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Rai Naıihu ile Vehip (Paşa) Kumandasında Ciciga'da 120 
Bia Kişilik Bi!. fik Bir Kuvvet, ltal anları Bekli 

Ras Seyyum'nn Italyan Sol Cenahı Zorlıyarak 

.... 

Eritre'ye Girdiği Söyleniyor. Şiddetli 
Yağmurlar da Habeş'lereJYardım Ediyor . 

lliıiıiiiiiiillllliiiiiiiiiiiilıilliı .. 

Sosyal Yardım 
lAvni [)oğan 
tve Komite 

Dilolı.i1 Aoadolu'auo bir köte

tiode, mütevaataae, mftıbet Ye oto
riter bir çalıımuun!;ıoouçlanaı 
•kurken, içimiz heyecanla Ye göl· 
•iiaıtıa kıvançla doldu. 

Türk aluau, en yo.bek bir İç• 
lİllaal beyettir. Tirk'GD tefbti, 
ltık'ClD difkbe, 7obula, fellket 
16rmfltlere olan derin ve içten il· 
llii, acaoao hiçbir alaıunda yoktur. 

Menu girebilmek için o ha·f 
berin kıu bir çerçe•eaiol yaza• 

~: 
cParticle, blt8a bayar eemiyeto 

letiaia Wr merbd ~· , .. 
dar. Bau cYlbek IOlyal yardım 
koaüteeb d.iJGnl&. Ba komite ... 
llİ8lola tllHİmi ye pll .... tınlmaı 
4.tni Dugao'ıo İamir'deki ilk ma
l'IR'üı1d aerlm.deo biridir • 
Ö,S. biliyoras ki, A'ftli Dopa, 
baJU cemiyetlerimtsi a7n ayn ça· 
htaaaktan, gelir kaynaklan arayıp 
taramaktan ve bu meyanda, cemi· 
Jetlere ber 1ıl ellerini metan Ttlrk 
"atandatlanm da ... uin muhtelif 
111Danlanoda malıtelif mlr•cutlar 
karp.nda kalmaktan kurtarmak 
için ba komiteyi ortaya atmıfbr. 
8a ametle eemiyetlen de, •dece 
~ me•nları OseriDda diifdDGp 
'ilhtmak imk&ıu~ı haurlamııtır .. 
loaüteoin toplaotı11Dd~ A YDİ Do· 
lala, çabımalano alYI " adi tecel· 
IUerbd teTua ile aalaamıfbr. Ko
llli ... in bir yılda lopladıgı pan 
31413 kaıur liradır. Buuu 29824 
ita.ur liruı, hayır cemiyetlerine Ye 

•lllann kanalından, fakirlere, m~k· 
1-p yavrularına, açlara, dGılı.ünlere 
l.iı hismet, bir aeer olarak da&ıJ· 
"1ttır Te timdi komiteııia baobdı 
lS99 1in11 nıdır.> 

Bn haberleri okurken blyfik 
lıir heyecan duymamak i•k,,,msdır. 

Bayabn en çetin •e u•aııo 

tla io1af11S oldu&a yıllardayıs. AY· 
'1 Dopo'ıu baheetıip •e, 11cak 
~ kitap Te d.ftere muhtaç 
~ mektep yanaları, yetitea ne• 
'İl UMUada e&•r ilgiais kalmıı ol· 
"1ardı, yarın .ba cemiyete karp en 
llçtık bir ti1kraa borca doymaya· ı 
"klardı. 

Yan aç, gıdaıını alamıyank 

tltriyea, 
Mektebe def'lerlis, kalemm, 

lıv.;. gidaa yanal. 
L.... Bayır; ba cemiyette b6yle bed· 
~tlar olmamalıdır, Tilık alua 

' tahammtıl edemes. Dltüntıl• 
""1idir ki, AYDi Dotm'ın anlat· 
~ aruıoda kimaeais 20.30 ku 
~anao da kurtarılarak mek· 
~· •erilmeli Tardır. Kimaeais• 
,._, fUirligia; dayaaıbıı kız ÇOo 

~ için ne feci bir IODUÇ ha· 
~yabilec:e&Uıi dCltflDOraek, udece 
... 1•Yracuklar lıeeabıoa, A•ni Do-

'• onmala beraber yftrilyen 
~in Uf ... D .. iWebed 
1..""7• Te tüıuJa INıf e~ 
~clu. 20.30 m, zo.30 mll&ak· 

.._ Soaa ' DCI 711de -

Sdgda rnareıal Badeglio, ortada mareşal De Bono. 
solda lıalyan yerli uskerler kunıanlfanı 

Makalle, 19 (A.A) - "Am- 1 r1mcheı boltz• yakınında bHı 

b1aledl lıtlkamednde Babeı Babeı kunetlerlae r.ıt gel· 
lutalannın blylk hare•Atta bu· mittir. Ba Babeı kaYvetlerl 
laaacıklan tahmin olaamak· bulundula mndlerda tataa· 

1 

tadar. Ru ıc,..'aıa emrindeki mık lıtlyorda. Fakat ltalyan'lar 
kıtalar Hararı madaf1a etm,,k ateı açar açmas aehrla ôblr 
lsere cenaba hareket etmlıler· 
dlr. Ayrıca Copte kllleeıi tef· 
lerl uuıada anlaımuhkl1r 

çıktılı blldlrllmektedlr. 
Roma, 19 (A.A) - Adlı· 

Ababa'du gelen ye Raı Sey· 
yam kıtalanndan blrlala Ada· 
aaıa baıı11atla ltalyaa ıol ce · 
nahını •orlıyarak Erltre top· 
nklar1aa glrmlı oWaıaaa dair 
bala••• hebederla kat'IYJ'if" 
ual ye ee111 yoktur. 

Aımara 19 (A.A) - Takas 
seye dogra ileri harekete de
Tam edea MHlpa kola Malt· 

tanfıaa çekilmek ıoruada kal· 
mııtır. Nehrin baıka bir nok· 
tuıada da ltalyan'larla Babeı· 
in anıında bir çarpııma ol· 
muttur. Babeı plıtarlarıaın tefi 
eeir edllmlıtlr. 

Aıchlangl gala ile Aatalo 
~aıa yakınında •• ayni keılf 
hareketleri yapılmııtır. 

Camarteıl gana aç motarıa 
bir İtalyan açagı dlıman tara · 
fıadaa atılan mermilerin babeıi 
ile llablle'de Ylcada getiril· 
mlı ol•• kampa inmek •ora11 
da .kelmııtır. Ba uçak lcabeden 

Yunaoistan Vaziyeti 
Fırka ihtirasları Şimdi De Yeni Bir 
Cepheden Şiddetle Devam Ediyor. 

Yunan kralı ile hanedan erkanı, lü!ndilerine genoyım neticeüerin 
bildirmege giden heyetle birlikte Yunanisıunın Londra aefareıinde .. 

Iıtanbal, 19 (a&el) - Ad· ktmed tatacak meb'aı mlktan 
aa'daa gelen haberlere ı&re, 100 adedini balmadılı bahle 
Yanaalıtan'dakl fırka lhtlreılan Çeldarlı'la kendi fırkuıadan 

timdi, Koadlllı • Çaldarlı lhtl· 151 ye fırkua barlcladea de 
lafı ıeklinde Ye had bir Nf· 21 taranarı nrdır. 
hada dnam etmektedir. Krallyetçllerla mlblm bir 

M. Çaldaılı, mecllıte h6k6· kıımı da M. Kondlllı'la lkd· 
med kolayca dnlrebllecek de· dar mnkllnde kılmuıaı ille· 
recede taraftara maliktir. BI· - Sonu 5 inci ya:ıde -

tamlreı yıpıldıA•D· 

dan bf nbaıı Del 
Montayı alarak As· 
qıaraya götlrmlttlr. 

A•oclated Preu 
Babeılıtan cephe· 
ılade uçaklanq ilk 
defa olarak yualı 

ıap11ıakta oldukla· 
rını .kaydediyor. lıalyan'lur ıarafırıdan bombardıman edilen Habeş köylerinde bir aile 

General Naalbu ile General Aıkerl• ria 11hbt dorumlart mCl · dönmt~e mecbur olmaıtar. 

Veblb (Pat•) aıa kamendalaıı kemmeldlr. Keadlıl yHah değildir. 
ıltıada n Djl·Djfga etrafında Ttgre Cepheli, 19 (A.A) - İtalyan açmınları Antaloya 
ya. yirmi hla kiti nr .. r. 1tal· 8"11 ajaaıı ıyıarından: doğru gitmekte olan takriben 
yınlann Opdrn'de ancak elll Claohaa açalı Ambaalagl 15,000 Babeıll mobarlpten 
bin kltlUk bir kanetlerl oldu· balgeılnde bir ketlf hareketi mcırekkeb bir grab berine 
la 16ylenmektedlr. Yaımarlar yapmakta oldoAa ıırada ıld· bombalar atmııl1rdır. &ebetler 
Babeıl~rla Ogaclea'I mldafH detll bir tlfek ateılne maraz ttlfek te mitralyözlerle maka· 
etmelerine y1rthm etmektedir. kalmııtır. Uçman Makal'leye helede bulanmaılardır. .. ................................................ ,... ................................................................................. . 

Fatist Bildiriği Yurda Gelecek G6çmenler 

"Bekle-
m~k Zamanında 

Bulunuyoruz!,, 
lnkııaa ugra,ran lngi.li:ı- lınlyan 
konuımaları gene ba,lıyacaktır 

lıalya kralı ve M. Mwsolini 

ltıanbal, 19 (a&el) - Ro· 
madaa bildiriliyor: Beytlk faılıt 
karola dla gece Hat yirmi 
ikide toklaamıı Ye geç Yakte 
kadar mlukerelerde balaamaı 
tur. Kon1eyla toplantıanı mi· 
teaklb aeıredtle~ bir blldf rlkte 
denilmektedir ki: 

Fafht koDNyl toplanbıında 
Daçe, alyual daram hakkıDda 
iki .. , lubıt Yermlıtlr. Bek· 
lemek umuıada balaamak· 
tayı•. 

Slel daram hakkında da ıa 
l•bat nrdır: TamUyaa bölge· 
dnde aeml•leme harekAb bit· 
tikten IODrl ~- geçlle· 
cektir. 

Faılıt kaıalu; Taktii• bıı· 
l•mıı olaa, fakat eeçlm dola· 
y11lle lnkıtaa aırayaa laglllz· 
ltalyan mlsıkerelerlaln netice· 
tbae latlaar için 18 llkkhuda 
topluıcakbr. 

Kardeşlerimizin Soysal 
ve Ferdi Hürriyetleri ile 
Her Gün Alakadarız. 

~~~~~~ .. ~~~~~~ 
()nlar Biran Evvel Yurda, Ataıork'e 

Ve Rejime Kavuşmak istiyorlar. 
Şokrn Kayanın Kamutaydaki diyevi. 

~~~-----~--~~~ 
Ankara 18 (A.A) - Kama· lerln Te b,rH da ukdaıhl•D 

tayın buglnkd toplantııında ıeıldir. Yok1a ılya~t nya dn· 
lıkta kanaaanaa görlıtılmeei letln amaml menf1atlerl aeyl 
eına11ada .as alaa Maabar, lıtllzam edlyorea oaa yaparlar. 
(Aydın) Balgarlıtandıa yarda· Mazhar (Aydın)ın ba 16ale· 
masa gelmlı olın göçmenlere rlne kartı lçl~lerl Bakanı Şlk· 

tema ederek, bunların mem · rl Keya da ta karı•lalı ver· 
leketlerlnden ay11lırkea çektik· mittir: 
lerl bayık mGıkcıltttaa acı - T6rklye camarlyetlnla da· 
bir llHnla ılklyet etmlı n bili ye harici lılerlade glsll ne 
ıalha keıldlılae ea blyGk ideal bir köte, ne bir nokta yok.tar. 
edlamlı olaa camarlyeı hlkd· Memlekete te millete .td ba· 
med ba btdieelere karı• ı6k6 tcıa lıler ba klnGdea açak 
netle mukabele ebe bile kea· gara161Gr n garalar. Dahilde 
dlal ba itlerin ara11nıta ae gibi olduga gibi baraktıAımı• yeı· 

muahedeler, mlnaeebetler, mu· lerde •e bizim haramısla yap· 
amrl.,ler muhabereler olduğa· yaa te dllfmlsle konuıaa ırk· 
na bllmedlll içi• hGlnlmetla daılaramı•ıb Te kardeılerlmlsla 
artık ıalbperverlfgla de fnklne içtimai, ferdi hayat ve hlrrl· 
çaktıgını ıaylemekten nsgeçe yetlerlyle her gln alakadırı•. 
mlyeceğlal llbe etmlıtlr. Harlclyenls her samın ba alt· 

MHbar h"yecaah ıGzlerlne itayı gôıterdl ye ınttermekte• 
ıu cGmlelerle nihayet termiıtlr: dlr. Oradaki arkdqlarımısıa biç 

- Tırklye Camarlyetlala bir tazylka aıramadıklan ye 
eeaelerdenberl taklb etti Al ha ağramıyar.aldaıa hakkında te• 
rlcl ılyaıet ga.terlr ki, oaı btıı· mlaat ıldı. Ba ldbarla retml 
kuuun zararına hiçbir fikir mıkamla11 lttlbam edecek Ya• 

ye hareket lıaadı kabil degn. zlyet kalmıdı. 
dlr. Her hangi bir memleket Eger muhltlerlade maddi 
Ye millete, her haugl bir ıalh we maaevt tazyik gDrdlklerlpe 
idealine karıı re1mfg ye ya ha· malla il olarıak ye ora akl 
ıaal Tlrklye'ala lmsaıı te ha· Tcırklerla lnıanca yı11mak bak· 
reketl gGrllemes. Benim ba kıaı temin ettirmeye h6k6me· 
•Acilde lelyleylılm ve balmtım timiz mecbardar. Yapacaıı te• 
71laıı •lcdıral n la11nl blı· - Lı'lıfen revirini~ ~ 

-·- ·- -- ""- 1•1"•• llMllllUIUar 

l 
r; 
d 
o 
I · 

k 

l 

' 



W!!lll!mı.ıa~:x!.~11~11m1111111111mmmm1111m1111111m11111111111111111111nmm111.111s:.:1111111mı::::111111111m11111m:.J.:11!11:1 A D~:ıt::~11l..111111m11m111111111111m11111 •• 1m111m11111111111111mmınm1111ma.1111mı:11m111111111111m11?~::~~!:~::11~1~1?.:!!!H!!.. 
Arap'lar a a a a • a ' Eski Muha· 

Atatürk'ü TOrk· 
)erden Duha Ziya· 
de Sevmektedirler .. 

Büyak Öndere çekilen tel· 
gnf mohtısır olmaema rağmen 

yaln1z Hbltler namma çekilmiş 
aaydmamah, bilUln Suriyelilerin 
tuh ve hislerinin tercümanı 

olan bir vealka telakki olun· 
malıdır. 

İstlklAI ve harrlyetten mah 
rum kalan Sariye balkının 

eırkın mef bareti ve vatan mü· 
dafaasında bir sembol olan 
Atatftrk'ün mukaddes hayatına 
karşı bir suikasta kat'i olarak 

bolonmıdı ve bolonmıyacaktır. 

Bu komplonun Surlyede ter 
tip olunduğu söylenebilirse de 

bir tek SoriyeUnln ha ~omp 
loya iştirak elliği iddia olu· 
namız. 

Arap'br ve haseeten Suriye · 
iller Alatürk'ü Törk'ferden da 

ha ılyade eeverler, dersek md· 

hılAğah blrşey eöylememlş oluruz 

Atatilrk ulasana ecnebi ietltl 
ve hakaretinden _knrtarıp ona 

letlklAl ve hOrrlyetlnl kazandırdı . 

Atatflrk btıyflk Türkiye kordu. 

Tark'ler ile aramızda beşyiiz 
sene sftrmflş olan mil~ter4'k bir 
hayattan kalma bağlar vardır. 
Bu bağlar bizi birleştirmiştir. 

Bogftnkft Tılrkfye bütün mazi 
bağlarından ayrılablltr. Fakat 
bir tek bağdan ayrılamaz. Bu 
da komeolok bağları ve Sori· 
ye'nln Büyük Ôodere karşı 
beıledlğt duygulardır. 

Tiirk'lerln Ôodeıl ve hftUln 

enklD mef hareli Atatürk'e 
uzun ömürler vermesini ve her 
tecnGzden muhafaza etmesini 
Cenabıhakıao dileriz. "Elkalls,, 

-ı------

şebb6sler kAfl gelmezse müra· 
caat edeceği daha yüksek ha· 

yatlar nrdır. Btr Tilrk kanı 

akıtıldığı, Bir Türk haksızlığa 

veya tazylka uğradığı zaman; 

Tftrk el kArı ~momlyeslnln 
gösterdiği hassasiyet h0kt1metl 
IAkayd bırakamaz. Fakat hali 
hazırdıı gerek dahilde ve ge · 
rek hariçte yaptığımız tahkl · 
kat göçmen hususunda harici 
tmzylktan ziyade dahili tazyilin 

vicdandan gelen, içten kopan 
bir tızyıkıo mevcodlyetlol gôe· 
terlr. 

Blliyorsonoz ki Romanya hü· 
kumetl çok adil bir hftkii· 
mettir. Bilhassa Tork tebaaeı 

hakkında çok adllAoe ve dos· 

tane muamele yapmaktadu. 
Tftrklerl buraya koşturan !Jey 
demin ırzettlğim gibi bugünkü 
Tdrkl yenin yOkeek mevkildlr. 
Onun hariçteki aklelerldlr. 

- Arkadaşım Kitapçının de· 
dlğl gibi biran evvel yarda ve 
biran evvel Atatürk'e ve Ata· 
türk kanunlarına ve rejimine 
kavoımak istedikleri içindir. 

Aeıl esas budar. Bu plslko· 
lojlk ciheti h11ldkaten nnotma· 
mak lôzı mdır. Bugün gelecek 
olan muhacir lçlo Trukyıa'Ja 

ve lstanbul'd11 yerler hazıı hn · 
mıı:tır . Buoltr yt>r:ıfz , e ı:ıç h~I · 

mıyııcııklatdır. Bunlar ııı gclct'«ği 

gftnü şlm11den tayla edemem. 
Mamafih karaluştan evvel gelip 
yerleşmeleri içhı ç&lışılacak.tır. 

• • • 
Istınhul, 19 (özf'I) - Trak

ya'da iekAo teşkUatlyle meşgul 

olmak ilzre Sıhhat lşlerl Ba

kanlığı mftete~arımn başkaultğı 

altındı 4 eıbbat mftfettlşloden 

mftteoekkll bir hey'et boraya 
gelmivllr. Hey'et, hemıııo Trak· 

' 

1 G IUJ ifil IUJ ifil T e ova z o Ha lb_e .ır o e ır o lripler Kongresi .. 
••• Tüı·l{-ltalyan Fransız Harbiye BOdcesi Konuşuluyor 

Ticaret Anlaş
ması Uzatıldı .. 

Ankara 19 (özel) - ltalya 
He aramızda ıktedllmlo olan 
ticaret anlaşması, bir ay daha 
uzatılmıştır. 

lngiliz Kralı 
ve Kraliçesi 
Londr&'ya Döndüler 

İstanbul, 19 (Özel) - Lon 
dra'dan bfldtrlyoı: 

1 oglltz krah ve kraliçesi 
Londra'ya döomüşlerdlr. Kral 
ve kraliçe 3 Kaounuevvelde 
Avam kamaraeının 
kadar Londra'da 
tardır. 

açılmasına 

bulunacak· 

Yarın, Boldogam Hrayının 

hususi klUseslnde Dük: Dqken · 

tin çocuğunun vaftiz merasimini 
yapacaktır. 

Fas'la Şenlikler 
htanbul 19 (özel) - Fas 

sultanı ~eyld Mehmed, yıldö 

nQmü mftnısebettle bdttln 
Fas ta 

Bo 
siyasi 
kabul 

şenltkler yaptırmışhr. 

munaeebetle askeri ve 
heyetlerin tebrikAtını 

etmiştir. 

P aris Gazeteleri 
Büyüklerin Bir
leşmesini istiyor 

İstanbul, 19 (ôzel) - Parls· 
ten haber veriliyor: 

Parf s gazeteleri, zecri tedbf r· 
ler hakkındı ozon makaleler 
yazmakta, FHnsa'oın tedbirlere 
iştirak etmek mecborlyetlnde 
oldoğooo zikretmekle berabrr 
barışın biran evvel avdetlnl dl· 
lemektedtr. 

»Gazet Deloar tt İtalya . Ha· 
beşlstın mubarebeelnden sonra, 
İnglltere, Fransa, Almanya, 
İtalya ve icabederee Polonya 
atasında bfr blok teşekkül et
mesini luzomln görüyor. Ayni 

. ' gazete, Japonya om uzak şark · 

takl doromono tehlikeli gör· 
mek.te •e diğer bOyük devlet· 
ledn, bonon için toplu olma· 
tarı iktiza ettiğini ileri eftr· 
mektedlr. 

Endüstri 
Genel 
Direktörlüğü 

Ankara 19 (Özel) - Eko 
noml bzkanlığı endftstrl genel 
direktörlüğüne F.eehane fahri 
kasa direktörü Reşad'm atana 
cağa eôylenlyor. 

Almanya ve Fransa -
Almanyanın Hazardaki Kuvveti, Fran 
sanın Kuvvetinden Çok Mu Fazla imiş. 

• 

Bitler Fransız sef ırile konuşuyor .. 
lstınhol, 19 (özel) - Parl~· ı Finans enciimenl harb1ye 

ten blldirlliyor: bOdçeslnl tetkik ve tanlp et 

Sivas - Erzurum Hattı 
Tahvilatı Scıtışa Çıkarıldı 

--·--·Kayıt Muamelesine Bugünden 
itibaren Haşlanıyor. 

Ankara, 19 (özel) - Shas . Erzurum demlryolunon 
karşıhğı olarak çıkarılan yOzde 7 faizli tahvillerin her 

inşası 

yerde 

kaydına yarJDdın itibaren başlanacaktır. 

./ 

Zecri tedbirler hakkın
daki izahname .. 

mlştlr. Bildce raportörü M. 
Arşlmbo 1939 biidcesluln 6 
milyar 953,664,386 frank ol· 
doğono söylemiştir . Geçen ee· 
nekl biidce 7 milyardan fazla 

idi. 168,922,665 frank nok· 

sanbk vardtr. 
Raportör, bOdcenln geçen 

seneden azlığını söylemiş ve 
lcabederse Almanya'nın büdce· 
sild mukayese etmeğt teklif 

etmiştir. Ve: 
- Almanya'nıd kuvveti beş 

yüz otuz bin ve otnzbln polis 
ve lurk bin jandarma ve iki 
y6z bin ameleden mOrekkebtlr. 

Bu konet, az zamanda altı 

yüz bine çıkacak ve flç btn 
polis, elll hin jandarma ve dört 
yfiz bin ameleden mürekkep 
olacaktır. Şo heBBba gnre Al· 
manya'nın hazardaki kuvveti 
bir milyondan fazla Fransanın 
aluyfiz elltdört bin kişiden mft 
rekkebtlr. Bono ancak btıdce 
taearru(o zaruretinden husule 

gelmiştir. dem•ştlr. 

Nüfus Sayımı 
Sonuçları 

Teshil Olunuyor 
Ankara, 19 (Özel) - Ntıfoe 

sayımı eonoçlarını teeblt eyle· 
mek ve letatlsttlderl. ayırmak 
ftzere 150 Jdştllk bir kadro işe 

başlamıştır. 

Fransız Tayya· 
reci Nişan Aldı • 

İstanbul, 19 (Özel) - Tdrkofls, ltılya aleyhine tatbek edlle· Ietanbnl, 19 (özel) _ Adis· 
cek olan zecri tedbirler hekkındald lzabnameyl benOz hızırbya· Ababa'dan blldlrlltyor: Franeı• 
m;duu1tır. lzahname, tatbikata dair dış işleri bakanhğından ve t 1 R bil ' H b ı tayyarec s o e ye a eş m· 
gOmrftklerden ahnacak mdtemmlm maldmattao sonra ikmal edl- k Ok k 1 
lerek Uıtn olonacakt1r. arl altoro en y se n eanı ver· 

m şl r. 

Habeş Ordularına lngiliz Paris Dağları 
T l . G .. d ·ıd· Karla örtülü ay yare eri Y00 erJ } İstanbul, 19 (Özel) - Paıls· 

ten haber vertllyor: lstanbul 19 (özel) - Adle·Ahaba~ya logutz Somalhloden fo . 
glllı markala tayyareler geldiği ve hemen cepheye sevkedtldlğl 
bildirilmektedir. Babf'ı'ler iki gfin evvel baolıyan son muharebe· 

lerde üç İtalyan tayyareelnf dOşOrmüşlerdlr . 

Zorlama Tedbirleri Ital-
yan Parasını Düşürüyor 

letanbul, 19 (özel) - Zec: i tedbirlerin tatblldoe başlandığın· 
dan Italyao parası değerinden kaybetmege ve düşmeğe başla· 
mıştır. 

fora dağlarına webzol kar 
yağmaktadır. 

Habeş'ter 4 Uçak 
Daha lsmarlaaılar 

lstanbul, 19 (Telefon) -
Londradan bUdlrUlyor: Habeş 
hftkumatl ftç klelllk dört tay· 
yare sipariş etmiştir Bo tay· 
yareler; Habeş ordularının er 
kamharblyesfnl taııyacaktır. 

Telefon 
3151 Tayyarre Süliilemaso 

Telefon 
aısı 

MAURICE 

CHEVALIER 
MAURICE 

CllEVALIER 

300 
Güzel kız en ta· 
nınmış Fransız 

artistleri ile 
beraber 

5 
Gilzel şarkı, bil· 

yük revfiler ve 
canlı Bir Aşk 

Macerası ile süslenen 

FOLI BERJER 
Ftlml ile İzmlr'lilere 
zevkli saatler yaşatıyor AYRICA: Foks Türkçe sözlü dtlnya haberleri, 

Mlkl «Karlkatftr komik" 

lstanbul 19 (özel) - Var-
şovo'dan haber vertılyor: Eski 
muhariplerin yedinci koogresl 
bitmiştir. Bo kongrede Polonya 
dış işleri bakan ıKoionel Bek 
te bızır bolunmoıtor. Kongre· 
nln hitamında mesai nazırı 

Konel (Gorl) bir söylev ver• 
mlş ve hazır bulunan Fran8ı• 
eski muhariplerine hitab ede• 
rek Polonya'nıu, Mareşal Pil" 
sudeskl'nln Hslyetnamesi 1110• 

clMnce Fransa ile dalma dos 
kalacağını beyan eylemiştir. 

Busene Nobel 
Mükafatı Yok .. 

Iatanhol 19 (Özel) - 0dlo 
dan bildirildiğine göre bu yı 
nobel mükafatının biç klmsey 
verUmemesl kararlaştırılmıştır . 

lngiliz - ltalyan 
Konuşmaları 

letanbnl, 19 (ö:ıel) - ltaly 
ile Inglltere arasındaki kono~ 

mılar, tôniimtlzdekl Comad 
itibaren tekrar başhyacaktır. 

Yugoslavya 
Bazı Mahsullerini 
lngHtere'ye 
Satmak istiyor. 

İstanbul, 19 (özel) -
goelavyı hflkumetl tara(ınd• 
Londra'ya gönderilmiş olan bf 
heyet ile İngiliz bftktimetl Dl 

zakereye haılamıştır. Bo mflz 
kerelerin esaeı, zecri tedbiri 
dolayıslle ltalya'ya ihracı mO 
kftn olamıyacak Yugoslavy 
mahsulat1Ddan bir kıemınlD 1 
glltere tara(ından mObayeasıdJ 

Zecri Tedbirler 
Italya-Yugoslavya M 
nasebetlerini Bozma 

Lıtanbul· 19 (Özel) - lta 
nın Belgrad sefiri Avala aja 
aıoa verdl!;l bir beyanatm<\a: 

- Zecri tedbirler dolıylel 
Yugoslavya htıktlmetloe elJyl 
necek hiçbir eôıftmOt yoktd 
Y ogoslavvamn uluslar eosyet 
slnln mukarreratıodan harlı; 
kalmasını maddel lmkAn olDJ 

ruğını bildiriyoruz. 
"Bo b4dlse benim bora 

taylolmdeoberl hosnle gele 
dostane politikaya hiçbir tell 
yapmıyacıktır. Avrupa'nm d 
nlzlerlnde müıterek vazifeler 
mJz vardır. ,, Demlıttr. 

Fransa'da 
Meclis Tatili Bitiy 

İstanbul, 19 (özel) - Pır 
ten blliHrllf yor: 

Mecllefn tatili bltmek. ozr 
dlr. Ve bogftnlerde umumi JJJ 
zak.erelere başlanacaktır. 8dg 
Finans komltaeıoın, sol cen• 
mensup azaları bazı vesaiki 
nrakı tetkik etmlılerdlr. 
Çuşamba günO. öğleden so 

ra kabine içtimaı esuasıP 

Radikal ve Radikal Sosyali 
ler de bir içtima yakı.ceklırd 

Pc rijembe gün O de vaıeif 
ı;ör~ ba re kt l c•decr.klc·rdir. 

i\'lareşal 
ltalya'ya Dönftyor 
İstanbul 19 ( Ö.ıel} - · 

mandan blldHldtğfoe gö 
Mareaal Döbono Aıımara'd 
ayrılırken ıekere lı adı bOY 
mnvaf fakıyetlerinden ve fe 
kArlıklartndflP dolayı ıeıe1'k 
eımiştlr. Mareşal, ayni fedak 
bk ve muavenetin halefl ıs. 
nında da devamını teıneO 
etmiştir. 
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. ltalyan ~ Habeş 
Darbı Durumu 

••••• 
Deyli Telgraf gazetesinde 

General Temperley şıı yazıyı 

1anşor: 

İtalyın turruzu, genft bf r 
cephe hılfnde hıtlamıştır. Bu 
Uerleylfln hedefi, Kuzeyde Mı · 

kaile ile Tlgre'deld Dolo'dır ki 
bagQa bonlarJn öğle nktl ele 
geçirileceği umulmakta idlı 

İtılyao'lann verdikleri ha· 
herler, yolların askerlerle ve 

mekArelerle dolu olduğunu bil· 
diriyor. Şu halde taarruz, bil· 
llln genişliği ile yıpılmıktadır, 

Esaa ordu, eskiden de oldu· 
ğo gibi Dç koldın ilerlemek· 
tedlr. Bo ordu altı ttımenden, 

yıhod 125 bin askerden m4· 
rekkeptlr. 

Solda bl rJncl kolordu, mer, 
kezde he yerli askerler ve or 
da bunlarla ılyıh gömlekliler· 
den bir ttımen kıtalmııtır. Sağ 

tırıftın llerllyen ikinci kolor· 
da blUln vaziyeti ıaraaıod al· 
hndı bulundorıcık ve Tajasse 
nehrinden aıağı llerllyecektlr. 

Artık Danıkll blU~eelnde 

hareket yapan kıt'alar haH:ın· 

u daha 11ğlım haberler ılmıı 

bulanayoruı. Bunlar, General 
Mırlottl'nln kamandaıunda bo· 
lanın bu lut'alırın •içinde As· 
kul, Hıbeılfler ve İtalyan fdı· 
reli altındı balanın Danakldl· 
ll'ler vır8ır. Boraaıkl ç6l so· 
ıuı ve volkaniktir n dflnya· 
nın en sıcak yerlerinden bl· 
rlndlr. 

General Dö Bono'nun bu 
çetin ve çorak bôlgede ne gibi 
ıebeplerle harekete kalkııtığı 

ınlatllDDyıeık ve hayret edJ. 
1-k bir teydlr. 

Fakat her halde bu bölgede 
dGımın mevcudu hakkında 
ılınmı' haberler bu harekete 
1ebek olmuı olacaktır. 

Bırbın ilk ayının ıonondı 

İtalyın'lır Hıbeıletın içinde 
hiçbir muhalefete oğnmıksızın 
60 mil llerlemfılerdlr. 

Makalle'ye vardıktan ıonrı 

gene darama pekJıtJrmek J4zım 
gelecek ve onclan ıoura itlnct 
btr devre bethyıcıktır. · İJerl 
hareketin ıGr'ıtl, ne askerlerin, 
ile de knmındı hey'etlnln de. 
Aerl ile ölçGlmemelldlr. Bu, 
yollardaki gGçUlklerden ileri 
gelecektir. Ba hmaıaa hatan 
tehlike ihtimalleri he1aba kı· 

blmıktatlır. Her halde bonon 
bôyle olm111 ltalyınlırın 1896 
Jıbnda ılmıt oldukları deraf 
1lnutmımılır1ndan ol1a gerektir. 

Kmey cepheelnde tlddetll 
18jmarlann yağmakta olduğa 

haber ıhamıkaadır. 
Deylt Telgraf ıytarının an. 

lattığına gGre General Grazyınl 
ilerlemektedir. Bu komandan, 
Vebbe Şebell'den Kuzeye do~
l'Q ilerliyor. Bu defıkl cephesi, 
fllkl cepheılnden dıbı genlıtlr. 

Ba ylrftyaıGn ilk hedefi 
Corıhıldlr. Burada bir kale bo· 
hındağa için ehemmiyetli çar. 
P1t1Dalar olae1ğı umuluyor. Fı· 
kat 11al çetin harpler, 100 uıll 
el.ha ileride balanın Fafa. Ba · 
lleb'de olacaktır. 

Napoll'den gemiye ytlkletl· 
l 
'il Jenl bir tOmen, Ogaden 
cepbeıfne gidecektir. Burada 
"0gadiıo'non kararglh olarak 
k0Uınılm1111 maH11lı yollarını 
200 mil kadar kısaltacaktır. 
kuıey cephesinde asker çok 

le Jer Hdır. Onun için yeni 
tlen askerlerin Ogıilen'e g<>n· 

tlllp onda dorumu peklttl· 
~Celf ılda dıha yıkın gibi 

'lellr, 

,;ıuıııııuuuuuıııııııı 

f: Günün Şar habernern 
Zecri Tedbirler 
ve Tüccarlarımız 

lneholu Vapuru Heyet Ada
naya Gitti. 

Faciası Tahkikatı •···• ••••• 
I~çi Vaziyeti Tnccarlar Dnn 

Ekonomi Bakan· 
lığına Başvurdulzr. 

Ehlivukuf Diln De Genel Savaman- flzerinde Mnhim 

ltalyı'yı kartı tatbik edilecek 
berklteler hakkında TGrkofls 
ve tecim odasına henüz hiçbir 
haber gelmemlatlr. 

Tetkikler Yapıldı .• 
Jıkta Meşgul Olmuştur. lt kanuna dserlnde tetkikat 

Trlyeıte yollle Orta Auapı· 
ya mal göndermek latlyen bfr· 
çok ıaccarlar bu mıllanır Ital· 
Y"'dan çıkarılıp çıkanlmıyacı· 

ğından emin olmak lıtedlkle· 
rlnden ne yıpacaklarmı Eko· 
noml Bakanlığından sormuı· 

lardır. 

ltalya ile olan ticaret anlat· 
maınnın mftddetl bugftn bltmfa 
olduğundan zecrt tedbirler hık· 
kındakl lzahnıme gelinceye kı· 
f'.lar yapılacak muamele bıkkındı 
gerek Tftrkof la ve gerek Ti· 
caret odası tarafındın Ekonomi 
Bakanla~ına telgraflı mdracaat 
edllmiı, mıHlmat latenmfıtlr. 

Rozetler Geldi 
Bava Tehlikesini 
Bilen Oyeler Gidip 
Alabilirler 

Bdytık Baıkaoımııın altıncı 
havı kurnhayında faaret bo· 

yordukları hava tehlikesini önle· 
mek için, Hava Korumanı yır. 
dıma koşıcak yurddaılırdan 

senede en ız yirmi lira vere. 
cek olanların hıva tehlikesini 
bilen tıye kay ]edilerek kendi. 
lerlne özel bir rozet verileceği 

ev-.elce yazılmıştı. 

Hava Koromonon çok zarif 
bir tekilde yaptırdığı bu rozet· 
ler İzmir ştıbemlıe de gelmlt 
ve taahbadOnft tamamlamıı olan 
yurddaıları teule baılınmıı 
bolondoğuadan Havı Koroma· 
na en az senede yirmi lira 
vermek suretiyle tehlikeyi hl· 
len nyellğe yızılmıı ve ıaahhfl. 
dtınfl tımamlamıt olan yard· 
d8tl•nn HıH Kurumana mft· 
rıcaatla rozetlerini ılmıları. 

' 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Hu ıkıam Baıturat'ıa Sıbbıı, 

Karatıı'ta S.nto, Tllldllk'ıe 

Yeni lzmlr, Irgııpasıruıdı As· 
ri ve GGzelyer'de Afiyet ecu · 
neleri açıktır. 

İnebolu fıciaeı tıhklkab için 
ehli vukuf olarak seçilmit olan 
zevat, dtlo Gğteden ıonrı mfid· 
delamomlllkte bir maddeı meı· 
gol olmuı ve tahkikat evrakı 

Clzerlndekl hızı ifadeleri göı · 

den geçlrrolıtlr. 

Vapurun battığı yer henGı 

harita aıerfnde tımımUe teablt 
edllmlı değildir. Bunun için 
denizcilik ilmine gôre çlzllmlı 

bir hırltı arıttırılmıktıdır. 

Denlsden çıkmıı yeni ceeed 

yoktur. Denlıle ilgili olan 
zevat, eğer balaklar tarıfındau 
imha edlhrıemlaee bybolan ce. 
eedlerla baglnlerde ıo Gserlne 
çıkae1klarını ıGylemektedlrler. 

İzmlyı denilen köpek bahgı u . 
manlırıaın boğulanlın ylmlt 
olmılır1 da muhtemeldir. 

İstanbul deniz tle1ret direk· 
tGrft Mtıfld, lnebolo fıelaıı 

bakkıuda tetkikat yapmak lsere 
ıehrlmlse gelmlttlr. Birkaç gtın 
kalarak tetkikatını bitirecek ve 
İıtaabul'a dGaecektfr. 

Körfezde Balık 
Nesli Kuruyor Mu? 

Ekonomi Bakanlığı Balıkçılık Mote
hassısı lzmir' de Tetkikler Yaptı .. 

~~~~---~~~~-
İzmir civarındaki dalyancılar. cektlr. Balık gemlıl ile İsmlr'e 

dan b11ılırı kargılı atlarla ve gelmlı olan profeaftr bılıkhı· 

kepçe karpit usollle ktıçflk ha· nede tetkiklerde bulunmuı ve 
hklaun nl1amaıı balık neıllnln bılıkçılıra faydılı bir konferanı 
kuramasın• sebebiyet verdiğin· vererek Cumorlyet rejiminin 
den bıhlale bu tekilde balık kendllerfnl her tekilde himaye 
avlanmasının önGne geçtlmealnl ettiğini sGylemlt ve lnkltaf ze· 

llbaylıktın Jatemlolerdf. Hant mfnlerl ftserlnde çahıarak ma· 
dalyancılar bo yaıd"n f zmlr vaffak olmalarını teme nal et· 

körfezi çlHrında balıkların git· mittir. 
tikçe Halmakta oldaianu da ProfuGr dan gemi ile Kuı-
llerl atırmaılerdl. İlbaylık yöne· adasını gltmltılr. Orada bazı 
tim korulu; ılkAyel tızerlne tetkikler yıpıcıktır. 

İnclraltında bo ıekUde avlanan 
bılakçıları avlanmaktan menet· 
mltllr. Fakat balıkçılar ekonomi 
bıkanhğına tlkAyette balanmaı· 
lardı. Bunun 6serfne bakanlıkça 
İıtanbul'dakl balıkçılık eaıtl · 
ta.a profe~ra fzmlr'e gelerek 
bu meı'eleyl tetkike memur 
edflmft ve tehrlmlze gelmittfr. 
ProfeıGr; yaptığı tetkiklerde kar. 
gılı ağlar ve kepçe kArplt oıo· 
ille bıhk avlam11mm hiçbir 
sararı olmadığını, bUlkfa faydalı 
bir avlamı onla ve banan 
Ttlrk'lerla bir ketfl oldo&unu 
teıblt etmtetlr. Profeeör; npo· 
runa yıkındr bakanlığı vere· 

iplik Fiatlerinde 
Ihtikir mı Varmış? 

Ilbayhk lhtJk&r teıklk ko· 
mhyonu din Yarllbaylaı.ta top· 

lınmıf ve dokuma iplikleri fi. 
etleri bakkıadıkl tlklyetler 

Gserlnde görft1111eler yıpmıttır. 

Denlsll · Sanyk6y dokumacı· 

ları İsmlr'de bir mGeue1enln 
do~omı ipliklerinin utı1lar1nda 

lhtlktr yıpbğını ıtkAyet etmlı· 
lerdl. Komfıyon; dtlnkG top. 

lıntıaındı bu mtıe11eee uhlblnl 
çağırarak dinlemege kar•r ver· 
mlıtlr. 

Beyaz perdenin en bDyOk zaferi 

En gflzel tilimlerio en gtlzeli 

ŞAHESERLERiN ŞAHESERi : 

• • • 
SEVGiNiN SESi 

Çardaı Füretio, Bitmemiı Senfoni ve Kaeta Di•a filmlerini yaratu: 

Marta Eggerth 
DÜNYA S1NEMACILICININ SES KRAL1 

Jan Koepura 
Avropı'nın En Meıhur Komikleri: 

Pol Hörhiger - Pol Kemp · Theolingen 

Cumartesi Gflnfl Matinelerden Başlıyarak 

EL HAMRA 
1. MILLi KÜTÜPHANE SiNEMASINA 

Şeıre'if Verecektir a D 

lııııııı......ııııııııl Bu f illmi görmiyenler hıyıtındı ıfne· 
.. ma gGrdtım lddlaanda bulonımıılır. 

yapmak ve lt0I vasiyetini ya· 
kandın görmek lolo ıehrlmlıe 
g11lml1 olHn Ekonomi BakanlıAı 
it ve lteller bdrosu dlrekı6rle· 
rlnden Bıl-Cik, Kuım ve md· 
tabı1111 Dr. Velgerı dan Adı· 
na'ya gftmlılerdlr. 

Heyet ıehrimlzdekl fabrika· 
ları, incir tııGm lma1'thanele· 
rint ve lıçllerla topla oluık 

çahıtıkları yerleri geıerek lıçl· 

lerden buı mıldmıt ılmıılardır. 
Heyet bllbıNa tıçl yevqıf ye· 

lerl Gserlnde önemle darmuı, 

çocuk ve kadın lıçllerta çahı· 

mı tırslar1na bakmıı, mali •• · 
yellerini tetkik etmiı ve b6tGa 
bonlıran lıçUerln aağlakları 

6ıerlndekl teefrlerlnf gözden 
• geçlrmlttlr. 

Matahauıı, İsmir'dekl tel· 
kiklerl hakkındı hHırladığı 

raporunu Ekonomi Bakıahğına 
göndermlıdr. ---
Salkımından 

Kopmuş Gibi •• 
Ambalaj Tec· 
rtlhesinden Bu 
Netice Alınacaktır. 

Karııyaka'lı Cenın·ın tlıtlm 

Ye ıebselerlmizl yq olarak bo· 
zulmadaa ozon maddet koro· 
yıcak bir ketlfte balandağanu 
ve bunun için Baranı slr11t 
mektebinde bir de tecrDbtı ya· 
pıldığıaı y11mıtbk. Cenın'ıa, 

yaptığı ambaJAjlar muhtelli 
aıullerde oldu~o lçla banlar· 
dan en lylılnln bir defa daha 
tekrar edllmeei uygun g6r6l · 
mftıtar. BugGalerde ikinci tec
nıbe yıpılıcakttr. Biray enel 
yapılmaı olan ımbal&jdın Çl· 

kan azam Ve patbCIDlar dtln 
kopınlmıı kıdu tazeliğini aıa· 

bafuı etmit bir hı itle idi. Y ı · 
pılan tecrGbenJu çok iyi netice 
vereceği kuvvetle tahmin edil· 
mektedlİ'. 

Onhinlerce 
Liralık 
Bir Yolsuzluk Hakkın· 
da ihbarda Bulunuldu 

Moıevllere alt vakıf lıun 

ldıreıl berinde mablm yol· 
ıoıloklar yapıldığı hGkt1mete 
babrr verllmiıtir. Hona ihbar 
eden zaı, hayır koromlaıı için 
toplının paralar O.erinde de 
ıollıtlmıl yıpıldıAını blldlrmlt· 
t&. İhbaH göre 6zerl•de yol• 
ıaılak yapılan pıra miktarı 

12,000 llrrdın fulıdar. Emal· 
yet dfrektftrlqG; lhban blylk 
bir önem vermlı, tahkikatı 

bıtlımıttir. Ôğrendlğlmfse gnre 
lhbın yaptın ut et. MaıeTI 

bir vatandaıtır. Yapılın yol· 
mılaklan hflkdmete blldlrmeğl 
bir vnlfe bllatğlnl aaylemek· 
tedlr. 

Baro'da Konferans 
Baro'nun aylak konferıaı ıe· 

rllerladen ba aya aft olanı b· 
dalllro ve tıpa fen heyed relıl 
Bılld Ziya tarafındla kıdlııtro 
mevıau Gserlade vorllecekdr. 
K.oaferaaı bagb ... , 16,30da 

iş 
AN ADOLU'dı bir haber 
Ôlçft ve ıyırlır araıın 

19 manbal memuriyete 
kiti talih lmtı. Rakımlar 

ııada korkunç bir niabets 
k1rıııında dtıotınGyoıom: 

19 kltfllk yiyeceğe 15 
uıınmıı .. 

Gortılftyor ki, bir bııka 
de on m6nbıl olaa, 10 
uzanacak .. 

İtıfsllğl it edlnmlı, daire 
mlleBBeıe kapılHIDda 11İı., 
mı eltında kendlalne ve ıır 

dakllere ekmek arayın o k 
çok betbaht var ki, onJarı 
mln etmek değil, kareıdın 
retmek bile vicdanın baıarıl 
yıcıAı bir ittir. Bu kargı 
l•n içinde, ne ihtisas, ne 
ke ve ideale bağlı bir it ar 
su, ne de tıhımmtıl daıtı 

la yor. 
İt olıun da nerede, ne 

kilde ve ne derece kaıa 

olufn olıanf.. Her kapıda 
llma darmuı birkaç genç, 

Her eski tanıd•ğıadın 
lldmaı lıtlyen eıkl, mtıtek 

birkaç memur gGrdlftyor. B 
lar, dtıtftndtıracG ıeyl~rdlr g 
çek!. Fakat bir de baki 
vardır: 

İbtisuı ve ehllyde kıy 
vermek gerektir. İtten bek 
dlğlml• randımanı alıbllm 

için batan hlBBi ve deruni 
çilleri ikinci pllnı almak le 

bedi yor. 
Baıka bir yol, bngftnktı 

mi yetia bOnyrslnln ılddet 

muhtaç olduAa ihtisas ehllyetl 
öldflrmek ohır. Bir bankın 
mabHebeılne bralm gibi h 
heaaptan ınlımıyan bir lnaa 
veya kimya IAboratunrını b 
kılfa oturtmak, elbette ki 
muhHebenln, veya IAborat 
vana altinı ftltClae getirme 
demektir. 

İhtta... ve ehliyete hı 
gıu ve me•kl verilirken, he 
hangi bir tekilde it aramı~ 

koyolmaı olanları da kafaların 
daa, lly•kıı •e lıtJdatlarmda 

bedenlerinden lıtlfade edllebl 
lecek yerle:e almılıdar. 

Yani lınslere it nrme 
meı' eleelnde it namına yeni bl 
terbiye, yeni bir kıymet v 
ölçl yaratmak lbımdır. 

Orhan Rahmi Gökç 

19 Monhal 
150 Kişi Talip 

Ôlça ve ıyarlar idaresindeki 
mftnhal memorlaklın talip 
olınların lmtihınlan bogaa 1aıt 
on ikide erkek moalllm mek· 
tehi 11lonandı yıpılıe1ktır. 

Mtıahıl, 19 memurluk vardır . 
Talip Hy111 ise 150 ye yakın· 
dır. Boalann aralarında yGk· 

ıek ııbell gGrmaı, usun samın 
memuriyetler vermlı olanlar 
da varclar. 

Yunanistan 
Bazı Eşyanın 

ihracını Yasak Etti. 
Atfnı TClrkof lı tobeelnden 

şehrimi• Tarkof lı dlrektörlll· 

ğ6ne gelen bir telgraf ta; Yanan 
htık6metJnla peynir, aade ve 

içyağ, hayvanat, bll'omam ha· 
buhlı, hamur lılerl, pıtetea, 

damltet ve 11lÇ1l1n, eotm. 
taze ve kura balık ihracını 

meaettlğl bildirilmektedir, 

Zeytlayı~ıaın ihraca mltaa · 
deye tAbl ohD1kla beraber, 
lhrıcı l~la yapıı.n m6noa.ılar 



ban 

Gf'lüi'Dıl ... d lY ~ Sefil Dalkülka: 

T ~ D 9 ır aı f D a ır 0 Hahes lnıparatoru Tayyare ile Desye 
Mısır'da Ye~i Karışıklık Cebhesine Hareket Etmiştir. 
Ehemmiyetsiz Geçmiştir. Talebeler • • •• 
De Yeni Tezahürattan Vazgeçtiler. Haheş'ler;Muhtelif Cebhelerdeltalyanlara Uücuın 

Ettiler. Mussolini'nin Damadı Koot Çiyano'nun 
Tayyaresine 36 Kurşun isabet Etmiştir 

lngiliz Somalisinde 
--· 

ltalyaıı'lar Hududu Geçtiler, 3 So
mali'li lngiliz'i öldürdüler. 

letaobuJ, 19 ( Ôztl) - JJavae Ajansı ayları bildiriyor: İngiliz 
Somall'einde bir hAdlee olmuştur. Somıll'Jl çobanlar koyun n 
kozalarını otlatmak için Italyın'ların işgali altındaki mnıtakaya 

geçmlolerdir. Bunun tızerlne başıbozuk ltalyao'lar İngiliz Somıll'ıl 
ııoırlarına geçmişler ve Oç a.öye baskın yapmışlardır. Çarpıtma 

neticesinde 3 Somall'll köylfl İngiliz ~lmOştftr, bir kaç kişi de 
yaralı vardır. 

letanbul, 19 (Ôzel) - İngiliz Somall'ıılndekl h4dleenln Londra'da 
hiçbir ıeslr yapmadı ğını bildiren Royter Ajansı; bo taarruzun 
Italyan boşabozuklara tarafındın vukubulduğuno llive eylemektedir. 

••• 
ir Italyan Gazetesi 

M. L3val, Sürüklenmek istenilen 
Harh Uçul'umuna Yürümedi, Diyor 

J tanbol, 19 (Özel) - Italyon matbuatı, M. Lnal'ın ıullı le· 
hindeki mesol@inl takdirle zikretmekte ve Fransa'nın bug6nlerdeld 
müstakbel 9azlyetlnt de lldve eylemektedir. 

Jurnale Dhalla'nın öğle tab'ındı bllbasa bu hosuıtakl neşriyata 
nazarı dikkati celbetmektedtr. Bu makalede: 

" M. Lual, eOrilklenmek i teollen harb uçuromonı' yGrilme· 
mlştlr. Solhan temini için çok çalışmıştır. İleride Franea'nın bo 
rold talrdlrle yld olunacaktır. ,, Denllmektt!dlr. 

••• 
Fırtınadan 25 Kişi öldü -- . ._.._ 

Atlantik Sahillerinde Fırtına Evleri Yıktı, 

Mfinakalat Durdu, Vapurlar Hasara Uğradı. 
1ıtanbol , 19 (Özel) - Nevyork'tan bUdfrlllyor: Atlaotfk de

nizinde şiddetli fırtınalar olmuştur. Dalgalar, Mlrltınya eahUle· 
rinde 1:-azı evleri yıkmış, gôtörm'O~lerdlr, mGnıkalat tamı· 
men durmuştur. Fırtınadan 25 kişi ölnıilş, birçok k~Maeler ya· 
relınmış, bazı npurlar hasara uğramışlardır. BQttlo sokaklar su 
altındadır. 

••• 
Habeşistan • Yemen Arasında Bir it

tifak AktediJdiği Yalan mı imiş'!, 

l!!tanbul, 19 (Telefon) 
Adle Abıbı'dao blldlrlllyor: 
Ambalağı mınllkasanda büyilk 
Habeş hareketi g~rillftyor. Rae 
Kaesa'nın kuvvetleri Harıu'ı 

mOdafea için bu cepheye ha· 
reket etmiştir. 

İstanbul, 19 (Telefon) 
Azmara'dın ha' "r verlllyor: 

Doıto Afrlk.a'eındakl mohı· 
" rlpler zecri tedbirlerin tatbtk\ne 

cevab olarak bütftn kaleler 
üzerlerlne bayrak dlkmtşlerdir. 

İstınbol, 19 (Telefo,) - Ro 
madın bildiriliyor: Erltre yerli 
kolu harekltını devam etmek· 
tedir. Bu kol; şimdiden Aeaba 
gt.çldlnl ltgıl etmiştir. Diğer 
bir kolda Azamayı varmıştır. 

Bir takım kabile relıılerl Da 
nakll'dekl İtaly'an memurla 
rıea ltaatlırını bildirerek Necaşl 
kuvvetlerine karşı harekete geç 
mek let•dlklerlnt bildirmişler· 

dlr. 
Ietanbul 19 (Telefon) 

Ogaden cepheelodekl Havas 
ajaoııı ayıarı blldlrlyor: 

Dagabur ve Gorahal arasında 
Babef mukavemeti gittikçe 
şiddetlenmektedir. Hıbet kov· 
utlerl; ltalyao'lara gece hH· 
kmları tertlb etmekte ve İtal· 
yın'lır önemli zayiat vermekte· 
dlrler. İtılyın'lırdan pekçok 
efrad mızraklı yarılıomıt bo· 
loooyor. İtalyan'Jarın bunda 
elJibln aıkerl vardır. Dagabur 
hAll Babet'lerto elindedir. Ba· 
betlııtın'a ellAh ve gereç getiri
len İnglllı eomıllelnln irtibatı· 
nın keeilmemeıl için çahoıhyor. 

İıtınbol, 19 (Telefon) 
Tlgre cepbeelndekl Havas •y· 
tarı bildiriyor: 

M. MoHoll'nln damadı Clya· 
no'oun idare eniği oçak Am
balagl'de keşif oçooo ııraeanda 
Babeş'lerlo şiddetli ateşine ug. 
ramıotır. İtalyan uçakları An· 
talo'ya giden 15 bin kader 
Babeo kuvvetini bombardıman 

etmişlerdir. Habeşler mitralyöz· 
lerle mukabelede bolunmoş · 

lardır. 

Mırlyotl kolo ile Habeşler 

kuvvetleri ırasında şiddetli bir 
çarpışma olmuştur. Mıriyotl 

kolo fU oekllde ilerliyordu: 
Ôode ellvari, arkae1Ddan de. 

ve ııartında taşının dött top 
tan mQrekkeb bir batarya, Av 
ropa taburu, bir erzak nakliye 
taburu, gene bir Avrupa tı· 

boru. 

İtılyın koneılerl Eddoğan 
boğazına girdikten ıonıı kol· 
ordo k maudanı topları deve· 
lerden indirterek yerleştlrmlt · 

tir. Çftokü Habeşlerin taarruz 
edecekleri geçld charındıkl 
alAmetlerden anlaşılmıştır. Ha· 
kikaten az sonra önemli bir 
harb b11olıyarak eaatlerce sO.r· 
mtlttılr. Buradaki Habeş kov· 
vetlerl muntazam a&kerlerden 
mftrekkebtlr. Bu harbe iki arab 

latanbul 19 (Ôzel) _ Habeşletan ile yemen arasında bir !ttl· kolu da iştirak etmiştir 

fak yapıldıgı hıkkıodıkt haberler, Sına'dan yalanlanmaktad1r. lstaobol, 19 ( Telefon ) -

Yemen,· ltılya _Rahe~ harbındı tımamen bitaraf hğını mobı· Aemarıı'dakt Royter ajaneı mu-
ı. .. J..ı .. ı hlldl•l•n•· Maknlie'nln • uuçuucıenuucu 

sonra kralın y ue cumuri etçi- leri ba11şçd b 'r 

--·-cenob doğueundı Muıısollul'nln 
iki oğlunun da iştirak ettiği 

bir tayyare ha.ıhı olmuştur. Bu 
harpta MoııaoUnl'oln damadı 

ve Ctyano'unn tayyaresine bir 
obftı ve 36 mayzer kurıunu 
isabet etmiştir. Benzini tama 
men aho tayyare; Labeo mev· 
zllerl ftzerlnden gilçldkle ltal 
yan hududuna varabilmiştir 

Pll••t yaralı idi, Bununla bera · 
her ltalyan hududuna kadar 
ınren uç,.ştı iid 11aat höyük 

bir tabımmGl göstermlttlr. 
J;tanbul, 19 (Telefon) 

Adle Abıba'dan beher veriliyor: 
A:ıma dağında Hilbeş kuvvetle
rlle ltalyın knvntlerl ıraa1Dda 
mOthle bir hırb başlımışhr. · 
Saatlerce ııftren bu harbın ne· 
tlcesl bAIA belli değildir. Çok 
kanlı bir harb olmuştur. Ha· 
beş'ler; aon elstem toplarla mO· 
cebhez olarak harekAta başla 

mışlardır, Bu mıntakıda Ba
beş'lerln mühim taarruz hare 

Italyan'ların Genel Bir 
Taarruzu Bekleniyor. 

Habeş'ler Cicika Hattını Azami Su .. 
rette Tahkim Etmektedirler. 

lstanbol, 19 (özel) - Clbotl'den verilen haberlere gGre Ha· 
bee'ler Ctclka hattını azami eorette tahkim etmektedir. 

lltanbul, 19 (Gzel) - Tfgre cepheııluden gelen haberlere gGre 
mareşal Bado~llyo'non harb eabneılne gelmeelnl, umoml bir le· 
cavGz takip edecektir. 

Şimal cephesinden Deeaoyl ve ılmendlfer baltanı, garpten Gon· 
dar tızerlne yOrftyecektlr. 

lstaobol, 19 (Gzel) - Roma'dan bildiriliyor: 
Ajanı Stafaol, mnhtellf ajınelar tarafından Habet'lerce İtalyan · 

lırdan zabitler ve eairler alındığı hakkında verilen haberleri 
kat't ııorette tekllp etmektedir. 

Ayni ajansa göre Raıı Deeta aııkerlerlnln İtalyan aomılfılne 
girdikleri hakkındaki haberler de yalandır. 

••• 
Venizelos'un Kral'la an
laştığı hakkındaki haber 
Atina'da Fena Tesir Yaptı 

İıtanbol, 19 (Ôıel) - Venlzeloı'un; Kral'l• anlaotığı Pırlı'ten 
blldlrllmlıtlr. Bo haber, Atlnı'da fena teılr oyandırmıetar, Çıl· 

darlı partisi Venlıeloı aleyhine tertibat almığa karar ~ vermlıtlr. ...... 
ltalyanlar Resmiğ Tebliğ 
)erinde Son Uarblerden 

Bahsetm.iyorlar. 
letınbol 20 (Ôzel) - Mıreoal Debono, 49 nomarah resmlğ 

tebliAlnde diyor ki: 
Erltre'dekt kovvetlerlmlz, Temblyen yaptığa bir hareket neti· 

ceslnde lt.eralta bathnı dOemındao temlztemlştlr. Yerli konet· 
ler de Ahara boğazını temizlemlıtlr. 

lkldcl kolordumuz, Nadirl'ln elmallnde ve Keralta'nın oırklDda 
tayyarelerlmlzle beraber faaliyette buluumoştor. 

Ylro ıoltınlığı içindeki kabileler, ordularımıza mGrac11at ede· 
rek 1904 eeoeıl l kAnonoeanlslnde yaptığımız bir anlıımayı 
yerine ğetlrerek bize iltihak eylemişlerdir. Ba kabileler, Adle· 

Ababa aleyhine harekete gelmek üzere bizden ellih •e mOblm· 
mat l&temlşlerdtr. 

lngiliz Kabinesi Kralın 
Sarayında Toplandı 

Ietanbul, 19 (özel) - JlaşbNkan Baldvlo, kral tarafındın ka· 
bul edllml~ ve kralla bir müddet konu,dokı an ıonra sarayda 
nazırları toplantıya davet eylemiştir. Bo toplaotırla Rımeey Mık· 

donıld'da hazır bulunmuştur. Bo toplantıdaa verilen kararlar 
netlceeinde Lord Edenin, tekrar oloslar kurumundaki öde•lnde 
bırakılmaeı tenslb edilmiştir. i' ızırlar meclisi, yarında toplana· 

ıondra, 29 {O.RJ-

ketleri bekleniyor. 
İstanbul, 19 (özel) - Adlı· 

Ababı'dan blldlrlllyor: Babeı 

lmparaıoro, bir tı.yyare ile 
Desye'ye hareket etmtıtlr. laı· 
paratoron tayyaresini, ecoebl 
gazetecilerini ıa,ıyın ikinci bir 
tayyare taklbetmlştlr. lmpıra· 
tor, Desyedeld kararıı&hları tef· 
tiş edecektir. 

İstanbul, 19 (Ôsel) - İtal · 
yan reımi çevenlerl, Hıbe• onı· 
kavemetlnl n baıladığını, .Ra• 
Seyyom'oo, tlmal cepheılode 
Uerlemeğe baolıdığını, ceool> 
cephesinde de Habeş ordol11tJ· 
nın eeaah 111orette mukı•eıneı 
göeterdlklerlnl ve nzlyetln, çe· 
tin n tehlikeli kıamıoın boa· 
dan eonra ortaya çıktığını bll· 
diriyorlar. 
~~~~~-... ~~~------
Sosyal Yardım 
Avni Doğan 
Ve Komite ...... 
- B~ıarajı 1 inci sahifede -
bel Tdrk aoHı demektir. 1ti0 

maddi ve manevi kıymeti; kolayca 
izah ve idrak edilemiyecek kad•t 
ulvidir .. 

Çahomadan çahımayı aynlık ,e 
her çalıımanın randımanı araPod• 
da fark vardır. Toplu, ıieteuıli ffJ 

ayni zamanda baoanh çalıımalardı.t 
ki, cemiyet içinde bisim •e bepı• 
mizin aradığı ıonuçlara varabilir·· 

"d•" Dilııe kadar cemiyetler, varı . .,. 
aramaktan kendi hedefleri üıetı 
de çalıımağa vakit bolamıyorlard•· 

Yine dilııe kadar vataodaot•t 
hangi cemiyete ne vakıt, ne ıtad~ 
..,ardım edeceklerini bilmiyorlar 1 

~ d o· ve yardımın özü, maoaeı vt et 

niliği yavaı yavao Hraılmağa b•r 
t.mııta. . · 

Halbuki bu komite, büUiD : 
tek elde topladıktan sonra, ger 
cemiyetlerin çalıımaları bakıJSJ10' 
dan, gerekse 'latandaalann yardıOS 
işleri bakımından, aerindirici, eıO' 
niyet verici bir vaziyet doğmoaıo;: 

Ve yapılan yardım, tek ,.o . 
mine kadar hakiki ihtiyaçlara ;::, 
fedilmekte ve açık alınla ıerıe utıı• 
heaap gösterilmektedir. Türk ., 
eonoo karakteri ve ruhu• bııod• ar· 
ze•k alır. O, temiz, ak, pak. g ~c 
d6ğü heeabın altına yenilerini i11.J 
etmekte en küçük bir tereddtı 
göstermez. lJıl 

Avni Doğan'la arkadaoları. il 
cihetten de bahtiyardırlar. 'J'eıO,r• 
bir abnla ve seve eeve halkın. 1 1 9111 
dımı yapan vatandaıların katG1 dtl" 
çıkıyorlar.. Bu itibarla önüJSJÜ• 11• 
ki yılların mvvaffaluyeti, geçen e• 
la nisbetle daha verimli, dalı• ıO 
eud olacaktır. ft;i 

Y aptıklan itin maoed ;e ~s' 
elbette kendilerine kafidir. 

11

11,tıı 
mügaade etsinler de, oğurlafl •"' 
çalıştıkları fakirler, hastalar,~ ~,1ıı 
rolar, işçiler ve hulba du= 

1
,. 

• • L d'l . . ıtutlol• olanlar ıçın .. en ı erını 

Iım ve bu ıütuularda hepsine; 
- Varolun ! 
Diyelim. 

-ANADOLCI" 

Alman Sefiri IJO' 
ar'la Konuş111tl~ 

,...,,. 

Iııtınbol 19 (özel) - bil' 
Almanya'nıo Londra elçlıf, of 
gOo Slr Sımoel Hoar'l• koP 
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l<CÇOK KORA Aydın'da Me~tep Yavru-BaldvinLondrayadöndü 
~-~2 _==Ha~yük~Hi~sei ~=~~:::=:~.:=--=-~=--=---=--=------~~ ları ve havacılıgw a yardım l\fakdonald'la konuştu .. 
d - Evet... Her zaman onu 
ltonGyorum. 

tll Genç kız, bono kendi ei ve· 
llJ e, 0 gazel yarım Fr1nsııcaslle 

7le111ı1ti. 

.. Ah ... Kaçtık Kora'oın rom•· 
• lıa7ı1anın tarihi!. Bu sararmıı 
L:çGk lılbln içinde bir roman, 

•tk macerası vardı· bu 
Çoe ' k. Qldoktan kortolmamıı kadın 

Jbfnde, bir rtlya ve bir elem 
tardı v h La · e, ayat, bu balyalı 

kıtla kaçak modelin kalbini 
1811 

•e haıtn bir el gibi burk· 
11111

' 10• Ba, as kıfıreık ve siyah 
ilçlır tlzerloden bir aık farlı · 
.... g • 
1 eçmı,, g4lmf'ge, ~palme~e 
Ayık olan ho dudakları kavur· 
laı111ta. 

Evet, ha cihan içinde birisi 
•ır ldt k 
1411 

1, hu zavallı için fto~ 
d • evet, ftO,, no her vakit 
ltClnDyor ve hle tlpbeelı ·o .. 

d• kendisini tamamımea 
llla111tm111ıt11. Booa mukabil 
o~ , 
~ nun batta yalaıs "Plyer" 
le inden baıka blreeylnl Aile 
ea:nı hile bUmlyordo. Çok 
k olmıyan bu maceradan 

9lldblnln, her Hklt tekrar 
ed'b b~ dordo~o bu isimden başka 

iz kalmamııtı . Evet, bo 
:•eera, bu batıra, pek eski 

9llldi, çlnktl ktlçdk Kora'nın 
.. ten yaıı da ne idi ki?. 

Beniz oneekislnde idi! 

il Yn.andekl garlb ıebel8Gm 
e, l6alerlndekl acılık ve elemi 

'-dile DAr•l8n kaçtık Kora her 
.. llıın: 

ı. - Fakat •... Diyordu, kadın· 
r, tAU yardım etmez, yAr 

ot..._ 
-•lla onıeklı yaııada da ih· 

1111r ol•blllrler! 

-2-
Kora ve Piyer 

kora'nın maceraııı, baıından 
l~a fırt1na ne idi?. 

'tr korı, maceraaını, her lıtlyene 

ANADOLU 

JOl Kortıtl'den 

anlatır, belki de böylece bir 
teselll bolordu. 

- Evet, derdi, M. Plyer 
kimdi? Anlatayım size: Frıma· 
aıa stlslQ Te gtızel, genç bir 
bahriye zabiti idi. Fakat ne 
iyi kalbll, ne sevimli delikanlı 

idi, bilseniz! O da benim gibi 
ufak tefek idi. Bıyıkları ince, 
siyah ipek gibiydi. Mtlsaade 
etliği zamanlar, incecik par· 
D:aaklarımla burmayı çalııtı~tm 

ince ve gOzel bıyıkları nrdı. 

Birbirimizi hemen, ilk görüşle 

ıevmlttlk. Bfr insan serbest 
oldoktau ve birbirinden tama· 
mile hoılandıktaa sonra, usul · 
lere, teşrifata tAbl olmakta ne 
manA olabilirdi? Benim annem 

lngiliz Kabinesinde Makdonald'ın 

Vocuduna ihtiyaç Görülmektedir 
lıtanbol, 19 (özel) - lloy· 

ter ıjanBı M. Baldvln'lo Lon· 
draya dnndGğtlnG ve Dovmlng 
Sırh' Je kabine erkloını n 
bllhHea Makdonıld'ı kabol et· 
tlğl blldlrlllyor. 

Do içtimada M. Makdouald'ıo 
mftııtakbd vaziyeti n kablnedf' 
vOcodona ihtiyaç olduğu miza 

kere edflmlotlr. M. Mıkdonald'ın 
mnkU ve vaziyeti hakkında ıon 
bir karar verilmek bredlr. 

M. Baldvln Slr Kentıls Vad'ı 
bant etmfıtlr. Bu zat mobafa. 

:ııaUr partisi intihabat komitesi 
reisi olduğundan Makdonald'ın 
mllobal bir yerden intihabı 

çaresini ~ôrft~mftıtOr. 
M. Baldvlo, ayol samandı 

Slr Sımoel Hoar'ı kabul etmlo 
'fe harici ve beynelmilel vaıl · 

yeti mtlzakere etml11ıir. 

M. Eıten'le meBal bakanını da 
kabul etmlıtlr. · 

İstanbul, 19 (Ôrel) - Loo· 
dra'dan bfldlrlllyor: 

Kral; Mister Baldvlo'I kabul 
etmlıtlr. 

.. 
ve babam yoktu. Ben orada, Yukarıda: Kurum başkanı Ahmed Emin dylev veriyor. 
Reumoo adasında halalarımdan Aşagıda: Toplantıyı tertib eden talebe grubu . Yunanistan Vaziyeti 
birinin yanında oturuyordum. Aydın 18 (özel) - Şehri · da~o halde ılmdlye kadar bek· ~--------~~~-~--

Halamın fikri beni bir modtst · mlzdtkl mekteb yavrularının, çisi olmıyaa Kemer oramına - Başı 1 inci yüzde -
ra yapmaktı. Orada, adamısda Tftrk bava koroma için yardım dı bir bekçi nrflmlotlr. Bekçi mektedtr. M. Kondlllı te kra· 
yapılan tapkalar ne gazeldir, komiteleri halinde faaliyete paraları dn~rodan doğruya mın· lın avdetinde iktldu me•kllnde 
hllaentz!. Size dediğim gibi geçtiklerini, Comurlytıt alanında takalarında bekçiler tarafından kalmak 1~ çalıtmaktadır. 
serbest ve hor olduğum için btlyftk gôsterller yaptıklarını toplanacaktır. Yanan Ahali fırkası ikiye 
kendimi M. Plyere ıeıllm korum haokanı Ahmed Eminin Bekçilerin gftndftz ,~devleri ayrılmııtır. 151 i Çaldarls'le 
etmekte biran hile tereddtld bir sôylev vererek yavrolara tamamen kaldmlmıotır. birlik kalmıt ve 6ö kadarı dı 
etmedim. BattA kendiılnden teıekkOr ettiğini bildlrmlttlm. Aydın'da Evlenme günleri: M. Teotokl Te hGk6met taraf. 
benimle evleneceğine dair bir Yavrular heray beı koroı •e Şimdiye kadar dftğftnler Per· tarı olarak ayrılmıotır. 
söz bile almağa Ulzom görme· rerek yardımcı Gye olacak ısembe akı,amı yıpıhrdı. Ôğret· Beriki hizbin blrletmesl hık· 
den ve "Madam ki, beni sevi· tardır. men Fatma ve Baydar Aydan'dı kandaki teııebbGıler netice Tel · 

b 1 L dl 1 ilk olarak Pazar gana evlendi· ı LI L ı yor, en ır.en e ne zevce yap· Bo toplantıyı San'atlar mek· mem t H aır. m •• mıttır . 
ler. Gençlerin bo vealle ile Balk· 

makta da tereddad etmlyecekdr. teblnden Q6oz, Ortımektepten M. Kondlltı, kralın ndetln· 6 evi salonunda verdikleri sava. 
Kendisinden batka bir kimseyi 415 Sabri, Gazlpııa mekteMn· de ilk it olarak meclisin feı· 

Teye baıta ilbay olarak 11ına 
ıevmemlo ve kendisini nihayete den 349 Torgot, Comurly•ı d 1 L hini ietiyecektir. " ay ın arı lıtlraır. etti. 
kadar sevecek genç ve namoelo mektebinden 20 Çetin, 7 eylGl Kralın, avdetinde naeıl bir 
bir kız oldoğom gibi o da mektebinden 380 o~m, Gbel· fzmir' de Yeni hattı hmrekeı ıotacağı hentlz 
elbet namosludor!,, diyerek blear mektebinden 274: Ali, belll de~lldlr. Maamafib moı· 
ona ıevdlm. Doğruııo, onu çok, Balldehatoa mektebinden 14 Güreş Faaliyeti Ubıae bir rol oynam•A• çılıta 
pekçok sevlyordom. Onan kol· Rahime, ortaoram okolaııından Dlln akıam saat 18 de Parti caıı anlatılmaktadır. 
ları ar11ında bulduğum eaadetl, 65 Cemal tertlb ettiler. merkezindeki bGrosanda topla· Kralın en motemed adamla· 
hiçbir yerde 'fe bir daha bu· Kendilerini 'fe arkadaılarını nan. federasyon gGreı heyeti; randan olan M. Strelf kralın 
lamadım. kotlolarıs . yenı idare heyetini ıeçmlttlr. ndetlne kadar bir temerkb 

M. Plyer, Puasomye mahal · Havacılıga yardım: Bu ıeçlmde batkanlı~a dok· kablneıl hasırlamakla metpl· 
lesindekl bahriye kıtluında idi] 30 İlktetrln sonuna kadaı tor Htleeyla Hulki, kAılblonıo· dar. Fakat tlmdlye kadar yap· 
Evimize gelib giderken onu, Aydıa merkezinde hna tehlll mi 'fe •esnedarlığa Emin Sini, llğı teeebbtlsler mtlabet bir 
kıelanın bahıeeinde veya kapı· keelnl bilen iye 1ayııı artm1t, Gyellklere devlet demlryolları netice nrmemtttlr. 
ıında Rôrilrdam. Parlak 'fe bunlardan 5081 lira toplan· tornacılarından Nuri, ntlfoı bat Kralın ndetlnden mutlak ve 

kAtlbl Salt, elektlrlk tlrketln· renkli ftnlformalarana ·içimden mıııtır. btlUln fırkalara tamll bir af 
hl LI b L dı B 730 Yardımcı tlyeden d• den Mosaffer atınmıtlardar. ııa d &I 1 L ti tab in 

tir. Koatantln'ln sandukası Gse· 

rinde morasea kılıcı duruyordu. 
Kral, yarın (Rugan) Romayı 

nııl olacaktır. Enell ltılyan 
kralı tarafındın kabul edile· 
cek mtlteıkıben Mu11ollnl ile 
konoıacaktır. Kraf ıereflne bir 
ziyafet verilmesi muhtemeldir. 

İstanbul, 19 (özel) - Bah · 
rlye Bıkana M. Jan Hail, dtla 
tersaneyi gezmlt ve K.rah al· 
ma~ tlzre Brlndtsl'ye hareket 
eden ElU, Hldro n lpsara ae· 
f laelerlnl teftlt eımlıtlr. 

Panter, L.:on, Yeroke n 
Kondoryotl ve dç tahtelbahir· 
den mGrekkep ikinci bir filo 
Komodor Kavıdlyaı kbmanda· 
ıında 'fe M. RaH ile birlikte 
Kralı brıılamak iare yarın 

hareket edecektir. 

tıean r •oa. •· ıır.ar m. o . " Parti tanfından kendilerine •D e ece• n a.une e m 
GGnidk Si;:'..ı Guete rada, bahriye dairesi ônftnden 1632 Ura 27 karnı tahsil olun· temin edUeo gtlreı minderi ile edenlerde nrdır. 

Sahip Te Baty~am geçerken gôrdağtlm bahriye mattor. aalr ıpor 'fasılaları, Salepçi ca· İatanbol 19 (Ôıel) - Adnı· 

Atinı, 19 (A.A) - Dan ô~· 
leden sonra deni• hakanı Ral· 
Us Salamin tereaneılne giderek 
Elli krovazlSrtl ile Hidra •e 
Osara torpido muhriplerini tef· 
ılı elmlıtlr. Ba gemiler gece· 
leyin harb f lloıo kumandanı 

amini S.kalarlyo'non kaman· 
dasında Brendlsl'ye hareket et· 
mitlerdir. Oraya Çal'f8mba la• 

babı varacaklar ve Cuma gani 
Baydar R6fc)a ÔKTEM sabitlerine, onu gôrtlyormoı Bekçi işleri: mil altındaki glreı ıalonuna dan haber nrllllyor: Kral ikin· 

n ..... _. . . 1 • gibi bnkarım. ETet, M. Plyer ilbay ve yeni emniyet direk· Jerleıtlrllmlıtir. el Jorj, bo ayın 24 Gnde Ya· 
Elli ba'f8ıôrGne binecek olan 
knlı betllyeceklerdlr. "U&lı aeıny•t Te yan ıı en 

f..ı __ ~ld~.: Hamdi Nilzhet elmdl Parle'te değil. BlrgGn lôrtl bekçi ve bekçi paraaı lıle· 8aber aldı~ımııı ıare ba 18. nanlıtana ayak bHmıı olacak-
~ boraya geleceAlne Gmldlm btlA rlnl dftz"lltmlıılerdir. loaon yakında ıçım tôrenl ya· tar. Bu mtlauebetle 1 mart Hir DDzeltme 

İamir İkinci Beyler '°~ keallmemlttlr. Her gôrdDAam Bekçi eayHı 20 den 25 e o•· palıcaktır. Yeni heyet bGttln isyanına lttlrak ettiklerlnclen 
C. Balk Partiai binuı i.-i .. de L- 1 L 1 d hl 1 lamı L ı• 1 • dola.,. mıhkdm olanlarla dıt 

• 
15 ·11· 935 tarihinde moh· 

terem gasetenlıde Yogoılav kon· 
r ... 1_ y-. bahriye sabiti, nedenee '"'n a.arı mıı, ay ının r oramı o · r a.a up erıne birer mektup J • 

"" ~ar: hmir -ANADOLU yu k memleketlere kaçanlar için ge· •elere-· 2776 p L a6latır. -------------• ara gtlreıçl 1ayılan ile 
-: - osu a.utuaa -&05 e karşısında dalanm, çok datG· b ı L nel af ilin edllecekdr. ıoloıloğo maamelttına alt ola· 

rak lntlıar eden bandlsl lH· 

sthen Acantah~ımıaın hiçbir 
saman meskdr konaoloalok ma· 

. . on arın a.aptanlarının Hsteıılnl 
l ABONE ŞERAİTİ: Bir bahriye sabiti, benım ntlrGm. Sonra kendi kendime lıtflmlıtlr. Bo listeler geldikten Kral ikinci Jorj, bogln re· 
alJıtı 1200, Alb ayhğı 700, Cç hafızamda adımısın denlslnl, hltab ederek: cSen ahmık bir ıonra her kolaban gGreıçi genç· fabdnde yellabt PHlo n diğer 
t.a...ı~y~:e;;:·aenelik gazel ıemamızı, yetil ağaçlarını kızsın; klçftk KoracıRtm! Artık lerl ııraya konarak muayyen prenı 'fe prenıealer olduğa 

ahoae Genli 27 liradır. canlaadmr.! Borada, sıcak beroey bir rtlya olmaıtur; een gtlnlerde bu 1tlonda çahttıra · halde bab•ıı Koetantln Te 
lleryerde 5 Kunqtur. memleketlere mahso! beyaz artwk memlekednde deglldn. lacaktır. anua Soflye'nln mezarlarını 
geçm.iı awW:ı.r 25 k111'11ftur. bahriye elbiıesl giyen yok; fa · Paris•te yabancılar dıyarınduan, Pasar gtlntladen bıtka her slyaret etmlttir. Kral, anası 

amelAtlle lttlgale memur edil· 
memlt bolondoAana beyan eder, 

bo noktanın tuhlh boyoral· 
ma11nı ıaygı ile dilerls. 

.a ıo kat bahriyelilerin berıeyl gtl· hem bu Parls'te yatamak ta ne akıım llat on ıeklıden ld.ba- ile babasının 1andobsını ISp· 
~.,AOOLU MATBAASINDA 

zeldlt! kadar gGç! • dedim. ren bo salonda ekserslzlere mat, Vellahd 'fe prenılerle 
BASILMIŞTIR S V b 

~~==========:t-~B:a:z:e:n~, .!b~lr~~b:a:b:rl~y:e..:z:•:b:lt~I ~-lll!l~-~~o:n:u~~·:1~;.-~r:ıaılanmıotar. prenıeıler onu taldb eylemit· 
Paılç npor Acaat11ı 

a -~~ .. ~ .. _ ______ ................ ımiı ...... ~~!11'11!!' .. ~~~~~~~~ 
olmak IAzımdır! mık lber halde terdi. Komleer, ellle ıdyadar 

""'-, f.:asuı Romarıı: No. 51 

' Eynb .. Dedi. 'Yokıa dGtClD· 
~•~rt h m ta ıkkok mu edecek? 

- Ya... Beni bu kadar fena 
01-ık mı tanıyononuz?. Tees· 
'Gılertmı glzlemeğe lftzam gör· 
~e11ı. Siz, beni bu adamı, bu 
lınıa.ı ınecek bir kadın mı 

.._ıyol'lanoı?. Bir cJaha teeı· 
:ı•erlmi beyan ederim. Ben, 

tb meydanında ôlen kahra· 
;;-11 JGzbaıı Arlet'in metresi· 

Ilı. Karısı, onun dola addolo· 
•ıblUrım. 

20 lkinciteşrin 935 

Geno kadın bu ıoale cnab 
vermedi, Yaln1z: 

- Çok a,ayorom, yllrGye 
Hm! 

Dedi. 
Birkaç metre hiçhlrıey ıôy· 

lemeden yftr6dalel'. Rokar bu 
kadını rencide ettiği için cidden 
mGtee11lr idi. 

Genç kadın, komiserin nzl· 
yetini anlamakta geç kalma· 
dı ve: 

Dedi. elemli blrtey. bir mtle88fl8eyl göstererek: 
- Mademki affedlyorıonas, dlr. Maamaflb - lıte Vaterland! 

bu mes'eledeo artık bahtetml· bo buıaıtald Dedi. Ve, caddeyi bir yaa-
yellm.. noktai nazarım dan bir yana geçerek Vaterland 

- BllAkls, bu mes'eleden herhalde Bizin. denilen ıevk Te egleace mOea· 
bahıedellm. Ben Maks'ı ıadece kinden bııkadır ıeeeılne girdiler. 
acıyorum. Anlıyor mosonoz?. Noel! Bunların arkuından iri n 
Bundan baoka kendlelne karıı dinç bir delikanlı da içeri girdi. 
hiçbir bl11lm yok. Maamaflb, K.omlaerin •eıl Ba dellkanh hCleam kıt'aların· 
birazda hDrmet bleelm nr! Çftn· daha tert ve dan blrlalnln mllla ubltl idi. 
kG bGrmete layıktır. Zanllı daha yGluek bir Ba ılellkanh, koml.ıer ile 
delikanlı! tekil aldı Te: Arkada gaseıe okuyan Alman Miliı zabiti.... Noeli Adlon otelinden çıktıktan 

- Haklısınız .. Zavallıdır. Si· - Harbın mah• ve telef ları batmak, öldlrmek için ye· andaaberl 11uktan fakat adım, 
zln arkanızdan meyoı kalmak ettiği binlerce lnıanın vaziyetini nlden h11ırlaoan nııtalan ôg· adım takip ediyordu. 
ne bGyGk feltkeltlr?.. dGtDndlnGa mı, hiç?. Harplar· renmek, ba ıuretle dl1m11aa Komller ile Noel orkeıtranıa 

- Gôrtlyorom ki ılzde de da ôlen, blablr felAket 'fe tefe· harb •e safer Qmldlerl bınk· ark••• dlfen bir m .. batını 
tik.Ayet eden bir hal vardır. Ne lete marus kılan ln1taların ka· mamaktır! B1111an için de dGt· lıgal ettiler. 
kadar eakluanıı sizin de kalbi· bahalı nedir?. Biç. S.dece taar· mana hub n ıafer Gmidlerl Tanınmaktan •eya nesarı dik· 
nlıln bir f rancola kadar yo· nsa, tecavllze karo• durmak bırakmamaktır! Banan için de, kati celbetmekten çekindiği an· 

Haydi.. Ortada hiçbir mutak oldağono biliyorum. lıtemlıler •eya iıdyenlerdir. İtte dtlımmlan kartı merhamet hiç· laııhyordo. Bonon için arkadan 
mea'ele yok! Sis, lnıanları tanı· - Yani ... EYet, ıaphe yok. blstm meıleğlmJs, barba mani bir 'f8klt doğra deglldlrl geçerek komlter ile Noel'ln 

_ __ __,_,..__..a-.1.1.---.uıı...__ ___ ~-~ll&l:auwııııL-.hıımıULJdlL_Jkadın Bir lnsının ııtırabına ıahld ol· olmaktır, hırb için hazırlanın· Bu 11nda bir köte d6nmtlı· - Sona Var -
·-·-~~~~-=---~~~~~=-=-~~~~~~~~~~~~~ 



ev et emiryollarından: 
Mobımmen ldra bedellerlle nelfı ııa~ıyı y11dı~ımız gı.yrl 

meakuller 8,12,935 ıarlhlnde 11lı g4nii uıt 15 te bGfe paıar· 
hklı •e arazi ıçık ırtırmı ile klrıyı Terlleeektlr. leteklller ıt• · 
~ıda y11ıh teminatı letaeyon n~neıln• vermeleri ılıcıkları nıık · 
boıls kanuni mıol bolonmadığınl dair beyanname ile ayni gaa 
n s11na baemıhanede komleyon relell&lne bizzat veya tahriren 
mtlr1011tl1rı. 

Bu lee ıit 11rınameler Boruna istasyonu ile ltletme kale· 
mlndedlr, 

Burnava bftfeıl 
" arazi 160 M2 
" c 2034 M2 

Muhammen klraıı 
30 lira 
60 " 
4 .. 

20 24. 

Teminatı 

225 kr. 
4:50 " 

30 " 
3768 

Mubımmen kira bedellerlle mlkı1rl1rı aıağıda y11ıb Sıllhll 
lıt11yon 11lmear barakılarımız 3,12,935 tulhlnde 111t 15 te pa 
Hrhkla kiraya verfleceklerdlr. istekliler aıağıda yazılı temlnıt 
p1rııını lııaeyoo veznesine vererek alıcaklırı makbuzlı kınont 

mınl bulonmıdıtına dair beyannemeyl ıyal gfto ve 111Uı has· 
mahınede komlıyoo rel111ftloe hlnıt nyı tahriren mftracHtları 
IAzımdır. 

Bu ioe alt ıırtnımeler Sılihll lıt11yona ile lıletme kale· 
mlndedlr. 

Mohımmea bedeli 
2~00 K.. 
2tOO 

Eb'ıdı 

27 M2 
21 

Teminat miktarı 
180 K. 
180 

2400 
300 

20 
19,25 

20 

11:)0 
23 

24 3769 
Bıyraklı lstaıyoaundı ıene· mıal bolonmadı~ına dılr be 

fınnıme ile ıynf ~Cla ye 111ttı 

B11mıae komlıyon relıllğlne 

bk yer kiraıı 24 Ura tıhmln 
edilen blreatıı bırak111 3.12.35 
tarihinde Sıla gftaa ıaat 15 de 
bmlrde 7 inci lıletme komlı bizzat nyı tahriren mtlrac11t· 
yonuncı p111rlakla klr1ya ve· lırı lbımdır. Bu lıe alt eart 
rllecektlr. lıteklllerln 180 ku· name Bayraklı dor1ğile ltletme 
roo muvakkıt teminat nrme· kaleminde par11ıs dıtıtılmak· 
le"I ve fee glrmeğe kanuni tıdır. 16.20·24.28 3726 

Kışlada Mfl8. Mev. sabn alma koınİ8yo
nunda ihaleleri yapılacak i.IAnlar 

Mı. Mv. Sa. Al. komfıyonundın: 

1 - Enlce yapılın ekeltlmelerlnde lıtekll çıkmıyın ve bir 
metresine blçllen eder 51 kuro11 olın yfts yirmi bin 
metre hıkl renkte lo elblıellk bezle bir tıneelae hiçi· 
len eder 280 kuruı olan 7000 Ilı oa bin tane kilim 
kapılı zarf la ekelltmeye konmuıtur. 

2 - Bezin lbıleef 27 l 1·935 çarıımba glntl 11at on birde 
ve kilimin lhaleıl ayni gftn •ıt onbeıtedlr. 

S - Bez ıırtnımeıf 306 ve kilim tartnıme11I 14.0 tarata 
M. M. V. Sıt. Al. ko. d'aa nrillr. 

4 - Ekılltmeye girecekler kıaonaa 2 •e 3 ClncCl maddele· 
rlnde yazılı belgelerle bez için 4310 Te kilim lota 
2100 liralık ilk inanç paraıı mektup Hya makboslarlle 
birlikte h11ırladıklırı tekili mek1aplarını thıleıl 11ıtlD· 
den bir 11at enci M. M. V. Sa. Al. komlıyoauna 
nrmelerl. 10 15 20 24 

MDıtahkem mnkl ••• ıl. ko. daa: 
Mlkıarı 

Klloıu Clnıl 

170500 Koru luulyı 
80900 ... " 

Temlnıta 010T1kkate 
ıkç~·· 

Llrı Kr. 
1407 00 

698 00 

• 

Tahmin edilen Beher kll01anau 
mecmu tatarı tah!Jlln edilen flıtl 

Lira Kr. Kr. Sa. 
18755 00 11 00 

9303 50 11 50 
Ihıle tırthl gQn Ye eaıt 

22.11.935 cuma 15 de 
22.11.935 cuma 15 80 dm 

1 - fzmfr Mıt. MT. kıtHhoın iki kıt'a ıırtname ile ayn 
ayrı klpılı Hrf uıola ile mDaıkıeadı boloaaa yoka· 
rıdı cfnıl ve mlktarlmrı yazıb iki kalem kuru fuolya 
llıtiyacıaa talip çıkmıdığındın pazarlık ıuretile 11tın 
aunıcaktır. 

2 - lhılelerl hlıalarındı yuıh tarih gftn Te aaıtlarda bmlr· 
de kıılıda Met. Mv. 1ahn alma komfıyoaanda yapalı· 
cıktır. 

3 - Şutnımelerl hergClo komiıyonaa trörClleblllr. 
4 - hteklller ticaret odıııuda kayıtlı oldaklanna ct.lr THlkı 

gGıtermek meebarl1etlndedlrler · 
5 - Eblltmlye lıtlrak edecekler 2490 •yılı arttırma Ye ek· 

ılltme kıauaaauo 2 n Clçlactl maddelerinde n tart· 
nımeılnde yazılı •eılkaları •e teminatı maqlrkale mak· 
hazlarlle birlikte ihale ıaatlndea enel komleyoada lauır 
bulanmaları. . 3771 

MGetıbkem M •. eat. al. ko. nandan: 
l - Met. M •· kıt11tınıa açık eklllıme ıarettle mlukwa. 

bulunan 29400 kilo kora eoğan lbdyacıaa tallp ttk· 
madığıadan puubkla ıatın alınaeaktır. 

2 - lbaleal 21 ikinci teırln 935 peroembe glaG ••l onbette 
Izmlrde kııladı Mat. mT. ıatın almı komlıyoaaadı ya· 
pılıcaktır. 

3 - Sojanıa tahmin edilen meema tatarı 1764 liradır. 
4 - &her kllo soğan için ıht kor111 1 tat tahmin edllmlttlr. 
5 - Temlaatı moV1kkate ıkç•al 123 liradır. 
6 - Şırınameel hergGo komlıyonda görGleblllr. 
7 - Iıteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dılr Teılka 

göıtermek mc:cburlyetlndedlrler. 
8 - Eblltmlye iıtJrak edecekler 2490 ıayılı artırma Ye ek· 

ılltme kanDDUDDn iki Te lçÖacCl maddelerinde Te flrl· 

nameılade yazılı THlkaları Te temlnıu muHkkate mek. 
tuplırfle birlikte ihale ıa1tlndeb enel koıalıyonda hı· 

sır bnlunmaluı. 

Mektepler Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından 

Kız ve Erkek Liseleri Pansiyonlarİ· 
le Erkek öğretmen ve San'at Okul-
ları Moşterek ihtiyaçları 

Claıl Aıı Çoıu Kili Fi. Tutarı Muvakkat 
teminat 

K. S. L. K. L. K. 
Blrlaef nevi ekmek 60000 70000 12 50 8750 656 25 
Koyun eti 11000 15200 38 5776 433 20 
Kok k3mtlrCl 190000 220000 3 6600 4tJ5 00 

Yukarıda yasllı okuHnıa fto kalem ihtiyacı kapalı zırf UIDll· 
le ftıterme 28·11·1935 perttımbe gftnl ıHt onaltıdı kCllUlr dl· 
rekUlrllpade toplaaaeak komlıyondı yapılmak ftzere ekılltmlye 
koaulmattur. Gôetertlen pey akçelerlle teklif mektoplmrıaı aıtu· 
me ~Gnl 1111t 15 oobeıe kıd1r komlıyon baekınhğına nrllecektlr. 

lıteklllerln ıırtaamelerf g3rmek Clzerf' hercCla eaat oalklye 
kıdar kıı lleeeine ye Claterme gftn neaatlnde komlıyoaı mtl· 
racaıtlerl. J 2 16 20 24. 3669 

Koltor direktörloğn alım ve satım 
komisyonuııdan: 

Oranlam• Tutan Silrekllz 
deleri ln•neı 

205 cm hırlcf ıyıkklbı 3,95 809,75 60,73 
205 Tıkım dilı:llmlt lı elblıeıi 3,50 717 ,50 53,81 
350 Metre IAcivert kumaı 3,55 124~,00 93,15 
120 Metre fantHI kumıı 3,80 456,00 34,20 
17 5 Takım elblıe lmıllyeıl 5,00 87 5,00 65,63 

Okulumuz için açık eblltme ile 11alın ahnıcak ve dikilecek 
olan yukarıda clnı, oranlımı değeri •e 111lkt1rı y11ıl• beı kllem 
eıyı 9,11,935 tırtblnden bıelayar1k 20 glln ıftre ile ıçık ebllt· 
meye konulmuetur. letekli olınlar ıartnıme ve nümuaelerlnl 
görmek lıtlyenler hergfln okul yönetgeelnde g3reblllrler. 

Açık eklllhmeye girecekler 2490 eayıb kanunun 2 inci Te 
GçflncG maddelerinde yısıl belge ile "e ıdı geçen eey•lınn kir· 
1111nda yazılı yftzde yedi buçuk nlıbetlnde ıftrekelz lnınçlarını 

mıbındı~ını yıtmp ılıeıklırı mıkbus ile beraber 27 ,11,935 
tarihine rHtlıyın çarpmba glnft 11at 15 le llbayhk kurağı kftl· 
tar direktörld~tl dayr11ındı toplanan alım 11tım komlıyoaona 
bıovurmılırı bllltfllr. 9 15 2~ 25 ~ 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker illnları 

Bayramiç aıkert Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tftme11 bıyr1mlo garnlzoaa clnnada balan•• lut'aatıa 

fhdyıeı ola• 209 ton on1111 kıpıb sarf la •haıcaAı hık· 
kında lltil berine thıl .. ılne lıtlnk eder tıllbl çıkma· 
dıpada• yeniden kıpab urf la kardırmaya koaaldaAa. 

2 - Beher kllomna blollen eder 14 k11n1t 50 Nndm lbaleıl 
28.1 t.935 tarihine ma..dlf Qtrtamba gbl uat oad6rtte 
bıyramlç limen •tın alma komllyonanda yıplacaktar. 

3 - Unan eeralt Ye n11fı bir enel IJAD edilen an neafıaın 
aynıdır. 

4 - Tall.Plerln 2'90 namanb kanaaaaan 2 Ye S çlaeG 
maddelerine gôre lltenllen Tetalkla mankkat temlDMt 
tutarı olan 2273 Uranın •eya bank mektabaaan ihale 
eaıbna kadar komlıyoaa Termelerl.17 20 23 26 1.ft47 

Bomava sabn alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker illnları 

BnrnHa aıkerl ııt. ıl. ko. daa: 
Cimi Mlktan Mallall lıılaT1kkat Umam İhale MGaakua Sut 

tMUm temlaaıa tatan eekU tarihi 
L. K. L. 

Kora faıalya 39000 Merka 308 4095 Açıi 22 ,11, 935 15 
kıt'alan Cama 

Kuralıftm 6000 Merkeı 52 690 Açık 22 ,11 935 10 
kıt'aları Cama 

1 - Tamen merkez kıt'arının ihtiyacı olan yakandı clnıl, 
miktarı yHıh iki kılem er11k açık ekılltmlye konmaıtur. 

2 - MClnakualan 22 ·11· 936 eumı gftnl ıaat 10 Te 15te 
yıpılaeaktır. 

3 - Umum tahmin tatarları ile mu1'1kkat teminatları hlıılı· 
nada yaıılıdır. 

' - Şartnameleri her gln kombyoada gôrClleblllr. 
5 - Ekllltmlye glr11eeklerla 2490 ıayılı kanunun 2, 3 anca 

mıddelerlncle yuıb ••lalarla teminatı munkkıte mık· 
bas ve ban .. • mektaplırfle mlnıkaıaaın yıpılıe1ğı mn· 
ayyea Tlktfndea enel BurnHa'dakl aıkert eatın alma 
komfıyonana gelmeleri. 3601 6 , 12 16 20 

Te~ekkflr 
Kocam doktor Amıdo'non 

haıtılığı •e Tefıtı mftnıHbetlle 
lıtlfıırı hıtır ve sl1aret1e bu· 
luaaa doıdıra, tedHlıtne ko· 
ı•n Te geceli gClndClzlQ kendi· 
ılnl kortarmığa gayret eden 
doktor ırkadaeları, eenH.,ılne 

lıtlrak edenlere n çelenk gön· 
dermek hitfundı bulunan mi· 
e11eıelere Te eczacılara, mer· 
bomun meziyetleri hakk•ndı 

eöyln nren ve mer1lye oku· 
yanlara n neerfyat yıpıa bııı· 
na, nlhaııl benimle Ye ailemle 
ber1ber ağl•yın İzmirln ıaygıh 
hılkına eonıuz teıekkGrlerf mt 
ıonarım. 

Reclnı Amado 

lzmlr 1 inci icra M. dan: 
Yako Roıo'oun em!Ak Te ey· 

tam bankııındla ödClnç ıldlğı 

paraya muksbH bınkıya ipotek 

eylediği lzmlrde kırantlnıda 

t11mHy cıddeılnde 535 yeni 

465 2 eıkl No. nln mermer 
merdl•enloden çıkınca bir tıı· 

lak uğındı ve karııda 1 ki oda 
arka taraf bir bClfe bir helı, 

mutbık, çamııırhaae as bahçe 
bir odı ılrı bodrum Ye tahta 

merdlnnle bir ıofı •ğıada 

bftyflk bir, ıolda aatre odı bir 

koridor, 1rka tarlfta hela •e 
iki oduı olan Ye 6000 lira 

kıymetinde bulunan ba nln 
m4lklyetl açık artırma 111retlle 

ye 844 nomırah emlak Te ey· 
tım bankası kanuna mucibince 

bir defaya mıhını olmak tar· 
tile artırmHı 6 1 936 pazarteel 

gloCl ••t 11-12 de lsmlrde 
hGk6met konağındaki 1 inci 

icra dairesinde yapılmak bere 
30 gGa mtddetle •t•hlı ko· 

aaldu. Ba artırm• aetlaeataae 
•t•ı bedeli ııhml n olanan kıy· 

metin ytlzde yetmlıbethal ba · 
lana en~k artırana ihaleli ya· 

pılaeaktır. Alı:at takdirde 2280 
numarala kanona g6re eatıt ge· 
rl bırakılıeaktır. Sahı petla 
pırı ile olup mtlıterlden yıı· 

nıı yftsde lklbaçak dellallye 
masrafı abnır. lıbo gayri men· 

kol tbıerlude her hangi bir te· 
kilde hak talebinde bulunanlar 

ellerindeki reımJ n11lk ile 
birlikte yirmi gel• urfında Is· 

mir lcrnına mlr•-tlan .... m 
dar. Akıl halde haklan tapa 
llcılllaee malt\m olmadık~ pey· 
lqmadaa hariç kalırlar. 20·12· 
935 tarlhladen ibaren ıartnı· 
me berkeee açıktır. Talip olan· 
larıa yGzde yedlbaçok temlaat 
akçeıi Teya mllH bir haaka ld· 
bar mektubu Te 33•2ll03 dOI· 
ya numırulle lımlr 1 inci len 
memurlaıanı mtlracıatlın illa 
olaaar. H. Iı. No. 226 

yClzde yetmlı beıfal balanı en 
çok artırHa lhaleıl yıpılıcak· 
tar. Abl takdirde 2280 nama 
r1b kanana g6re •tıf gert 
bınkllıcakı1r. Sıtıt petln pan 
ile olab mGıterlden yılnq yfts· 
de iki bnçuk dellAllye ma1rafı 
ıhnır. lebu gayri menkul tlze· 

İamtr 1 Del icra M.: oduından ibaret Ye balaaduAa , .. rinde her hangi bir tekilde 
Mmtafll, kerime n fızlle'nln 

emlAk Te eytam bınkaıındaa 

Mine; aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eyledlli fz. 
mfr,de karııyakı'da denaamaeı 
mıhalfeılnln ılleymınlye 10ka· 
ııada 4 l No. lo en kıpıdın 
girilince btr ıofa 11ğda bir, 
.kırııda bir ki cem'ıo iki oda 
ye boradan hpo ile ırkıyı 

geçlldlkte ıır11lle bir mutbık 
•e çımı11rhıne Ye tolomlil 
myu n mlkdnı klf t bıhçe, 
bahçede helA, ft11t kıtı çıkıhaea 
iç bGylk bir klçGk ıancllk 

mnkl Ye tarzı lnouıu nua· hık talebinde bulananlar elle· 
na 3500 lira kıymedade olan rlndekl reımi Teeıik ile birlikte 
ba hanenin yirmi gCla nrfıada hadr icra· 

Mllklyetl açık 1rbrma ıa· sına mCl11caatlırı lbımdar. 

re tile ye 844 aamanb eaıltk Akıl halde hakları tapa ılef · 
ye eytam baaka11 kaannu ma· Unee malam ohmdakça paylaı · 

clbloee bir defaya mahıoı ol. madü hırlo kabrlar.20.12.935 
mık ıırtlle arıırmaıu 6.1.936 tırlbtnden itibaren prtname 
paznteel glnft 11aat 11.12 de herkeıe ıçıktır. Tıllp olınlann 

bmlr hlkdmet konığınd ... I ytlıde yedi buçuk temfnıt ık· 
1 nci lcrı dalre11lnde yapılmak ça11ı Teya mlltt bir bankı hl· 
tlsere 30 giln mtlddetle •tıhğa bar mektuba 33.21193 dol)'• 
koaolla. namtradle limlr l nel iera 

Bu artırma Detlceılnde .... ~ memurlutun• mlrlle9atlan nan 
bedeli tahmin olana k.,medn oluaar. H. it Dlo. 248 

'Ozftm &atışları 
Ç. Alıcı K. S. 

587 lohl11r idaresi 5 50 
303 'Ozam korumu 9 50 
108 T. Debbaa 13 25 
103 M. j. Tıranto 10 50 

48 M. N art mıh. 9 60 
50 Kıp. Kenan 10 50 
33 ~. Bencuya 7 50 
25 S Gomel 7 75 
25 S. CelArdln 12 50 
10 Beılkçt z. b. 9 50 
5 S. SGleymano. 9 
1297 

4.37429,5 
4:38726,5 

fneir ntıtlan 
Ç. Alıeı K. S. 

ı. 
6 

1' 
)' 
1~, 

ıo' 9, ,, 1', 
9 Si 
9 

,s 
780 Muhte. •heı 4 50 ıs 

Zeytinyağı aatıtlan S. 
Kilo Alıcı K. S. Jt. 

10000 Muh. ılıca 31 81 

Zahire satıtlart 
g.J 

Ç. Clad K. S. -
100 Arpı 4 25 4 
500 P. çekirdek 2 60 1 -
231 Palamut 410 510 

25 Pamuk 44: ' ' 
1870 Kilo K. ee.ıı ıs ı~ 

1 Piyasa Vaziyeti ~ 
· Oıem - Dan Borsada ı2t1 
çunl asam utılmııtır. e ....... 
890 oo•haı 'Oslm koroma fi 
İahlear idareıl ılmııtır. Ftıdl' 
5,5 · 14,50 dlr. 

incir - 4,5 · 12 karatu' 
780 OQTal •bhmttır. 

Dla baldaJ 11tılma•t bir 
parti seytlayı~ı 10 bin kll0 

31 kmatta• maımele '1" 
mittir. 

Kambiyo 

Alim. Mark 
IeterUa 
Fr. Frangı 
Dolu 
Selp 
ltalyan lireti 
Inlçre frangı 
Florla 
1... ÇekOdonk 

ArYdltar. ŞIU.I 

w.2u 
616 

8,28 
80 
21,20 
10,17 
40,82 
8!,50 

5,24 
23,50 

Germencik'te 
Anıt Dikiliyor 
Bu Nahiyede Hayır 
Sever Zevat Çoktur 

Germencik, ( Mabablttmlt' 
dea) - Genel hubte Germe• 
clk'ae dit- ıanfaadell fdll 
edilen yGslerce ttıhlt adın• bil 
••t dikilmek bere burada il~ 
komlayon tetkll edllmlttlr • 
Usaak•• tlf dlAIH .. K•t••" 
Mnıı.fa; bD tı için ,.. •3nloıl 
bakbi tarl• ile yeteael bdd 
bakla •ermltdr. lhı.aı ...-• 
bana• 1ıuıı.1a eablioU Ye aiıt 
dlklleeekdr. 

GenMllelk -~· ...... 
lbraldm Öaltdntir blt'nl•I"'' 
dakt heyet anıtı• cllkllıa,, .... 
temin için çabpyor. Ger.-
clltn ileri gelenlerladea •• 
lamtr tlcoarlınadaa llasıfler 
Keekln; Germencik yabb mek• 
teblne deTam eden fakir ya•· 
ruların lateılne yndam olmak 
fhlere 100 denem tnla n t6' 
hamana •ermlfdr. 

Tarğotlu hukuk mahkeme· 
sinden: 3766 

TurAotloona lıtlklll mahal· 
lesinden Mutafa kısı Aypnl• 
daTalı koeaıa Arif oila İbf8· 
hlmden açtığı terk 1ebeblle bd· 
ııama dua11nda danlının tb· 
metgAhı 1J1eçbal old*IU dlr 
11lmıt Ye keadblne ilben ı~IJ· 
il?' leraıına kanr •erllmlt •' 
daroımuı 9·12·9S5 ürlhlD 
konolmuttar. Teblfl mli_.. 
kaim olmıl: tiere lltaı keyt · 
yet olunur. 
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i Ali.şehir Banliası = 
~~~~~-----.... ·~·~-~--~~~~~-

n z m ör şubesn 
ikinci Konlonda Borsa civanndaki kendi biuasında 

TELEFON: 2383 ---·---HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeizlere 

Mevduat Şartları: A~b ay vadt:liy~ 
Dır sene vadeli ıe 

~~--~~~~--

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, lztlm, incir, pamuk, yapak, afyon veaalre komisyonculuğu yıpılır. Mallar geldi· 
ıtnde ıablplertne en mdeald eerattle nana ~erlllr. 

Bir Makinist iş Arıyor 
Diplomalı bir maklnlıt it 

aramaktadır. Kendlıl Dizel mo 

tOrlerl ve buharlı makineler 

Gıeriode de çalıımı,tır. İzmir· 

den bioka yerlere de gldroblle· 

cektlr. latlyrnlerln lduehane 

llllse maracaatları. 

fJnlnnltede Döçent, 
(MaariD Profee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baıtalara bergft.b ~~leden 
eonra bakar. 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis .Afo. 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. lki De. 
fa Süziilmü.ştür. 

., - ...... Biricik Sataıı Yeri 
tB AŞ DURA Kj 

Hamdi Nozhet 

SIHHAT 
EC_ZA N ESi 

lıtiklll caddeai No. 99 
Aııkan apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N D U L 
Telefon : 49250 ...• , 

Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 

N~A 
K ijj ru / ~ o JI ıU ıı-· 

iç Hastalıktan Doktoru 
Şamlı ıokağı No. 20 

V. N. 

W. F. H. VANDER· 

DEul~K~A~9 LıNtE 1 
"SOFİA,, moıörl b11len il· 

Dlınımııdı olup Annaı, Rot· 
terdam, Bambarg n Bremf'D 
lçtn yClk almaktadır. 

"AMSEV' npariı halen ll 
'!l•nım1Sda olup Anverı, Rot· 
terdam, Bamburg ve Bremen 
için yClk almaktadır. 

.. AVOLA" Vlpuru 2 ncl tee· 
rinde bekleniyor, Hamborg, 
Bremen ve An,ere'ten yak çı· 
karacaktır. 

"MANAU"' motôra 11 2 el 
leırlnde bekleniyor, 15 2 et 
tetrlne kadar Anverı, Rotter· 
dam, Bamburg ve Bremen için 
yak alacaktır. 

.. MACEOONİA" nparo 52 
2 el teerlnde bekleniyor, 30 
2 el ıeorlne kadar Annrs, Rot· 
terdam, Hamburg n Hremen 
için yak alacaktır. 
AMFRIKAN ExPOT llNES 

NEVYORK. 
.. ExCEL lOll .. vapuru half'.n 

ltmanımızda olup Nevyoı k için 
Jfik almaktadır. 

"ExMINSTER" V1puro 12 
2 el teorlnde bekleniyor, Ne'· 
Jork için yak alıcaktar. 

ExERMONT vapuru 18 2 el 
teşrinde bekleniyor, Nnyork 
lçio ydlc ılıcaktır. 

ExARCB,, V1poru 30 2 el 
lrtrfode bekleniyor, Ne.york 
için yak alacaktır. 

,,ExECUTIVE,, V1paru 15 
8 el kAnanda bekleniyor, Nn· 
)'ork için ydk alacaktır. 

"&ILONA" nporu 31 Bel 

[ &lrcıcal DAN~A~I t 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"OBERON" Vlpuru 8 ikinci kGnd t11hllyıden ıonra Rot•er· 
teırlnde gelip yakaoCl booıll· dam, Hımburg, Cepenhıge, 
tıklan ıonra 14 2 inci teırlne Danslg, Gdynlı, Gotenburg, 
Rotterdım, Amıterdam ve Hım· Oalo ve lıkandlnuya Umanları 
barg Umanları için yClk alı· na hareket edecektir. 
caktar. ZEGLUGA POISKA S. A. 

"GANYMEDDES., nporo 8 "SARMACJA.. .apara 26 
2 el teerh~de gelip 14 2 inci 2 inci teırlnde beklenmekte 
An9ere, Rotterdam, Amaterdam olup (Doğru) Anven, ve Gdy· 
Ye Bamburg Umanlara için nlya hareket edecektir. 
y'flk alıcakt1r. ~ERVICE MARITlM ROUMAIN 

"UL YSSESw nporu 20 2 inci "DUROSTOR., npurn 20 2 
teırlnde gelip yGkftoG tabliye· inci teırine gelip ydkftna abli· 
den ıonra Burgae, Varnı ye yeden sonra Kôstence, Sullna, 
K.ôıtence Umanları için yak Gılae ve Brlyla limanları için 
alacaktır. yak alıcaktar. 

11CERES., vaporo 21 ikinci "ALBA JULIA .. Hpuro 20 2 
teerlnde gelip yakana tahliye· locl teerlnde gelip 21 ·2 inci 
den ıonra 25 ~ inci te,rlnde teerlnde Maltı, Marallya, Ce· 

AnverB, Rotterdam, Amıtrrdım 
ve Bamburg limanlara için yak 
alacaktır. 

SVF.NSKA ORIENT LtNlEN 
"FREOENSUORGtt vapuru 

18·:.! inci teorlnde gelip yGkft· 
nQ tıhllyedtn aonrı 21· 2 inci 
teşr•ode Rouerdaoı, Bamburg, 
Copenhage, Dınslg, Gdytı, Go 
teoburg, Oıtlo ve hkandloavya 
Umanların• hareket edecektİt'. 

"G01LANT,, molôro jO·~ el 
te,rinde beklenmekte olup yft· 

ktnonda bekleniyor, Novyork 
için ya~ alacaktır. 

SERViCE DlRECl' DA' uet. 
EN TUN..\ HATTI 

"ALISA" Vlpuru halen il 
manımııda olup Beograd, No· 
vl11d1 Kamarno, Bodapeote, 
Brallılava ve Viyana için yak 
alacak.tir. 
ARMEMENT DPPE · ANVES 

"ESPAGNE" vapuru 5 lkln· 

nota, ve Barıelona hareket 
edecektir. 

Yolcu •e yak kabul eder. 
lltndakl gell, gldlt ıarlblerl· 

ı, navlunlardakl de~ltlklikler· 
den acente meı'ultyet kabul 
etmez. 

Fazla tafell6t için llklncl 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
bloeeı arkae1Dda Fratelll Sperco 
vıpor acentahğını müracaat 
edllmeal rica olunur· 

Tele. 200' · 2005 · 2663 

el teerlnde bekleniyor, Anvere 
Direkt için yok alacaktır. 

ARMEMENT B. SCBULOf 
HAMBUG 

" HANSBURG .. vapuru 8 
ikinci t,.~rlnıif'I beklf"nlyor, An· 
vere, Houerdam ve Hambı.rg 
için ) ük: ılacakhr. 

DEN NORSKE MİDOEL· 
B AVSLlNJE (AS. D S. 

S PANSKELINJEN) 
OSLO 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 244.S 
The Ellerman Llneı Ltd. 
Uverpool Hatta: 
0 0PORTO,. vapuru limanı· 

mııda olup Ltverpol ve Svan· 
ıeadan tahliyede bulunmaktı~ır. 

"BULCARIAN,. V1puru 18 
son teerlnde gelip 20 aon tel)· 
rlne kadar Lf,erpol n Glaıkov 
için yak ılacaktar. 

11ROUMELIAN,. vapuru ikin· 
el teşrinin aonunda beklenip 
Llverpol ve Svaneea'dın ynk 
tabliye edecektir. 

Londra Hatta: 
0 IBULGARIAN,. •ıpuro 18 

son tetrlnde Londra ve Hol 
gelip tıhllyede bulanacıkhr. 

110PORTO,, vapuru Uk kA 
nun lptld11ında d0a6p Londra 
ve Hol için yok acacaktır. 

TllE CENERAAL STEAM 
.L.J AVlGA1ION Co. Ltd. 

"PETREL,, V1poro 19 1100 

teerlode gelip 21 ıon teorine 
kadar Londıa için yftk ala · 
caktır . 

Not: VOrud tarlhl~rı .e va 
purlarıo lelmlul ve navlon Ocrrt· 

terinin de~lolkllklerden mee'ol 
Uyet kabul edllmez. 

"BAN ASEROS" motôrG 21 
ikinci teerlnde beklenl1or, Don· 
kerk ve Dlppe için yak ala· 
caktar. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

ttQUERNMORE" npora 4 
ikinci teırlnde bekleniyor, Ll· 
verpol ve Anvereten yak çıka· 
rıp Burgaa, Kôatence, Galaç n 
Bralla için yok alacaktır. 

• • 
Yeni OSRAM cDt lam balandır. Çifte epiralli olnn bu lambalar 

diğer OSRAM llimhalarma nazaran )üzde 20 ve ucuz adi lambalara nazarın 
da yüzde 40 daha idarelidir. 

Çifte epiralli OSHAM «D> ampullerini alırken ambalajların üzerindeki 
cD .t işaretine dikkat ediniz. 

Basmahane iıtaııyonu kartısındaki dibek ıobk bat111da 30 aayı• 
b e• Te muayenehanesinde aabab aut 8 dan akoam Hat 6 a kadar 
baııtalannı kabul eder. 

Mflracaat eden haetalan yapılmıeı llzımgelen uir tablillt Te 
mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmauna cevaz gö
rfllen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 41l5 

Urla 1Tahaffuzhanesi mndnrlO· 
ğOnden: 

1 - Urla tabaf fozbanealnln 2085 lira 17 kura, bedeli ke· 
ıtf il demir deniz lskeleıUe binaların lımlrlerl 14,l l,935ıen 
23 '11 • 935 gClnClne kadar 15 glln mClddetle açık ek· 
ılltmlye konulmuıtor. 

2 - Şartname ve keeif teri Urla ıehaf fozbaneal mOdClılftğaa· 

dedir. İıteklller her gGn tahaf fuıbaneye mlracaat ederek 

~ôreblllr. 
3 - Ekelltme 28 1111 935 perıembe gftna ıaat 14 te _Urla 

tabaff azhaneelnde teoekkal edecek komiayon tarafından 

yapılır. 

4 - İlteklllerln lnpat ve tamirat lolerlnde çahemıe olduklarına 
dair ellerinde Nafıa nya belediyelerce taedlkll ve ko· 
mfıyona kanaat verici ehliyet vesikaları veya diploma· 
ları bulunmak IAsımdır. 

5 MuYakkat teminat olarak 156 lira 38 kurue nakit veya 
banka mektubu kabul olunur. 3696 14 17 20 23 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
İkinci Beyler ıokağı TGrk mdzayede salonu lttlaallnde 

numara 45. Haatalarını ogteden sonra 15 den 18 e kadar 
kabul "der. TELEFON : 3806 

Akıncılar Oteli 
Sabık Gaf farzade Oteli 

Uzun bir zamandınberl temlzUğl, mnkllnln 11klollğl ile oöhret 

kazınmı' olan eıkl Gaffar11df' ot .. ıt 

Akıncılar Oteli 
Yeni adı ile Selçuk'lo jandarma yftzbaeılığındın mftatafı Şem· 

ıeddla Koçak tarafından açılmı~tır. 

Otele gelecek konuklınn her tarla btlrahatlerlaln teminine 
fevkalAde ehemmiyet verilmektedir. Flatlı:"r mutedlldlr. 15 D. 
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• a ıyett 
eh r ldı "' 

Habeş'ler Pliinl~rını değiştirdiler. ltalyan Cebhesini Genişleterek Yarıp 
, Geçmek istiyorlar. imparator da şimal cehhesine hareket etmek üzeredir 

Habeş Kadınları Gülerek, Eğlenerek Cehheye 
Koşuyorlar. Bir Rasın Kumandasında 3 Tane 

de Aslan Bulunuyor. Ordu, ile ilerliyor .. 
muhasarayı cenob tarafrndao 

kapatmağa çahşmaktadarlar. Bu· 
oon hnlclnde bazı hava bom 

bardımanlarlle tek-tok m6eade 
meJerden başka bfrşey yoktur. 

Adla Ahaba'dan Roytere bll

~dirlldfğloe göre; imparator, as· 
kerlerloln v ıtansever hlelerlnl 

kuvvetlendirmek: için şimal 

cephesine gitmek ftzeredfr. E~ · 

yaınnm bir kısmı bugün Des· 
@le'ye göoderllmlştlr. 

Şimdiye kadar iyi hAvadle 

veren BabP.ş kaynakları, Ba 
beş kuvvetlerinin Makılle'nfo 

50 kilometre kadar cenubunda 

' ltal van' ların ., 

Bir iddiası 
lst& nbol, 19 (Telefon) -

Azınera'dan bildirildiğine göre, 
iki tayyare f lloso tarafmdan 

bombardıman edilen Habeş 

kuvvetleri 20 bfn kişi imiş. 

Maemaf lh 7000 kfşl oldukta 
ranı ve hu meyanda Habeş'le 

rio guya 5000 yarah ve öltı 

verdiklerini de söyllyenler var
dır .. 

\.. 
buluııao Ambaabağl mevklbıde Royıerio Harar'da bulanan 

eı kı surette tuıonarak İtalyan aytarı çektiği bir telğrafta oto· 
yftrtlyilşlerinl durdurmak az mobil ile Dlrodoadan Harar'a 
mtnde olduklarını bildirmek- giderken yolda Ras Araedanm 
tedlr. Bo plan şimdi tebeddül Accazmac Avhebıya teeadftf et· 

etmişe benziyor. Söylendiğine tlglnl hlldirmektedlr. Abeba 
Habeş imparatoru göre, Makalle ile Ambalığl ara · 10,000 khUtk hosnşi ordusu 

Londn, 18 (A.A) - Mare· dan l,flmall garbi istikametinde aandakl kl8lm seçilmesi kolay ile cenuba doğru yftrümektedlr. 
eal Bıdogllo ltalyan •imal kov· hareket etmtı•erdlr. MO.şterek Kendisi bir at Qzerlnde olarak yerlerden mörekkep olduğu 
vetlerl karargAhındı ayın ylr. gayeleri Seloa bölgesinde Sam· için Habeş'lerlo İtıdyau yftrft yanında 3 aslan yavrusu olduğu 
mi yedisinde bulunabilecektir. ra'yı işgal ederek Rae Seyum'o yüşO.oü Ambalağl'den 65 kilo hıdde ordunun başındı yO.ril· 

Fakat buna lntlHreo aakert muhasara altına almaktır. Rae metre kadar cenupta bulunan mekte ve bfltOn seslerlle ıarkı 
söyllyeo sakalh muharipler onu 

hareketler lokltaa uğramış de· Seyonı 25r O metre ynksekllğe Abuoa jozef dağına kadar bı 
taldbetmekte idiler. Başlarında 

ğlldlr. çıkan dağlarla mabat ve tabii rakacıkları anlaşılmaktadır. O yiyeceklerini taşıyan yftzlerce 
Royter'fn ılmal cepheslndeld bir kale olan Temblen vllıiye · vakit Babeo'lerin mtıtaleasıua kadın ordu arkasında erkekle· 

aylar1Ddau aldığı bir telgrafa tinde bo.lnnmaktadu. görı-, İtalyan cephesi 200 kilo· zlnl taklbetmektedlr. Bu ka 

nazaran iki ltalyan kola Ma General Maravtnya'nıo ku· metre uzunluğu bulacak ve dınfar dağhk arazide glilerek 
kalle'den garb letlkametlnde, mandasında olup Takazza nehri Habeş kuvvetlerinin geçmesine ve eğlenerek ilerlemekte ve 

diğer bir ltalyan kolu da Hı · bölgesinde askeri hareket yap milsald bir zemin teşkil ede. eaatle ö kilometrelik bir me· 

1 ~tan bol, 19 1 

(özel) - Alman ~ 
lsdhbarat bürosu 

Aemara'dan bil· 

dtrJyor: 
Son Habeş Ital

yan hidlselerlolo 

en öoemllsl, pa· 

r.erıeel gftnö. Ha· 
be~ kunelletl He 
balyan neva filo· 
ları arasında ge 

çen mubarebedlr. 
Makelltıt'ılen ha· 

valııoeo iki hal· 
yan f Hosu, Bola 

mevkllode mil· 

hlm Uabt'ş 1uv 

..-etleri görmüşler 

ve bunların fizerİ · ıUussolininin oğlu bir uçuştan sonra 
ne bomba yağdırmağa başlamış· Kont Cfyallo'oon tayyaresi de 
lardır. Makalle gerilerinde yfre inmiş· 

Habeşler, eU&h, mıkinell tir. Bir İtalyan makinisti ıya. 
tftfenk ve tayyare topları ile ğından yaralanmıştır. 
mukabelede bulunmoılardır. İstanbul, 19 (özel) - Adla· 
İtalyan tayyareleri dellk·deşlk Abıbadan blldlrlllyor: 

IJlr vaziyette kıçmığa mecbur Bas Kıeea ile Ras Seyyom; 

kalmışlardır. mareşal Badoğllo knrarg!bı 

Tayyarelerden btrl Haosleo· gelip harekAtı idareye başlı· 

de yera lnmeie mecbur kal· mıdan evvel taarruza geçmeğe 
mıştar. Muesollnl'nln damadı karar vermişlerdir. 

Şarkta Japonya Boş Durmuyor 

Şimali Çin'de Bir Mubta· 
riyet Kurulacaktır. 

nelen civarındaki Gundl dağıJJ · m.·k·t·a·o·l·a·n-k·o·v·v·"·tl·fr-d·e-·bu--ce·k·t·lr.·----------·s·a·fe_k.at·e·ım-e.kt•eild•lr.•e.rlİ. ---· Anayurddan Ayrılmak Qzere Olan 
Fransa'dan 24 Saatıa Oldukça lhracat Yapıldı Bu Bölgede Yüz Milyon Nüfus Var. 

-------

Bir Gazete, Zecri Tedbirler Ve Ablu-
kadaıi · harp çıkacak diyor 

Italya'nın Notasına Toplu,Olarak Değil, Ayrı Ayrı Cevap verilecektir.' 
· Fransa'da Tatbikat 24 Saat Sonra Başlamıştır , __________________________________________________________________________ ..) 

Zecrı ıedkirler l•ararmda çok 
ısrar göstermiş olan M. Eden 

İstanbul, 19 (Özel) - Zecri 
tPdblrlerln tatbiki milnasebetlle 
yazdığı bir makalede Berlloer 

Tıgablat gazetesi diyor kl: 

« 18 İklnclteşrln tarihi, AV· 
ropa'da ciddi karışıklıkları yol 

açacaktır. Zecri tedbirleri tabfı· 

tile ıbloka takip edecektir. Ba 

ise harp demektir. A vrupa'nın 
normal doruma kavuşması, ar· 

ıık nzun zamana mütevakkıf· 

tır. > 

İstanbul. 19 (Özel) - Parls 
ten blldlrlliyor: 

Zecri tedbfrlerln ıatblld mil 
oaaebetlle Franııa hokdmeti bir 

bildirik yapmıştır. Bo blldfrlkte; 

halya'uıo şiddetle lbtlyHı olan 

mevaddı lptldalyenln ihracı ya · 
sak edUdlğl bildirilmektedir. 

Diğer ülkelere yapılacak ihracat 
ta anormal bir şekilde olursa 

lllÜdahale edilecektir. Bu bildl

rlkte bazı maddelerin ihracının 

mastesna oldoğu blldlrllmek· 

tedlr. 

İstanbul 19 (özel) - Parla 
ten blldlrlllyor: Zecri ıedblr· 

lerln tatbiki dolayısfle Frau· 
eada hiçbir h4dlse olmamıştır. 

Hükumetin kararnamesi, resmi 
gaMte ancak dOo intişar ettiği 

için bazı g<imrtılder bu karar· 
namedtın habersiz bulunmaktı· 

dırlar, Ee.seu Fnueada reımt 

Roma'dan bir görünüş .. 

gazetede de neşredilen bir karar dola olarak İtalya ll:ııanlarıoa 
name ancak 24 saat aoma hareket etmişlerdir. 

mnkll meriyyete glreblllr. İstanbul 19 (özeJ) - Lon 

Bundan dolayıdır ki, bazı dradan haber veriliyor: balya 

yerlerde ihracata devam olun· oın zecri tedbirler hakkındaki 
mnştor. Mleamantdaao lralyaya proıestosuna kollektlf olarak 

kftlllyetll miktarda et ve balık cenb verllaılyecektlr. Ayni 

göndtırtlmiştlr. Marallya Uma · mealde mftnferlden cevap veril· 

nlndıkl gemiler ve yelkenliler me1l karulaıtırılmııtır. 

japon ask:rleri talimde 

İstanbul, 19 (özel) - Şang Şimali çının nüfusu ıoo mu: 

haydao haber verlllyor: yon kadardır. 

Nanldn'de yapılan toplantıda ~ Istanbol, 19 [(özel) - Tok· 
Japonya ıdına hazır buluuan y7>'dao blJdlrlllyor: • -

general Rol Hara; Japooyaoıo Mançorl'de Japon kuvvetleri 

şimali Çfn'I işgal etmf yeceğlol, ErUnı Harbiye reisi General _ 
şimali Çtn'ln dahili işlerine DoyayaÇlu··- hiikftmetloe- bir 
Japonların karışmıyacağını ve 

şimali Çin hOkumed ile Nan. 

kttn hftkdmetl arasındaki her 

Ulrlö mo11melenfn kesU..oeıılne 

Japooyaoın lftzom görmediğini 
bildirmiş n ha şartları kabule 

razı oldoğoou il4ve etmlşılr. 

İstanbul 19 (özel) - Muh· 
tar tfmıll Çin bir federasyon 

tarlfındıa idare edilecektir. 

oltlmalom vererek 24 saat için· 

delJepool~rm metallbatına kat'i 
bir cevap vermesi ve Şimali 

Çfo'io moht11rlyetlnl t.sdlk 

etmeelnl ltıtemlş ve mQddeılD 

hitamında muhtar mıntakayı 

işgal edeceği nl bJldlrml,ılr. 

Tokyo'da Çloli'lerln muvafık 

bir cevap verecekle~I , Clmld 

edilmektedir. 


