş'cnizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

i~;· iük~:~: kK:b:d~;;i~~e8~1i~~lk ı 
ef ~Cl~ılarıdır. . 
ikiıı t) ranıda, bavranı crtesı ve her zan1an 

osla~a nız hu rakıla;ı kullanın'ız. Beni şükranla 
umdu., atıriarsınız 
de 1 

' - .. • k tel ........., _ _ _ ....,.;.;m;;~-----------iiiıiimiiiöiiiiiiii--öiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiimiiiı 

sidit y 0gv 0rt T 
übiıf li 
ştur· e111 gıda ve henı 
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Kemeraltı 
Hükümet 

Karşısında 

\ . fallua s .. ı , 1 Şubat 

Ciftci bai :ve llil**-*t..•*--·*~**--•*--·~---·~---·~~*:*~*=*=~:t:ı:::t:ı::~~t*=tt:~~~tU:~~ 
bahce sahiu- ~ Elhamra ls~3 
lerine üjde ~ idaresinde Milli Kütüphane sineması 

Dost Sovyet Rusya tara· i( A 'k d 375 . d b' d .. t · ı kt l l' sinemanın 
fıdan yurdumaza ötedenberi 41( merı a a sınema a ır en gos erı .me. e o an .. se~ ı 
ithal edilen ve her bakımdan i( canlı ve hareketh hır mevzu uzerıne 

bir harika11 ! 
Avrupa Ziraat alat edavatine ~ İKİ BİLLÜR SES 
faik olan çiftçiliğe aid her -t( JEANE1YfE ~1AKDONALD 
türlü ziraat alatları ile agw aç, f( 

~ 
,.e 

fidan bahç~, bağlara ve bilhassa NELSON EDDY 
Patates zeriyatına tabii güb-

00 

reden daha· çok kuvvetli ve .. MARIETTA elverişJi gelen (.., ülfatd'amon- 1 ~ ~ 
yak) kimyevi gübrasinin satı-
şını ticarethanemizin deruhte ~ .. 
etmiş olduğunu sayın halkı- :le FRANSIZC~ SOZLÜ w . . . .... 
mıza ilan ederiz : Unutulmaz "SERSERİ KRAL •• dan sonra sınemanın yarattıgı ıkıncı buyuk sinema 

Müracaat yeri: Gazi bul- !A: operası şimdiye kadar görulmemiş bir muvaffakiyet kazanacaktır. 
varında 18 numaralı mağa- . :,: Ayrıca: Opera Uvertür ve Paramunt Jurnal 
zade Hikmet Besim ve M us- +c ~-.. ~-..rv•v .... r .. r../'.,/'V"V'-/"V'V'/'""''V'V'' '''''''''''''"'" 
tafa Yumelaki evlatları tica- i( ~""""~"""""" SEANS SAATLARI 
rathanesi ~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

1 
~ 
~ 

l3u gübre nasıl +( Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
J ll.. I . 1 d . ? +( Pazar: 13 te başlar. • 
<U anı nıct l ll • +( Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. 

Arpa. buğday, çavdar, yu- L!'A~f<)+~'!CJICJRC'!C'!C~U='lt:\C'RC~'!C~J$~~~:f:~)#:)#:---~---... ~~""".....,.+1"""1114R 

laf, Mısır için bir dönüm Hfi'mG.~. ·.·.mmm~!ı Yenı· eı·r _[jr~. ;-,· tarlaya tohumdan evvel ve- 7 . 

ya tohumla beraber 10-15 umuş 
kilo serpilmelidir. Bir dönüm ~ Teşebbüs ,A • 

patates tarlasına sene ipti- 1 Kupalı 
dasında tohum atılmadan Salonumuzda çaylı dans, 
atılmadan evvel 15-25 kilo ~ lzmir tavla şampiyonluğu ~ her Pazar akşamı saat 4 ten 
serpilmelidir. Zeytin, porta- ~ müsabakası n 7 ye kadar zengin artis 
kal, mandarina, elma, armut ~ Alsancakta GÖKÇEN ~ numaraları görftlecektir. Sa-
saire meyva veren ağaçlar, ~ kırathanesinde başlıyor. ~ 

v b'" ·· kı·· v.. .. !onumuz yeniden en kibar 
agacın uyu ugune gore Heman yazılınız. 
göğdesinin etrafına birinci ~~~ :Jliii:;;.t;&++~J;;:;.t;:& bir tarzda süslenmiştir. · 
Kanundan Marta kadar bir İlk Okul talebeleri Bu aile matinatalarında 
defa olmak üzere bir. bir kopmle çay, kahve, bira ve 
buçuk kilo serpildikten İçin özel dersler 
sonra toprak karıstırılır. . İkmalsiz sınıf geçmek ve likör konsolmasyonu 60 ku-
Haşhaş tarlasına sene ipti- geri kalmış bazı dersleri kuv- ruştur. 
dasında tohum atılmadan vetlendirmek üzere çalıştırıl- Pasaport karşısında 
evvel 15-25 kilo serpilir. mak istenen ilk okul talebe-

Perakende satış için Ha- Turkuvaz dansiği. 
lim aga çarşısında kuru ye- }erine özel ders veriJir. =~-------=----------------
mişçi Umer Lütfi mahdumu Müracaat yeri : Arabfırı-
Bay Sabriye müraat oluna- nında yağcılar sokağında 12 
bilir. numaralı ev. 

Kuvvet ilaçlarının en sifalısı! --

1 

1 

1 ı 

' ı 

~ 
~;; 
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(Halkın Sesi) 
Okurlarına onları çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

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

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü İzmir halkının 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evaafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömürlerimjzi 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi müşterimiz 

sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
!suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Y omelaki evlatları. Telefon 2424 

~r·l~ . - -
d~'I' ~~~~~:~~~~~ Bay - Maşallah iki ayda nekadar "çok toplandınız. Bi- ~amm~'EEa~a~~mmuamamaa-
)ı b1 BUGÜN [•] zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü fl TAYYARE TELEFON 

U

rt•; - ASR"ı sı· NEMADA Te213e9fo4n il toplanamıyor. ~ : 3151 
,.v "' ~ ~ Bayan - O da benim gibi Seferihisarın ünlü şarabını ~ BU GUN 

0Jı( 3 BÜYÜK FİLM BİRDEN ~ içmeğe başlarsa. ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl ~ 
bl;I' 1 l"' lj toplandığını canlandığını göreceksiniz. S 

1 
SATIŞ YER1

: ~ 

. ~ B 1) Korkunç Canavar l - İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı- ~ 
ıl ~ .,. lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( vMER S 

P t~ ı ehşet - Heyecan • Korku saçan 10 kısım dram ~

1
+J ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. ~ 

b• I t ~~:ldc:tc:tc.1c.1c.1c.1c.1c~:tc:tc.1c~~~~~:k" t;i 
diiJ A ~ DOKTOR >t~ 
oll'' GM şktan Korkma [•l fC )f. ~ 
:ı~ •••ilet güzeli Liyan Haytın 10 kısı: opereti 1 ~ A. Kemal Tonay ~ 1 

Saadet 
Charlos Boger 

VE 

Gaby Morlay 
'Tarafından senenin sayılı filimlerinden 

96 N MAHKUM 1 f( Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ ~ 
bi' ~ l< 0. t( " )f. r!i 

ot~d· (1 atılıncaya kadar güldürücü 10 kısım büyük komedi l .C hastalıklar mute.ha~sısı ~ ~ (Dünya havadisleri) 
.._01, ~ t( Basmahane istasyonu karşısındakı Dıbek sokak başın- ,. m ( Türkçe sözlü )1 
u.,,e' 1 :P'}' · .C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ E ------------__,;~-------ıY ',,, 1 1 

•tnlerin uzunluğuna 9inaen Her üç filmi 1 ~ akşam saat 6=..ra kadar bastalannı kabul eder. 

1 
.. ~ 

AYRICA: 

FOKS 

a: . göreb'l )· : . ~ t( Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair [;] ~ .. -( SEANS SAATLARI )-
e ~ ~ 1 mc ~ ıçın .a!<şam saat 7 de i+J tC tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1 Her.;gun .ıs - 17 - 19 - 21•15· 

1 
f ~ gelmeltdırlcr ~· .C lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ,. Cumartesı 1~ A- 15 - TALEBEYE seansları 
) ~~ 1 .C sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ,. Pazar 13 te ılave seanslar vardır. 
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Sahife 4 

Evlenme 
Haber aldığımıza göre 

müstahkem mevki komutanı 
genera! Kerameddinin baldı
zının kızı Bayan Semahatla 
piyade sübayJarından Bay 
Eşrefin 3 Şubat Pazartesi 
günü akitleri icra edilecek
tir. 

Sulsceza 
Mahkemeleri 

lzmiz sulh ceza mahkeme
leri Fevzipaşa bulvarında 
bahçeli hanındaki hususi da
irelerine geçiyar. 

Sivrisinek 
Meselesi 
İslnirin büyük derdi olan 

Sivrisinek :Jmeselesi hakkın .. -da dektor Ekrem Tok vila-
yete bir rapor vermiştir. Ra
por tetkike başlanmıştır. 

Kızılay 
Balosu 
Kızılayın yıllık balosu bu 

gecedir. Şehrimizin en bü
yük balolarından olan bu 
balo için yapılan baıırJıklar 
taıl! amlanmııtır. 

Ticaret Oadsı 
Ticaret Odası meclisi borsa 

bütçesini tasdik etti. Bütçe 
yekünu 41675 liradır. Oda 
meclisi seçim itini de bitir
miştir. Geçen seneki riyaset 
divanı bu sene için de seçil-
miştir. İdare heyeti azasın· 
dan ölmüş Canbazzade Cev
detin yerine Ziraat bankası 
izmir şubesi müdürü Aşki 
Eren seçilmiştir. 

Elektrikler 
Yanmıyor 

Karşı yakanın alay bey 
mevkiindeki gece elektrik 
lambaları yanmıyor. Şirketin 
gözüne sunarız. 

Yarınki lik 
maçları 

Birinci takımlar Af sancak 
sahasında saat onda Buça 
Bornşva. Hakem Ahmed 
(Halkevi). 

12 de Karşıyaka-Demir

spor hakem Sabri (lzmirspor) 
14 de İzmirspor-Göztepe 

hakem Hasan (Altay) 
İkinci takımlar Halk saha

sınnda saat 9 da Kaşıyaka 
Demirspor hakem Kadri 
(Bcca). 

Saat 10-15 de İzmirspor 
Göztepe hekem Küçük Mus
tafa (Altınordu).~ 

11,~0 da Buca-Bornova ! 
hakem Cemal -(Demirspor). 1 

Afrika harbı- 1 
nın son durumu 
-Baştarafı l inci sayfada
şehrindeki kuvvetler cenuba 
doğru gönderilmiştir. Bütün 
bu hazırhldarla beraber he
nüz ciddi bir harb başlama
mıştır. 

Habeşler yeni planı tatbika 
çalışırken İtalyanlar da mü
daf~a yoliyle Habeşlere .bir 
harb oyunu oynamak tasav
vurundadırlar. Gerçi bu mu
harebeye Habeşler boş gir
miyorlar. 

1 

( Halkın Se•l ı 

19 - 21 Harbı nasıl eeçti 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-

Habeş hazırlığından ltal-
yanların haberi varmış 

Habeşlerin yeni planı - Ras Destanın yerine 
Ras Moloqatanın 2etirildiği söylenmektedir 

19 - 21 HARBi NASIL kediyor. Ve Noadaraya giri- meleri lazımdır. 
GEÇTİ yor. Habeşler şehri terket- Bu ise yolun uzunluğu do-

Asmara 31 (A. ~) - Ste- meden evvel mühimmat de- layısile mühim emniyet ter-
fani ajansından : kolarına ateş vermişlerdir. tibatına ihtiyaç gösterir. 

Tembiende vu.rna gelen 60 katır, yüzlerca çuval arpa 1 Bı.1ndan başka bu mıntaka-
son muharebe hakkında elde ve bin çuvaldan fazla huğ- nın fevkalade arizalı olduğu 
edilen malumata göre üçün· day ele geçirmiştır. da göz önünde tutulmalıdır. 
cü milli kolordunun vazifesi Adis-Ababa 30 (A.A) - Ras Destanın kumandanhk-
Adihatzeyi ve Debriyi işğal Bir takım ecnebi ajanslar ları irtibatlarını kaybetmiş 
etmek idi. Ve bunun geoyesi Sidamodan gelen ecnebi yol olan müfrezeleri de topla-
düşman kollarının Ras Kassa cuların İtalyan takviye kıta· mıştır. Garbd n ve şimalden 
ve Rasseyumun kuvvet'erile atının Allata ile diğer nok- gönderilen takviye kuvvet-
birleşmesine mani olmaktan talardan yola çıkmış olduk- leri varmıştır. Bu suretle 
ibaret bulunuyordu. Ayni za larını haber verdiklerini bil· Ras Desta ordusunun mev-
manda Gabataya hakim olan mektedirlar. cudu İtalyan taarruzunun 
kaleyide ele geçirmek idi. Ayni ajanslar Ras Deste- bidayetindekinden şimdi da-

Vadiye hakim olan bu nin yerine hali hazırda İçiş- ha faydalıdır. 
mevzi sathi mailin kontoru- leri bakanı olan Gayre Mar- Ras Destanın yerine har-
lünü temine yarar bir mev- yamın getirileceğini de ha- biye bakanı Ras Mologatenin 
zidir. Piyade fırkasile Dük ber vermektedir. getirileceği ısrarla söylen-
dö Pistoianın kumandası al- Gayre Maryam Harar vali- mektedir. Raz Desta kuv-
tlnda bulunan siyah gömlek- Jiğinde bulunmuş olduğundan vetleri mevzilerini bırakarak 
liler Adze, Todze, Negoide cenubi Habeşistanı hayet iyi Doloaa inmekle büyük bir 
ve Diri şiddetli çarpışmalar- tanımaktadır. tabya hatası işlemiştir. Çün-
dan sonra Gabata üzerineeki 13, 15, 18, 22, 26 MUHA- kü düz ve çıplak arazide 
kaleyi işgal etmek suretile REBELERİ NASIL OLDU motörlü İtalyan kuvvetleri 
hareke iştirak etmişlerdir. Dolo 30 (AA) _ Stefani karşısında ibab eden surette 

Kaleyi işgal etmiş olan ajansından : hareket edememiştir. Negel-
kuvvetler Gabatayıda ele ge Bir İtalyan kolunun Dau- lideki İtalyan kuvvetleri mo-
çirmişler ve kalede gizlenmiş parma üzerindeki harekatı törlü 3000 kişidir. 
olan düşmana taarruz etmiş- dolayisile şu malumat veri- -- • • •· + -

lerdir. Bu esnada diğer bir liyor : Garib bir 
tabur mukabil cepheden ta- Bu kol orman Milisler ef-
arruza geçmiştir. Bu muha- radı ile mitralyoz bölükle-
rebe Habeşlerin yapmak ta- rinden zı.:blı otomobillerden 
savvurunda bulundukları iha- mürekkeb idi. Ve vazifesi 
ta manavrasını akim bırak-
mışbr. 

HABEŞ HAZIRLIGINDAN 
İTAL YANLARIN HA

BERİ VARMIŞ 
Makalle 31 (A.A) 4 

- Ste
fani ajansınden : 

Öğrenildiğine göre j;jika 
hemen hemen tamamen bo
şaltılmıştır. Orada bulunan 
kıtaat cenuba doğru hare
kete geçmiştir. Y eyi kıtaat 
Harrara doğru yola çıktığı 

sırada Jijikadaki kuvvetlerde 
Sasabana doğru hareket et
mişlerdir. Ogadenin her ta
rafından yiyece, içecek, mü
himmat ve asker gelmek
tedir. 

ECNEBİ A TEŞELERİ 
DOLAŞIYOR 

Masua 31 (A.A)- Stefani 
ajansından: Ecnebi ateşemi
literleri limanı ziyaret ettik· 
ten sonra cepheye hareket 
etmişlerdir. 

NEGELLİ HARBi NASIL 
OLDU? 

Negelli 30 (A.A)-Sstefani 
ajansından: İtalyanlar tara
fından İşgal edilmiş olan 
Noadara Ras Destanın baş
lıca üs hareketlerinden bi
rini teşkil ediyordu. Ve or
dusu İtalyan hududuna doğ
ru yürüyüş yaptığı esnada 
bir hafta burada oturmuştu. 

23 ikincikinunun fecir 
vaktı bir koı doşmanın kuv
vetli bir mukavemetini kır

dıktan sonra Negalliyi ter-

genelleri üzerine yürümekte 
te olan merkezi kolu himaye 
ve Habeşlerin Genye i)e mü
nasebet ve münakalitJarını 

kesmekten ibaret bulunu
yordu. 

Kol ayın 13 ünde Makal
leden yola çıkmış ve 15 ta
rihinde Çallığıyı işkal etmiş
miştir. Orman Milisler müf
rezeleri 18 de Maltakersiyi, 
22 Maltaliberi, ve 26 ela da 
Malcemuriyeyi işğal etmişler
dir. Bu son noktada Geabu 
ile Habeşistan arasındaki 

hudud Danoaparmacian uzak
lasmaktadır. Halihazırda İtal
yan kolu nehrin iki kıyısın
da da hareket icra edilebi
lecek bir vaziyelte bulunmak
tadır. Yukarıda ismi geçen 
yerlerde kanlı çarpışmalar 

oldu. Ganale, Dorua i)e Do
noaparma arasındaki mıntaka 
tamamen işgal edilmiştir. 
HABEŞLERİN YENİ PLANI 

VE RAS DESTANIN 
HATASI 

Adis-Ababa 31 (A.A) İtal
yan kuvvetlerinin Negalle 
mıntakasındaki ileri hareketi 
sona gelmiştir. İtalyanların 
Marudara istikametinde yap
tıkları taarruzlar keşif mahi
yetini geçmcmckt~dir. İtal-
yanlar Gullar mıntakasına 
inmek üzere şimali garbi 
mıntakasındaki dağ silsilele
rine hücum etmekl isterlerse 
evvel be evvel muazzam mü
himmat ve yiyecek celbet-

Muciz~ 
- Baştarafı 1· incide -

suı etle sözüene devam etti. 
- Şimdi sana ne söyler· 

sem derhal dünyaya ilin 
edeceksin. Eğer, insanlar 
birbirile kavga etmekte, hoş 
geçinmemekte daha uzun 
müddet devam ederlerse 
dünyanın üzerine ateş yağ
dıracağım .. 

Sonra birdenbire kaybuldu. 
Bir hafta sonra ayni ihtiyarı 
yine gördüm. Sözünü dinle
mediğime canı sıkılmıştı. f ta
at etmemi emretti .. Ben kor
ku tesirile bana ilan etmemi 
söylediği şeyi ilan edeme
miştim .. 

Bunun üzerine üçüncü de
fa karşıma çıktı. Sesinden 
çok öfkeli olduğu belli idi. 
Birinci ve ikinci sözlerini 
aynen tekrar etti. Doğru 

köyün papasına koştum. Her 
şeyi olduğu gibı anlattım. 
Papas, bunu halka anlatırken 
bir daha göründü. Memnun
du. 10 gün sonra onu i k 
gördüğüm yerde dua edi)'or
dum .. Birdenbire gökten bir 
ateş indi ve ayni sesi 
işittim. 

- Eger insanlar kendini 
islih etmezlerse yer yüzünü 
ateşe buğacağım.. Yağmur, 

şimşek, tufan içinde her şe· 
yi mahvedeceğim ... ,, 

~ onradan dile gelen bu 
çobanın iddialarını bugünkü 
münevver dünya ancak te
bessümle karşılamaktadır. 
Ancak dilsiz adamın birden 
bire konuşması herkesin me-

Aldatılan koctJ 
Karısına dostunun kalbini 

va yapıb yedirmiş h: 

- Başta rafı 1 inci yüzde - · 
tarafa çıkmasına, hiçbir kim
se ile görüşmesine izin ver
mem.ektedir. 

Negrita iptidaları koca
sına sadık bir kadın iken 
bu tazyikler yüzünden bık
mış, Perezden intikam almak 
için bir dost tutmağa karar 
vermiştir. 

Negrita Agilhaa adında 
bir gençle tanışmış ve bu 
gencin metresi olmuştur. A
gilhaa büyük bir çiftlik sa
hibidir. Bu çiftlikteki mah
süllerin satışı meselesinden 
dolayı Perezle sı'< sık görüş
mektedir. Bir kaç defa Pe
rezin evine de gelmiştir. İki 
genç bu arada nasılsa gö· 
rüşmüşler ve anlaşmışlardır. 

Aralarındaki münasıbet bir 
sene kadar bn suretle de
vam etmiş, bir!şeyden haberi 
olmamıştır. Fakat gecenda 
nun duyamuş ve derhal ku
dukmuş gibi bir hale gelmiş
tir. 

Perez bir gün Agilhaa ile 
bir ormana gitmişler, buruda 
koca tabancasını çekerek 
rakibinin kafasına ateş etmiş. 

Agilhaa ölü olarak yere 
gömülmüştür. Perez bunu 
kafi görmemiş, biçağını çe
kerek çiftlik sahibinin göğ
sünü açmış, kalbini çıkar

mıştır. 

Perez kalbi bir kağıda 

sararak evine götürmüş, 
rısına: 

- Bu akşam sana bir s 
rizim var. Mutfağa girib 
zel bir yemek pişireceği~ 
Diyerek mutfağa gi 
Agilhaanın kalbini ta•• 
kızartarak karısına ik 
etmiştir. Kadın bilmedeıı 

nu yemiştir. 
- Şimdi yediğin ne 

bilir misin? .. Diyerek nı 
leyi anlatmış ve biçağını ~ 
kerek: 

- Sıra sana geldi, b• 
bakalım... Diye kadının il 
rine atılmış ses çıkarmaıJJ 
için bogazını sıkarken bi 
da vücudunu birçok yeri 
ne batırmıştır. Kadın 
kaç dakika içinde ölmüşl 

Üç gün sonra ormaO 
Agilhanın cesedinin bul 
ması üzerine mesele ııı 

dana çıkmıştır. Katilin 
reze olduğu anlaşılınca j 
darmalar Perczin evine 
mişlerdir. Fak at daha iç 
ye girer girmez Negrita 
kokmağa başlamış cese 
karşılaşmışlardır. 

Bu çifte cinayet halk 
sında büyük bir heye 
uyandırmıştır. 

Derhal tovlanan 
yüz kişi, jandarma kordo 
nu kırarak eve girmiş, P 
rezi yakalıyarak lniç etmit 
P'"'Q ~ ~. ~ 
~:.ı lıt":ıt lıiWıll lliiiiil 

Zecri T~dbirler Şiddetleniy~. ı, 
Istanbul 31 (Ozel) - Cenevre komitesi fsviçre üyesı 

teklifiyle zecri tedbirlerin şiddetlendirilmesini ve pe 
ambargosunun tatbikini kar altına almıştır. Bu karar kO 
seyin tasdikine arzolunacaktır. 

Yedek 
Sübeylar 

Yedek sübay ve askeri 
memurlardan sübay namzeti 
olarak kalanlar için ilan: 

1 - Yedek sübay ve asft ı 
keri memurlardan sübay nem
zeti olarak kalanların adları 
aşağıya yazılmıştır. 

2 - Bu sübay namzetle
rinden şube mıntakasında 
bulunanların, şubemiz hari
cinde bulunanların bulunduk
ları mıntakadaki askerlik şu
belerine askerlik vaziyetleri
nin tesbiti için üç gün zar
fında müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Piyade sübay namzeti Ha
san Basri oğlu Yusuf İzmir 

· 316 kayıt No. 21521, Hasan 
tahsin İzmir 316 kayıt No. 
23802, Mustafa oğlu Meh
med Süreyya Tire 315 kayıt 
No. 19088, Agah oğlu Meh· 
med Suat İzmir 314 kayıt 
No. 1824, otomobil sübay 
namzeti Abdurrahman oğlu 
Ahmed Fikri Tire 314 kayıt 
No. 24284, nakliye yedek 
sübayı Süleyman oğlu Kamil 

1 
Muğla 314 kayıt No. 19567, 
Hazım oğlu Necip Sarayköy 
315 kayıt No. 50708. 
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t rakını artırmaktadır. 

! Bu asırda Romanya gibi 
münevvar bir memlekette 
bile bu çobanın iddiasına 

inanan birçok kimseler var-

t!J 

Belediyenin 
Çalışmalan 

- Baştarafı 1 incide -
yaya kaldırımlarını yapnı• 
mecbur tutacakhr. Bu 
retle yaya yurumek mec 
riyetinde otan yurddaşlar 
rahat içinde gidip geleb' 
ceklerdir. 

Belediyenin bu emri bİ ~ 
fıoda yaya kaldırımlarını Y 
tırmıyan mal sahipleri b 

nacak olursa, beledıye ~ ~ 
kaldırımları yaptıracak 11\ _., . 
sonra parasını mal sabir 1 

rinden alacaktır. ' 
GÜMRÜK K.4-\RŞIStNO 

FAALiYET 
Belediyenin gümrük ka~ 

sındaki faaliyeti bitdl 
üzeredir. Buraya dikilen pi 
miyeler parterde iyi bir d' 
ğişiklik yapmakta ve bu ~e 
ğişiklik birbirine girmiş ol f 
sokaklardaki gelib gitıı>' 
kolaylaştıracaktır. 

YOL VE LAGIM , 
Yeni yıl içinde yukari ıs'; 

hallelerin yol ve lağımlar• 
yapılacaktır. 

RELEDIYENIN BÜ,.Y~, 
Yeni sene bütçesi ell~ 

menin Şubat içtimaında g 
den geçirilecektir. 

dır. Şimdi hasta çocur:1'" ~ 
hastasını yakalıyan her:, 
doğru Allahla konuşan ço 

na götürmektedirler. 


