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0Bıbeılıtın'a a111lı ıurette 

Telef on: 2776 

Mısır '<la 

yırdım ettiğimiz şn sırada · Mı· 
ııtr'hlarıo haklarını da lao1mık 
çok Adlltoe bir hareket teıkll 

edecektir ... Demlıtlr. 

'• 

Endüstri 
Programımız için Bugilıı 50 Ki
şilik Bir Toplantı Yapılacaktır. 

ehramlar .. 
Kahlrt 18 (Rıdyo) - Stc· 

fani •jaoaı bildiriyor: 
Mıııır talebe cemiyeti; İoglllz 

fnkıllde komlıerlnc mQrac11t 

-------
edtrek, Mıaır le;UdRll me:t'ele&l· 

nln ç11buk bu\ledllmeelnl, ı,lm 

dlld halde badls~lerln uh ren 
sükün bulmuş olduğunu bildir· 

mlşlerdir. 

Kıhlre, 18 ( A.A) - Mısır 

talebe cephesi logllterc Dıe 

baklolığıoa telgraf çekerek Mı· 
eır'm gerçekten de~ll, ıahlren 
ııtıkun buldoğunu bildirmle, 

lıtlkl41 mee'elealnin çıbuk hl· 

tlrllmeılul letemiwtlr. 
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1111111111 ikinci k•aun 19 mı;, 

zi~aat Bankası Yardımla·'( G ü ifil ü ifil T e O ya~ o ~·";""~~; ... ; .. ·~"';"';"'~] 
rı, Satın Almaları. ikinci Beş Yıllık Endüstri Programı· Dış B~kanımız. 

y · e· A k A td ş· d.k. F • Sofya dan Geçtı. 
em ır n et çı 1

• ım 1 1 or- mızı Hazırlamak lçın sory •• ıs (A.A) - Tar~1ı' 
mQJJerİD değiŞlİrİJmeSİ düŞÜDfilftyor •• •• • ..... ~ Dış Bakanı Tevfik RftşdCl At•' 

• . C )Al B , B k 1 ğ ~• bogan Sofya'dan geçmiştir. 
Zir11t bankası bdUln köylG· dzftm, incir, tüttın, fındık, por- Bugün Ekoııomı Bakanı e a ayar ın aş an 1 ınua :Sofya ietısyonundın bir ef' 

ya geniş OlçOde llgtlendlren tıkal, zeytin, dutluk, patates • • • • • • T J y f k velld lst11yondı kendisini k•r· 
(Borç verme, para toplamı, 88· ve IJ4h ... gibi QrGnlerden hın· EJJı Kışılık önemlı Bır op anlı apı aca tır tılayn başbakan KOse İvauof •' 

tın alma n ekim) işleri üze· gllerl mıntakıda çokç11 istihsal İstınbul, 18 (Özel) _ Yarıo Ekonomi bakını CelAl Bayu~ın baıkanlağıoda önemli bir toplınlı protokol genel dlrektôril tıe 
rinde yeni bir çahomı devre· edilmekte, Qretmenleıe bınkacı yıpılıcsktır. Mutabassıslarıo da lıtlraklle yapılacak olan bo lçtlmaa elli ldol lıllrık edecek ve birlikte Sofyı'y• geçen doktor 
ılne bıalımak l"ln hızulıldar y1rdım yıpılmaaı gerekmekte b 1 L f b iL ı l Ana; trenin lstaeyonda kıld•A1 

v Y lkt.,cl bee yıllık endüstri plAnı haır.ırlınıcıktır. Yumurta tozu, a 1111.yığı ı r a.ı arı yapı mBBı ve d 
Yapmaktadır. Kuruluş ve te ise o mahsul için örneği gön · 1 RI d 1 b L yarım eaat kadar mftddet lçlo e çay zlraab da bu programda yer alacaktır. Çay zlıı1atının ya nız ze e yapı matı ve ona mo .... ı· 
eekltal maksadı çiftçilerin zirai derilen cetvellere uygun olarak bil o havaUde portakal yetiıtlrllmeıioln meo'l muhtemeldir. Yapılan çay ziraata denemelerinde garın salonunda Bulgar bııb'' 
lstlhsallerlne gereken kredileri bire: cedvel doldorolub gönde· kanı ile görOşmQotOr. 

iyi netlceJer ıhnmııtır. , , 
temin etmek, zlr11tln gellıme· rllecektlr. Her mahaol için ıy· Türkiye Dış Bakam; Sof ya Y 

alnl temlD etmek olın banka, rı ayrı hazırlanacak olın bu 'd I k varışında dıt bakanlık erU011 

köylG ile bugftue kadar olan cedvelde OD suıl Tardır. Bu OD Ati na Gazetelerinin ver- lrao a o l· Balkan elçileri Vd elçilikler et· 

mftnasebetlerlnlo belirttiği lh· aoalden ilçü grob hallndedlr. c·· Jab Hareketleri. kinlle saray nazırı tarafıad•0 
tfyı: çlar ve aon yılların doğur· Birinci saıl gruba mahsule dı· klerı· Bı· r H ahere karşılanmış ve uğurlanmıştır. 
doğu vaziyetlerden ftretmenl Alddlr. Bu kıeımda ta auıllere ore Kadınlar Eski Kıya· Ziraat Müs-
en çok faydalandıracak olan rastlıumaktadır. 

yeni faaliyetin esaslı olm11ı ve I. Bu ilrftnGn eklldlğl 11ha D -. 1 b Ik p k- fetlerioi Atıyorlar... teşaı-ı Istanbnl'ds 
iyi sonuçlar verebilmesi için miktarı (Bin metre murabbaı fngİIİz 0Danfil88IY e 8 an a Tahran, 18 (Radyo) - Parls 

batan şubelerine bir anket itibarile) tına Dahil Devletlerin Dananmala- Ajınsı bildiriyor: 
açmıştır. il. Ba ilrGnG eken ftretmen Kadınlar arasında e1kl kıyı · 

Anket, sualleri bakımından sayıeı, rı Müiılerek Manevraya Çıkacaklar fetlerln ve çarşafların kaldırıl· 
kôylOniln içinde bulunduğu ID. Alının drilnftn miktarı V maeı hareketi inkişaf etmiştir. 
bQUln hayat 9artlar1oın inceden (Kilo ltlbarJle) İstanbul 18 (özel) - Atlna'dın hlldlrlllyot: Batan İran kadınları bu çirkin 
inceye etüd edilmesini gerekli IV. Bu Grftnftn mahalli pi· Atlna gazeteled: İngiliz ve balkan antantına dahil bulunan kıyafetforden sıyrılmak için la · 

lstrnbol, 16 (Ôzel) - Zir••' 
VekAletl mft.stetarı Atıf Ank• 
n 'dan burayı gelmiştir. Gaıe· 

tecllere btıyınıtında: 
- Buğday mıhsuhl meP'' 

lek.et ihtiyacını uzun zamıo 

karşılayacak kıblllyette bola· kılmıktad11. Umum mftdürlük yaeadakl naatf aıetıt flatl. hftlulmetler dooanmılarının Akdenlz'de mGşterek manevralar tlcal edlyorlır. Tabran'dı ve 
hazırladığı ankette bu sahada Ürftntııı ınevalmle olan mG· yıpacığıDI yazıyorlar. btıyilk •eblrlerde yapılan btıydk noyor. 

• • • ., D t 1 bankaya dftıen vazifenin öne· nasebetlnl şu suıller belirte. L d h '• eğlence ve toplantılırm bılk; em ti r. 

mini izah etmekte ve bu itle· cektlr: Tayyareci iıı erg ın Allelerile birlikte ve medeni kl· Yeni 
rln başarılması için şube Te I. ÜrilnGn ekim mevsimi, yafetle gitmektedirler. Bo ller· 

HndıklatlD bolondukları yerlerde n. Çapa, budama, kırma, te· Çocug""" u Sag""' Mıdır?. leylo harekeli karşmnda yakm patrik Seçildi 
almı&cak tedbirlerin isabeti, mo mlzleme gibi ameliyeler kıbe· bir zamandı eski kıyafetlerden latınbol, 

18 
(Ôıel) _ ôleO 

bitin hosualyetlerl ve ekim iş dtyorea mevalmlerl. M hk ff M , I . ff k eser kılroıyıcağı AtlkArdır. Rom patriğinin yerine patdk" 
lerl hakkında idareyi ıydınlat· III. Ha11d mevıılmt, 8 UW 8Uptm&D es e e81 a • lran'da liğe Ereğli metrtpolldl &ııl· 
malarıoın ılınıcık tedbirlerin JV. SıtılJ mevsimi V f N O • 
isabeti bakımından çok faydalı ÜrOnftn maeraf ları da ıo e11 kında Brenton a isi e emış. Bir Mürteci Asıldı. yımln eeçllml,tlr. 

olacağına işaret edllmektedlr. ea gôre heaab ttdllecektlr: Nevyok 18 (Rıdyo) - Akhım polisi; hlr kadmın bet yıııo · Van GölOnde 
Ankara 18 (Öıel) - Tıh · Bankanın alacaklarının mü 1. Beher bin metre murab- dıkl o5lunan; ta•yarecl meşhar Ltndberg'ln çalınan oğlu olub 

b d h L " ~ ran'dan bildiriliyor: İrıo'dı bfm bir kısmının aon taksiden· aı için nı ıe, to um ve e .... me olmadığı hakkında ııhklkat yapmaktadır. Çoçuk; tevkif edllmlıtlr. 
f d idi şıpka kanununa •rkır• hıre· dirme kanononı göre tıkıft· masra 1· Da çocuk Lônsl adında bir kamyon şofôrflnQn yanın a 

II 8 h hl b ld l ket eden oeyh Mehmet Tıh · lendlrllmekte cıılmaaı ve ııbatll · e et D metre mora · ve tutulan kadın; Llndberg'ln karıaının doato o oğunu a6y e-
b.l J"ID Lj d 1 tlhsıl k rao'dı idam edllmf•ılr. gereken kısmın da yordda yer· Y e .... m en 1 e • · mlştlr. Bazı oGphell vaziyetler vardır. " 

yer kendini g~ııteren kuraklık dır yapılan ımeltyeler maerafı Brenlon 18 (Rıdyo) - Vali; Hıoplmın'ın idamının geri 
( Her ameliyenin mısrafı ıyrıcı b L l h LL d d ı ı Lf 

Tork-Sovyet 
ve bal!lar yftzflnden tıbsll edil· ıra-.ı maal ••••n a em ot r a : 

gôıterHecektlr.) b ı d f l 
miyerek tectle tlbl tutolmHı - Ba meı'ele mftnaeebetlle bazı t• itler n tmığt TiZ yet e· 

d III . Beher bin metre morıb· rlnden tOphe ediyorum. 
dolıyıdyle 1rılmıı olan kıy· baı l~ln haeıd masrafı. ~ Maddelamuml de: idam hG.kmftnQn temdldlnln gayri kanoki 
nıklırdan çlf içinin en fazla B a ı b d b L 0 uç ııua gro un ın aş-..ı olduğunu ve yeni hiçbir delil gOeterllmedlğlnl ıöyleml~tlr. 
fıydelanmHı ve kısı vadeli anktlte şu suallere raatlamık· 
mevsim kredi lhttyıçlırının hı· tayız: 

ıırslm111 mıkeadtyle zirai kredi 1 - Do mahsul ne'I için 
11&h•eını kapital dııında ayrıla · bu sene ne miktar lkrazat yıp· 
cak paraların seyyıUyetlnl le· mak IAzımdır. Aıgari p14!man 
mln edebilmesi için bn İıusoı · ihtiyacı ıudlr ve bu ihtiyaç ne 
tıki kredi mevzuatının yeniden esae Ozerlne tayin edilmiştir. 
tetkl k ve bugOnkft icaplara gô · 2 - Ba mahsul nni için 

re değlştlrllmeıt lftzomlo gô· yapılması gereken ikraz ılıteml 
rCUmektedlr. ne olmıhdır? (ipotekli, mtlte· 

Toıon, pımok, afyon, üzam, seleli) 

incir, pirinç, zeytin, fındık gl· 3 - Bo mıhıol nni için 

hl ehemmiyetli bir kısım lhrıç her ııheı yapılacak lkr11ın Hl· 

mıhsollerlmlzl teşkil eden ftrftn· mi ve asgari hadleri ne olma· 
lerln hububatın lıtlh11l kredi· hdır? 

ferine alt mevzoıtfan bogtınkO v., bu tabiiler baogl ameliye· 
~artl.rı uygun olmıyınların ye- ler için olmıhdar? 

rlne konulacak hokamlerln ( - Bu mahsul için yapı· 
tayin n tespiti yolunda lıcı.k lkrazların vadesi ne ol· 
umum müdOrlftk şube ve mıhdır, kıç taksine verilme· 
eandıklırının mahalli ıartlara ildir ve bu tıke:ııer hangi ıy· 
göre blldlrlleceil mOtalea ve lırdı bıngl ameliyeler lçlo 
-.ereceği rakamlara bayok bir olmalıdır? 

değer verilmektedir. 5 - ikraz ve tıhall boan· 
Verilecek cevabların bir hn· ıondı bazı mıbeullerle alAkl · 

soıılyetl de, bugftne kadar lk· dar teoekkdllerle ( inhisarlar, 
nz mevzuatı henüz ted\lln o mennlı uğraşan şirketler gibi) 
edllmemllJ OrQn nevJlerl fçtn anlaomık kabil olob olmadığı, 
hangi esaslar içinde ikraz yı · kabilse ne şekilde bunun temini 
pılma81nın monfık olduğu mOmküudilr? 
hakkındaki mtltılealırı da ta · 6 - Bu nevi mahsule ıld 
şımaktadır. Bu da ziraat hın· 

kasının köylü ile olan milnıse· 
betinin daha aıkı ve verimli 

bir af haya girerken daha bol 
Qrüo nevileri ftzerlode olıcığı · 

na anlatmaktadır. 

Anketin esasları 
Anket çok eaaelı ve ince 

telerıu•ta kadar hazırlınmıetır. 
Hububıt, buğday, arpa, pirinç, 
snHm, mısır, nohut, fıaolyı, 

mercimek, haklı, afyon, pımuk, 

lkrazların mahıllln hususiyetine 
göre tabsUAtın az m11raf la Te 

kolıylakla temini huııusonda ne 
gibi tedbirler dOıftnGldüğll 

Bu BDıllerden hışk:a dOıtın 

celer için de bir kıdım ayrıl· 

mıştır. Bankı çok ehemmiyet 
verdiği bu it üzerinde kendi· 
lerlle tem11 etmek ilzere bazı 

şube dltektörlerlle sandık me 
memurlarını 10 Şobıt için An· 
karı'yı çağırmııtsr. 

Elli Çin Köyfl Sular Altında 

-Son Haberlere Göre, Mançuko Kuv-
vetleri, ilerlemektedir 

Şanghıy, 18 (Radyo)- Mo· 
gollstan kuvvetleri ile Çin kov· 
vetlerl ırasında çarpışmalar 

o1mattur. Mançako knnetlerl 

Kalkın istikametine doğra Uer· 
lemeğe bıtlamışlırdır. Son h4· 

dlselerlo, bftyftk kargaıalıklıra 
ıebeblyet vermesinden korku· 
loyor. 

Pekin 18 (Radyo) "'l Teyit 
edllmlyen bir şayiaya göre, iç 
Mogollatan hOktımetl, Japon 
süel tazyiki ahında htlk14Hnl 
ilan etmfotlr. 

Londra, 18 (Radyo) - Roy· 
ter Harbln'den bildiriyor: 

Moğol ıskerlne mensob 30 
nefer, Mançurl bcdodlarını ge· 

çerek Elvolok mevkllne gir· 
mlolerdlr. 

16 Mınçorl aekerlnl eıi .

ılarak geri dônmftşlerdlr. 

Şanghıy, 18 (A.A) - (Şang· 

hıy Deyll Herıld) gazetesinin 
haber verdiğine göre iç Moeto· 
llatın lsılklAl llAo etmlttir. 

Şangbay 18 (Radyo) - Ga· 
zeteler earı nehrin t•1Jarak Ho· 

Londra, 17 (A.A) - Deniz 
konferansı mıbfellerlnde, ja 
pon'larıo Londra'dıo gelecek 
Çartamba güntl hareket ede· 
ceklerl bildirilmek tedlr. 

nan ve Bopey sedlerlnl yıktı· 

ğını, pekçok arazinin salat al· 
tında kaldığını yazıyorlar. 

Elh beş Çin koya anlar al· 
tındı kalmıştır. Boğulanlar pek , 
çoktur. Binlerce halk evlerini 
terketmlşlerdlr. Havaların çok 
soğuk devam etmesi felAkeıze· 

delerin vaziyetini gftçleotlrmek · 
tedlr. 

ELHAMRA 
Telefon 2573 SİNEMASINDA Telefon 2573 

a.tARLENE DIETRICH'in 27 No. lu Caeue, GRETA GARBO'nun Matabari filmlerinden 

13 Ni;:t:ud·h·clASUS 
AŞK - HEYECAN - HARP- SEVİŞEN CASUSLAR - ZENGiN ve MUAZZAM SAHNELER 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Amerikan ordusunun hudutıınz yardımlarile ve milyonlar earfile yapılan muazzam aabeıer. 

Baıı rollerde: GARY COOPER .. MARYON DAVIS 

Yapılacak Nak· . 
Jiyat Hakkında 
Yeni Bir Proje 

Ankara, 18 ( Ôael) - Vıo 
gôlOnde yapılacak nıldlyaı lçlo 
bflkumetçe bir proje bazırJıo· 

mıştır. Bonı göre Van gOUıode 
loletllmek fi.zere k'ftçük gemllef 

aatın alıoacakıır. 

Son Hadiseler 
Rusya'yı logil· 
tere'ye Bağlamıştır 

lstınbol 18 (Özel) - Ro· 
ma'dın gelen telgraflara göre 

son hAdlseler İngiltere ile Sof ' 
yet Rosyı'yı birbirine bagl• 
mıştır. Herhangi bir hAdfse kır· 

11111nda İngiltere ve Sovyet Rı;ıs · 
ya birlikte hareket edeceklerdir· 

Kaçakcılıkla Mücadele 
Ankara, 18 (özel) - Soll 

bir haf tı içinde Oç kıçakÇ• 

öld olarak g4mrftk muhıfıı• 

teşktlata tarafından totolmo1JtOf· 
319 kilo gilmrtık katığı ,e 
127 kilo inhisar kaç•B• etY'' 
2 tabancı, 188 mermi, ıı 7 
ıtğara kiğıdı, 64 7 kaçak ça9'· 
mak ve 87 kaçıkçı hıyvıo• 

elde edllmlıtlr. 

Fransız 

Sabık Muharihleri 
Sıporna 18 (Radyo) - hal· 

ya'yı ziyaret etmekte olın Frao· 

sız sabık muharlblerl bur•Y' 
gelmiolerdlr. 

Deniz Konferans• 
Londra 18 (A.A) - Dtnl• 

konferansınm dünktı . toplanll' 
sıodan sonra neşredilen tebU~· 
de denildiğine göre konferao~; 
deniz proğramlırının öncedtO 
blldltllmesl ve karşılıklı mılıl· 
mat alınıp verilmesi bakkıod•' 
ki Franı111 İoglllı ve !taly•0 

tekliflerini tetkik ve bnnhıt• 
bir tekolk komltr.ye havale ,.ı· 

mlıtlr. 



Çimdikler 

Tanrı Vergisi 
Eekl .. Seyyah,., olmdlkl S. 

Gezgin bir fıkrasında ıu mıerağı 
kollenmış: 

~Karşıya geçmek için kôprü 

ararken Akil 
"Aıta çoktan dereyi brıldm 

çıplak mecnun ., 
Ben, ıadece bu mıerağ fize -

rlode konuımak letlyorom. Ba· 
klkaten loean zekAaıoın bazın 
kendine maheos öyle boloıları 
oluyor ki, hayrete değer. Am 

ma Alim, amma cahil; hiç ona 
bakmıyor. Baıan bir manene· 

rln bilgi ve kodr~tlnln çôze 
medlğl dOğGmii, ~öyle böyle 
bir adamın zek4 ve mantığı 
çölftyor veyahud bıçağlnı ÇI 

karıp keelnriyor.. Neteklm bo 
mıerağda görnldöğQ glbl, akıllı 
adam, hlr çayı &reçmek için 

miitemıdlyen etraf nı ararıtarır· 
ken, beri taraf tın bir baldırı 
çıplak, paçaları sıvayarak geçip 
gidiyor. Aklıma iki fıkra geldi 
11ze anlatayım: ' 

Bir Allm adım varmış . Kıo 
gecelerinden birinde tak tak; 
kapısı çıhnmış. Gidip bıkmış 
ki, bir çocuk. 

T 

e var oğlum, ne htl 
yorsun?. 

Diye sormuş. Zaman da, ldb 
rhln bulunmadığı zaman. Ço. 
cnk cevap vermiş: 

- Ateılmtıl yıkmak için 
ılıln ateşten bir parça leteme5e 
geldim. b 

- Peki oğlum amma 
ı , ıteıl 

ı mık için bir ıey' bir 
bl kep, 

r maşı lbım. 

- Hele elz mü aıde edin, 
ben onun da kolayını bulurum. 

- Peki gir içeriye! 

Çocuk girmiş. Mıngoldın 
avucuna ktll doldnrmue. ÜetOıae 
ıteıl koyma, ve teıe~kar ede 
relt ayrıl ınıı, ghmlı. Kos koca 
Alim de, böyle bir hftnerl bil 
m ediği için afıllamıı, kalmıı .. 
.. Gene bir •akitler, bir Allm, 
UıkGdar'a geçm .. k lçio bir ka· 
yığı blnmtı. K1lyı~çı ile konu 
'urken ıormuş: 

- Ey kayıkçı bııı. sen bu 
kadar senelik denlzcfsln.. cı . 
l!lmler!n yOzme ve euyun Qa. 

tOnde durma kablllyetlerlol ve 
ıebeplerf ol bilir misin? 

- Bilmem efendim. 

- Sen bllmezeln amma, ben 
denlıcl olmadıgım halde btll. 
rhnt. 

Bu muhavereden biraz eonra :ol bir fırtına çıkmıı ve kayığı 
olrmtı. Bizim Alim baıl 

feryada y 1 amıı 
hl . ayıkçı ise yftıerek 

r şeye totunnıuı ve Alime 
hı~ırmıı: 

- Ey Alim ef eodl, sen de 
timdi canın 

1 1 nası kurtanca 
ğını, suyoo OstOnde nasıl yü 

zGp duracağını biliyor musun? 

Bayatta bo gibi hı\dlsele:e 
sık ıık raııtgellrfz . Bunların bir 
kısmı, insan zekA ve kabiliyet· 
lerlnln yautılıştın gelen hare· 
ketlerfdlr. Kol Oetünde ateıl 
götGren çocuk gibi! Bazan bir 

bllgln adımdı bulunmaz da 
baldırı çıplak dellnJo kafasıoın 
içine girer ve bllgln adam, onı 
bakar bıkar da imrenir. 

Çimdi/, 
--------------------~~-Yukarı l\lahallclerde 

C.H.P. Dol•plıkuyu nahiyesi 
idare heyeti; oarbıyhğa bir 
teJ,,kkür mektubu göodnerek 
yukarı mahallelerde elektrik 
ve ealre gibi balkan muhtelif 
lbtlyaçlırmıo temininde g6ste . 
rllen ı ·L d 1 a .. a an memnuniyet 
hl ldlrl laılştlr. 

IUHhıhlihiilpPi 

-
ŞEHiR -

1H A a· E R L E R 1 
Mahke-
mede Bir Vak'a . .. -

Maznun; Davacının 
Başına Çivi Sapladı 

Diln Sulcezı mıhkemeelnde 
bir dna gôr6lt\rken bir maz· 
non; davacıyı yafllımııtır. 
Vak'a ~Oyla olmuıto.: 

Hırsızlıktan saçla olup mev· 
kof bulunan sabıkalı Ferhad 
oğlu Mehmed cezaevlnden ad· 
llyeye glSUirftlmflş ve sulhcez:a 
mablıemeelne çıkarılmıştı. Dı· 
vacı yerinde Yeni kavaflar çar 
şıaında terzi Mustafa boluna· 
yordu. Bakim Kemalin sorgusu 
fizerlne hırsızlık vak'ası hık· 
kında terzi Mustafa izahat 
vermeğe bıılamıı, fakat bo 
izahat; maznunun ıl~yhlne o\. 

do~ondın hoıuna ghmemlvtlr. 
Suçla Mebmed; ansızın bir 

makara ur.onı tıkılı ılvrl bir 
çhlyt davacının baoına sı pla· 
mu~ ve: 

- Ben seni yııatmiyıcağım. 
Yalan söyllyorsoo! Diye bıı~ır-
mıotar. Oavac nın haeındın kan 
ıkmığa bıılamıt ve jandarma· 
lar yetJıerek Mehmedl dıeara 
çıkarmıılardır. Bo suçundan 
ötOrü Mehmed hakkında zabıt 
varıkleı totulmnı ve ayrJCa 
takibata bıılınmıotır. Tersi 
M oetalanıo yarası haf il tir. 

Suriye' deki 
Türk Emlaki.. 
Haciz Kaldırılmamış 

Halep'te tıkan (Vahdet) gaze. 
teainden: 

Suriye - Türkiye tebaalarının 
emlak mes'elesi bir yılan hikiyesi 
haline geldi. Bunun için t\st•üıte 
yapılen tecillerle hergüo çıkarılan 
muhtelif t•yielar karşısında ne ya· 
zacagımm ve bu itte ilgili okurla. 
rımıza ne suretle doğru bir haber 
vcrebilece~imizi bilmiyoruz. Evelki 
sayımızda bu emlakin hemen 18• 

hiplerine teıılimi için iki hfikılme• 
tin de karplıklı emirler verdik.le· 
rioi yazmııtık. 

Son gelen Berat gazeteleri ise 
ıu haberi gazmaktadır: 

"Türk re Suriye'lilere aid em· 
lak mea'elesi cl'an Fransa ve Tür· 
kiye hükumetleri arannda mev. 
zuubrhs olmaktadır. Türk'lerin 
memleketimizde bulunan emlaki 
üzerindeki hacizlerin kaldmlaca. 
ğına dair 1etanbul gızetelerinin 
verdikleri haberin aslı olmadığı 
ınlaıılmı~tır. Bu hacizler önümüz. 
deki 11 ~ubata kadar devam ede. 
cektir. Bu tarih haczin kaldmlmaıı 
için muuyyen olup, iki taraf kat'i 
bir hal ıureti bulmazlarsa tekru 

temdid olunacaktır. Yüce komiser· 
likteli emlak: hilrosuna bağlı ol· 
mak üzere iki şube açılmııtır. 
Bunlımn birisi Türk'lerin Suriye· 
deki, diğeri de Suriye'lilerin Tür. 
kiyedeki emlük itlerinin idaresini 
deruhte etmiştir.,, 

Nüfus Dairelerinde Ko
laylık Gösterilecek. 

Artırma ve 
Eksiltme işleri 

••••• 
Hazine zararları 
NaRıl Korunacak 

---------------
Dahiliye Vekileti Hir Bildirim Gönderdi. 
Bazı oü(ue dalreletlode ae· 

babı meeallhin lılerlnin geç gö 
rOldftğft ve bu yftzden halkın 

bu dairelere günlerce gellb 
gitmek mecburiyetinde kald1k 

lan gôrftlmftştftr. D.ıhillye Ve· 
kıUetlnden vallllğe gelen bir 
emirde Comorlyet njlmlnlu en 

mOhfm omdelerioden blrf; hal· 
kan hokumetçe olan tılerlaln 

ılluiyete meydan bırakmadın 

kanı; n ve mevzuat dalreılnde 
derhal ıona erdirerek halka 
memnun etmek olduğu bildi 
rllmlotlr. Bu tımlmd,, denlll 
yor ki: 

Halklı en ziyade tem11 hı 

tinde bulunan nQfos memurla· 
rnıın mftracaat eablplerlne her 
tekilde kanun dairesinde ko · 
layhk gôstermelerl IAz•mdır. 
ŞlkAyetlerlo pek çogo baııft 

Yeni Döviz 
Kararnamesi. ---···· .... ---Tetebhii için Dışarı 
Gideceklerle Para 
Gönderecek Olanlar. 

Döviz kararnamesinde mek· 
tepler ve öğretmen lerl alaka 
!andıran kısımlar Kftltftk Ba· 
kanlıgıodan şehrimiz K6ltQr 
direktörlüğüne bildiri lmlatlr 

TetebbQ için dıı memleket · 
lere gidecek olanlara verilecek 
maaraf; tıhııtl için ıynl mem· 
lekeue bolunınlara verilen mlk· 
tarı geçmlyecektlr. Sıhhi mık· 

eatla yapılacak seyahatlere dôvlz 
mfteaadesl verilebilmesi; tam te 
aekktıllcı bir ııhhlye heyeti ta· 
rafından bastalığm Türkiye da· 

bilinde tedavisi fennen kabil 
olamadığına dair verilecek ra 
poron kambiyo dairelerine ibraz 
edllmeslle mftmk6ndtır. 

Hftkiimet veya hfikômetln 
ıermaye ltlbarlle ittir.ki bu· 
lodoğu mftesseselerle yapılan 
mnkneleler mftstesna olmak 

1 • ftze:e bu kararnamenin neıırlo· 
den sonra yapılacak veya tecdit 
olunacak mukavelelerle ecnebi 
mOtıh111eısların harice çıkara· 
bileceği paranın m111 veya Oc· 
retler.ten her TOrld vergi ve 

olan lılerde çıkarılan milıkO· 

IAttan ileri gelmektedir. hini 
gacona terk ile gizli kalın nd· 
fos lılerlnl bir an evvel bitir· 
mek Ozere uzak köyluden ta 
za merkezlerine koıup gelen 
ha\k nafus dairelerine bııvor· 
doklaunda ueanc verici mftı · 

killttla karşılaşınca r.aman ve 

para zlyaından bııka meyusen 
köylerine dônmektedlrlf'r. Her · 

keıten enet nOfo11 memurları · 

nın tıkdlr etmeıl lbımgelen 

bir bıklbulr ki; hOkdmetlmlı 
mevcud nftfasumuza anlımak 

ve kayıtsız olanları kıydettlre · 

rek gizli nflfoı ve vak'a bırak· 

mımak için milyonlarca lira 
11rfına mecbur klldığı halde 
memurlarıo m0şk(114tı karıııın· 

da kalmılırı ıelA doğru olı · 

1 
maz. Bu gibi memurin bık· 
kında takibat yapılacaktır.,, 

Hezardan 
Çıkarılan (~esed 

----+-••• 
Siileyman Acaba 
Dayaktan mı ölmOş? 

Bolgorca köyünden Jbnhlm 

oğlu SiUeyman zıtürree h1Bta· 

lığından Fransız hastanesinde 

ölmüı ve gômfilmftotü. Sftley 
man'ın; Bulgurca çiftliği eablbl 
Haeeyfo tarafından döğ01mek 

eoretlle zatftrree neticesi ôJQ. 

mftne 1ebeblyet nrlldlğl mftd 
delumomllfğe haber verllmlş 

ve dftn ceaed mezardan çıka 

rılarak mOdelomuml fnOnde 

otopsi yapılmııtar. 

2490 numaralı artırma ve 
elulltme kanonunun 26 ıncı 

maddeılnfn beofnci fıkr111ndı 

yazılı hazine zararı bıkkındı 

Maliye Vek4letl o den nllllğe 

bir blldlrlm gelmlıtlr. 

Satılan gayri menkulOo fe· 

ra~ından enel mOeterl nzgeç· 
tlğl tekdirde ikinci defa yıpı· 

lacsk eatıılırda birinci ihale 
bedeli ile Udocl ihale bedeli 
ırasında fark haaıl olduğu tık 

dlrde bu farkın birinci mOıte · 
rlden aranacağına dair aarth 

bir kayld bulonmadığındaa ilk 
mftıterlden ho farkın aranını 

sına gidilememekte olduğa gö· 
rGlmOotOr. Gelen bildirimde 

aatıttın hHlneye Hrar gelmlıse 
bu farkın htıkmen mGşterlden 

tabell edileceği blldlrllmlotlr. 
Hususi mevzuatta bu husuıta 

htıkftm bulunmaea bile iki be· 
del ar11ındakl fark hazine için 
bir zarar teıkll ettiği mohak· 
kak olup lrad kaydedilen te· 
mlnat bo zararı k.arıılımıyacak 
ml\tarda olorea umumi bGkftm 
Jer dairesinde zararın tazmini 
temtn edilecektir. 

Kanonun 26 ve ~9 onca 
maddelerindeki ahval haricinde 

her ne suretle oloren olsun 

mGteahbld tarafındın mnkne· 
lenin lnf leahına sebebiyet ve · 

rlldlğl takdirde yıpılae1k moı · 

meleye ıld hükOmler 51 inci 

maddeye göre tatbik edilecektir. 

Bir Kapian ve Bir 
Ayı Vuruldu .. ..... 

M. s· Bu Sene 
1~~r ınan Keklik Çok Azdır 

Eserlerınıo Toplanma· Aydın'•• Umurlu istasyonu 

sına Başlandı. civarında ıOreknı yıpın av 
Vfllyetten bcıtan kama kıy· cılar bir kaplan vormotlardır. 

l.aymkaamlıldın ile daire mil Kuyroğondın bıaına kadar 

dOrlftklerlne bir emir veril · 2,80 metre uzonluğandı olan 
mlı ve mimar Slnan'ın eserle · bo kaplan İımlre getlrllmfıtlr. 
rl hakkındaki mıh\matın top · Kemılpaıa havallslnde bir 

lanmaın blldlrllmlotlr. Bu mı · sOrek nınd! da btlyftk bir ayı 
lumat Türk tarihi araştırma vnrolmuı ve fzmlre getirilerek 
korumun• gönderilecektir. tıbnlt ettlrllmlotlr. 

Ilkmektehlerin Son yıllaardı İımlr clnrmdı 

Kitabları keklik miktarı çok azılmı,hr. 

Bllhaeea ıtOğlGnlere biç tesadGf 
ltkmektebler birinci ve ikinci edilmemektedir. Bunun sebebi 

tcvktlat çıkarıldıktan sonra elde ıınıf lar okum• kltıblarıoıo 
kllan miktarın azami beote hl· ikinci baekıeınıo eatıııı çıkarıl · 
rint geçemez. mıı oldoğu ve tılebenln kltab 

ncıların her menlmde gellıl 
gftzel avlınmılarıdır. 

TOrklye'de kendi hesaplarına lhtlyıçlarmın temin edilmesi Bina ve 
çalııan ecneblltırfn hariçte lııe· KOlUlr Baklnhğınca oehrlmiz 

lerlle mükellef bnlundokları kOltftr dtreklörlO~Qne blldlrll Arazi Vergileri .• 
Vali Fazlı Giileç Aileleri efradına gönderebll~- mlotlr. 

Grlbten rahatsız bulunan ceklerl paranın azami bıddl l,,.~Nl!llö~b~e-ı-~'!'lill'!E~c-z_a_n_e_l:-e·r-ı Bunun için yeni 
vali Fazla Goleç tamımeo iyi· ayda 50 liradan lharettlr. ,.- . l k 

Şubeler Arı aca •• leıımlotfr. Fakıt doktorların İrad hAeılAtlar.ndan harice Bu 11k,am Kemeraltında Hl· ,.-
tavsiyesine rlıyetle l1tlrahat et· gönderilecek pıra miktarı ntı· lal, Karataıta Sıoto, Keçeci· 
mektedlr. Yarın vazifesine baı· fus adedine göre ayda azami terde Yeni İzmir, lrgadpıza-
lıma&ı muhtemeldir. elli liradır. rında Asri eczaneleri açıktır. 

Bina ve ar11I vergilerinin 
mahaaebel huıaslyeye devrin· 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 

,1----~------------------.... -..--...... ,... ...... , den sonra tahakkuk ve tahsil 
lolerlnln ne ıuretle idare edl· 

leceğl hakkmdı mobasebel 
hususiye mftdGrlOğG tarafındın 

3151 

Aşk - llırs : heyecan . Politıka . Miicadcle . Casusluk 
Oynıyanlar : "Yavrum,, filminin kıymetli &1n'atkirlarından Constant Remy, Plerre 

Renolr, Debocoort, M1rcel Andre ve Anole Docıuks 
Ayrıca: Mıkı Tamamen Renkli Karikatür - Foks "Türkçe sözlü diinya haberleri" 

-------,,- Iler gün 15, 17, 19, 21.15. Cumartesi 13', 
SEANS SAATLERİ: 15 telebe seansı. Pazar J 3 te ilhe eeansı 

tetkikat yapılmıktadır. Maliye 
ıobelerf eekllnde şabeler ihdası 

•e fakat bunların birkaçının 

bir arada bolundorulmaeı mO· 
nasip gör6lmektedlr. 

936 Yılını aft blns l'e anzl 

vergileri maliye ~ubelerince 

tahakkuk ettirilmektedir. Bu 
vergiler taha~kok ettlrilmlı 

olarftk mobaeebel husoelyeye 
devredilecektir. 

ili Koltnr Blançosu 
Dooiıli (Özel) - Denizli iliqı 

de sün geçtikçe ioki~af rden VP, 

•fiıkaelen bir kültür durumu, b11l14 
·uerliyen bir mektcpçilik hqrclcct\ 
vardır. Bu hareket •e hız ellQ 

•tutulacak•derecededir. ~undan i)n, 
fceki yıll:rda ilin kGltür hıueke~l 
!geniı bir bfidce ve dolgqn hır-

kadro ile yfirümüşttt. Fakpt b~~ 
Jgün fakir denecek kadar dar hır: 
·büdce ile okul say1&ına göre nok. 
!san bir öAretme.n kadroı;ilc çalaş1l· 
dıAt halde alınan randımana övün~ 
ve , kıvanç verecek kadar yüksek. 
tir Bunun Amilini hence bu bfü 
yük hareketi idaro eden kü.lta~ 
direktBrünilo enerjik ve venmh 
oahsmda aramak gerektir. Çünkil 

direktör Ziya Boyacoğl? !l kültü. 
rilnü yönetimine alah ılu yıl olu· 
yor ki, bu ima zamon içinde gerek 
okul ve gerek&e talebe kadrolan 
f!;eçen yıllara nisb~ten f~v~alilde 
denecek: derecede yulo.ıelmıgıır. Bu 
buııuıta yorulmak. ve bezmek b~I· 
miyen kültür direktörü tıpkı bır 
işçi gibi ilin kültürü üzerinde 
bizzat ve candan me~gul olarak 
feyizli varlıklar yarınm~ktadır: Bu 
hususta enerjik \'e devnmcl dırck· 
törü yalnız Denizli ili hesabına 
dt>ğil devrim küıtür kurumu payına 
da alkıelamak tok yerinde olur. 

Okut durumu 
Jlia l 935·1936 öğretim yılı ba· 

ıındaki okul sayısı J 5 il ve ilte· 
Ierde 11 nahiyelerde ve 105 de 
köylerde olmak üzere 131 dir. Bu 
okullardan 1933 mali yılı içinde 
Denizli, Davaı, Sarayköy merkez· 
Jeriııde 3 ve 18 köylerde olmak 
üzere 21 okul karağı pliinlı olarak 

ikmal edilmiıtir. 
1934. 1935 Yılında ise Çivril 

ilçesi merkc1iode bir yatı paviyonu 
•e Kızılbiııar nalıiyui merkezinde 
büyfik bir okul ve 9 da köylerde 
olmak ilzere 11 kurağ ikmal edil· 
miotir. Bundan başkada 21 köyde 
baılanan okul kurağlarınm ikmali· 
ne sidilmiı, 21 Uydede yeni okul· 
lar temeli atılmııtır. 1935·1936 
öğretim yılında ise geten yıl yapı 
Metiııe devam edilen okul kurağ• 

) 

}arından Kızılca bölük kamunun• 
daki büyiik okulla l 5 köyde olmak 
üzere 16 kurağ bitirilmittir. Ve 
yeniden temeli atılıp yavılmağa 
baıtaoan i okul kurağile berab~r 
37 okulun inşaatına devam edıl· 
miıtir. 

Bundau bııka killtür dircktörtı 
bölgenin hakikiğ okul ihtiyacım 
yakından 11aptamak ve koylerde 
okumayan çocuk bırakmamak mak· 
ıadile il çenesinde uzun süren 
inceleme ve tetkikler yapmış ve 
köylü çocuklannıo tahsilsiz kalma• 
m&1ın1 sağlamak için aeçilen yer· 
lerde plAoı uygun köy çocuklan 

yatıları ioine de önemle eanl~ı!· 
tu ki, bunlardan ilk 6nce, Çıvrıl 
bölgesi köylü çocukl~rı için Çi.vril 

ilçesi merker.inde hır yatı pavı~·~· 
nunı haılanmıı ve geçen yıl bıtı• 
rilmiıtir. Bundan baoka Acıpayamın 
Alakan, Davaeın Nikfer, Bnldamn 
Eziler köJünde yapılacak yatılar 
içinde hazırlıklara baelanmıı \'e 

malzemelerin yapılmoeına baelan· 
mıotır. Bu bölgelerdeki )'atı pcvi· 
yonlarma bu yaz baılanacaktır. Ça· 
1111 orta köyünde getea yıl açılan 
yatı paviyonu kurağile Oeoizl~r 
kö1ünde açılacak olaa yatı pavı· 
yonu kura~lorı da ikmal edilmek 

üzeredir. 
Bugün faaliyette bulunan yatı 

kura~lannda l 15 köylü çocuğu 

vardır. Bunlar okul ytinetgelerinin 
daimi bakımı altında diğer yatılı 
okullar gibi yidirilip içirilmekte 
ve okutulmaktadır. Bu yatılarda 
talebenin yaoadığı hayat köylfinOn 
yaıadığı hayatıaa çok yüksek de· 
ğildir. Çünkü köyün bakikiğ çeh· 
resini anlar inkıliibçı ve münevver 
köylüıü bu suretle yetişecektir. Bu 
huıuı takdire şayandır. 

Talebe durumu 

1933·1934 'fılı sonunda okul• 
tara devamla talebe durumu: 
Dera Yılı Kn; Erkek Yek un 
1933·1934 3650 8618 12268 
ı 934.] 9;s5 3685 9763 13448 
ı Q35·1936 394 6 100(>7 14013 

Bu rakamlar gösteriyor ki iki, 
yıldanberi okullarda olduğu gibi 
talebe mevcut ve devamı üzerinde 
de önemli farklar ve yükeclioler 
vardır. Bu hareket Denizli kühür 
durumunun bugünkü iokiıaf yilzü• 
nü gösterir ümidindeyim. Kültür 
direktörü Ziya Doyacoglu'nu tebrik 

ederim. 
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Atesin Hakimi 
' 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISllV\ - HiND YOLU 

Napolyoa eon bir tef tlılnde 
ltltablar arasında en ziyade 
rağbet gôreu kııımm roman 
dolabı oldoğunu görmQşUl. 

Nıpolyon romanları biç ıev · 

rnczdl. Bunun için maiyeti 
ıraundıın bu clnı khablcra 
heves edenleri öğrenmek lete· 
mlştl. Dudakları arasında geniş 

bir istihza saklayarak: 
- Müra ·dedi okuduğun 

kitabın adı nedir? 
- Kahor otelclslnln oğlu! 
- Biç!. 
Diye cevab verdlı 
- Sen Jüno ne okuyoraon? 
- Pol ve Virjlnt'yi.. 
- Ne?.. Senin gibi bir H· 

ker böyle masallarla va1ut ga· 
çlrlr mi?. Pol ve Vfrjlni'oln 
Qç aablfeslnl okumakla muhar· 
rlrl hakkındı kıt'I bir fikir 
edinmek mftmkftnddr. Bernan 
den Sen Plyer... Biç te boa• 
gltmlyen bir muharrir .. 

"Ya ıen, Bertlye.. ne oku· 
yonun? 

- Generalim, Ben de Ver· 
ter'f okuyordum, uyumuş kal· 
mışım!. 

- Oda hizmetçisi mıdmazel 
veya madamlara mahsus bir 
khab. 

"Bence ciddi adımlar ancak 
tarih okurlar. Maamaf lh bun· 
ları bir tarafa bırak.hm. 

"Arnol! .. 
- Generalim .. 
- Bfze bazı teyler oku· 

yuver .. 
- Ne uzo hoyoroyorsunoz 

generalim?. Felsefe nya siya· 
Betten blrşeyler mi? 

- Şiir istiyorum. 
- Hangi eAfrln şiirlerini? 

- letedlğlo ,Alrln .. 
- Omlroe hotonoza gider 

mi ıcaba?. Bu tAlr bizim hepi· 
wlzln ceddtdlr. 

- P~k414.. Omlros'ıın bir· 
şeyler oku!.. 

- llyıdı ve Odlaeyl mi?. 
Yokaa Vatrabomohlyl mi?. 

- Ne dediniz, ne? 
- Kedilerle kurbağaların 

harbinden bahis bir manzume. 
- Darbe dair şiir istemi. 

yoroz. Şaında yolculuk edlyo 
ruz. Odlseyl aöyle böyle bllf. 
yorum. Bize Odlseden blrteyler 
oku!. 

Ş41r Arnol hemen kiltOpha· 
ne dairesine gitti ve dönünce: 

- Nereden başlıyalım, ge· 
nerrllm?. 

Diye sordu. 
- Başından! 

Ş41r Arnol yarım ıahlfe kı· 

dar okudu. Napolyon: 
- GOzel diye tapındığınız 

tey bu mudur? -------ANADOLU 
-------

Gnnlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~yazganı 
Baydar ROodü ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı itleri 
müdılril: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler sok.ağı 

C. Halk Parti!.İ binaöı içinde 
Telgraf: 1zmir .. Ai"iADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuıo 405 

ABONE ŞERAiTİ: 
Yıliığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kumotor. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotur. -Gtlnü geçmio nOshalar 25 kuruştur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Diye haykırdı .. 
Nıpolyon'on gözleri bu ııra· 

da amiral Bruey'ln gözlerlle 

kartılaetı. Amlrıthn gOılerlnde 

bir endtte hlıseltl veı 

- Bana ıöylenecek bir sô· 
züoQz mO var, amiral?. 

Diye sordu. 
- Efet general! 
Napolyon bu amlrah 

ıeverdf; iyi bir bahriyeli, 
masla, Hmlml bir adamdı. 

çok 

na· 

Nelıon'dın bir habor mi 
var? 

Hayır generalim! 
- Ne var o halde? 
- Gemide bir kadm oldu· 

ğonu haber aldım. 
Napolyon lhtlyarıız bir te· 

kilde irkildi; emrine kıroı olın 
bu hareket ono çileden çıkar · 

mağa k4f i idi ve: 
- Ne?. ·dedi· gemide bir 

kadın mı var?.. Bono ılze kim 
hıber verdi? .. 

- Generalim, handan im· 
zaeız bir mektubla haberdar 
edildim. Sizin maiyet zabitle· 
rlnizden blrlılne menıob, aGva· 
rl neferi kıyafetine glrmlo bir 
kadın.. Bu kadın bu m414zlmln 
zevceal lmlo.. Kocasının emir· 
her neferi oldoğono ileri ıürd· 
yormuf .. İmzaeız ihbarnameye 
inanmadım, fakat hemen tah 
klkat yaptJrdım1 maalesef lh· 
barat doğrudur. 

Ba mQllzlmln laml ne 
imle? 

Mftl4zlm Fare! 
Fore! Fure!. Fakat ben 

bu mfilblml tınıyorum. Çok 

kıymetli bir aıkerdlr.. Böyle 
bir harekete oaBJI cesaret etti? 

Enelkl aktım kapımda nöbetçi 
zabiti idi. Kendisi ile görOo· 
mOotftm. Bana karısı, çok gO· 
zel bir karıaı olduğuna fıkat 

geride bıraktığını söylemlotl. 
Çapkın, karuıının gemide oldu· 
ğono benden 11kladl! 

Ve birdenbire hiddetlenen 
Napolyoo: 

- Balbuld ben kadınların 

gemiye blnmeelol ' tlddetle yaııak 
etmlttlm. Kendim bile ... 

Dedi, cQmleyl tamamlamadı. 
Makaadı ''Kendim bile zevcemi 
beraber almadım!,, demekti. 

Biraz ıoatuktın sonra: 
- Amiral ·dedi· bu mQIA· 

zlml... Dur, dur ... Evvel' tıh· 
ktkata kadından haohyılım .. 
Kadını olmdl huzuruma getirin. 

Nıpolyon: 

- Bertlye! 
Diye St!&lendl. 

Napolyon'on bu aeılenmeal· 
ne, erkanı harbiye reisi kooa· 
rak geldi ve: 

- Gentrallml.. 
Dedi. 

- Gel... Seni hiç bekleme· 
dl~lo bir hadise karşııında bo· 
londoracığım! 

Bertlye'yl hoetıai kıblneılne 
çekti ve: 

- Ordum zabitlerinden bl· 
rlnlo, mdliizlm Fure'nln ... 

Derken, erkanı harbiye refet 
ıııözftnil kesti: 

- Çok cesur ve nımualo 

bir aekerdlr. 
Dedi. 

- · · · · · Beraberinde bir 
kadın taıııdığını ihtimal verir 
misin? 

üryandı mı? 

- Evet, Oryında!.. 
- Sonu Vır -

lngiliz Si ya
sasını Anlatıyor .. 

••••• 
-Baıtarafı Jci sayfada-

dan kaldmlmaeı lçlodlr. 
Kollektll ılıtemln kudreti, 

bGtiln mllletler cemiyeti azaaı · 
nıo nlıbi lmk4olar dahilinde 
rollerini ifaya amade olmaları 

derecesine b11ğhdır. 

BtıtGn yftkil bir veya iki 
memleket Qzerlne b11akan kol 
lektlf ılatem mevcud olem 'Z. » 

Milletler cemiyetinin faydıası 
bQyOk devletler dıııındald dev· 
letlerlo bu arada, genel moha· 
rebede bitaraf kalınlırın da 
Cenevre'de nQfozlırını kollek· 
tlf bir ıurette kullanmaların · 

dadır. 

Keza kollek.tlf barıf ııılsteml 

timdi bir ıllAhıuzlanmı anlat 
m•aına mebde olabilecek biri 
clk yoldur. 

İngiliz hakumet veya Ulusu 
nan herhangi bir memlekete 
muhalif olduğunu zannetmek 
bOyftk bir yınlıetır. Slyasamız 

hiçbir millete karşı dtğlldir. 

Fakıt Milletler cemiyeti azası 

sıfatlle paktın herhangi bir sn 
rette lhlAlfne kartıyız.. Bizi 
kuvvet slyaHsına dönerek ba 
rışı bozmak latlyecek herhangi 
bir bakumet veya Ulusa kartı 

dalma kollektlf ılatem safında 

glSreceklerdfr. İoglllz nloao biç 
blrş.,yf barış kadar hararetle 

arzu etmemektedir. İstisnasız, bO 
tan Milletler cem•yeti azaeı 

devletlerle çahemak kadar hiç 
blrteyl bOtOn k:alblmlzle arzu 
etmiyoruz. Bununla beraber 
dan ya lhlllAf tarını muslihane 
vaııııtılarla halletmlye mecbur 
olursak bir kollektlf eletem 
tealı etmek lcabedecektir. 

Bundan başa şimdi Milletler 
cemiyeti azası olmıyan iyi istekli 
b6tftn uloılarla ve bllhaeea 
Amerika ile mutabık bolun· 
mıklı bahtiyar olacağız. 

M. Eden nutkunu bitirirken 
~ İogfllz dıt slyıaaıııınıo Milletler 
cemiyetine dayandığını bir kere 
daha kaydetmlttlr. 

Kahveci 
Ağır Yaralı 
Ortaklık Mese
lesinden Çıkan Kavga 

Dan yeni ,mflzayele bedee· 
tanı arkasında bir yaralama 
vak.'aaı olmoator. lzmır·u Cafer 
oğla kahveci Mftnlr; arılarında 
kavgı çıkması Ozerlne eabıkalı 

Mehmed Ali oğlu Şakra tara· 
f10dın eostılı çıkı ile baldı · 

randan ağır ıııorette yaralanmış· 

tır. Tahkikatı göre bu iki lr.lıl 

vaktiyle ortaktılar. Kavganın 

ıııebebl bu ortaklık meselesidir. 
Şftkrfl; gene ortaklığa girmek 
Jıtemlı ve kavga bundan çık· 

mıştır. Yarıla hı!tıneye kıldı· 

rılmıttır. 

Vık'adın ıonra kıçın Ma. 
nlr taklbedtlerek totulmottur. 
Söylendiğine ğöre- Şakra; Mil 
nfr'den ellJ lira kadar para 
latemlo. Mftnlr vermeyince kav· 
ga çıkmışhr. 

Sulh cezada 
Bir Yılda 8177 Dava 

Görüldü. 
935 yılındı İzmir Sulhcezı 

mıhkemeelne 9254 dava dos· 
yaeı gelmie ve boolardsn 8177 
al netlceleodlrllnılştlr. 936 yılı. 
na 1077 dava doayaeı deuedll · 
mfetlr. GlSalerdlğf yilkeek gay· 
ret ve muvaffakıyetlerinden 

ötılrQ h4klm Kemal ve Muzaf. 
feri takdir ederiz. 

M. Eden'in Nutku,'" Ce· 
oevrede iyi Tesir Yaptı 

Fakat Roma, Nu~ukta Müb 
hemiyet Görmektedir. 

Cenevre, 18 (Radyo) - M. pacağını earlh earette söyleme· ler cemiyeti çevenlerl; &f, f) 
mlştlr. Bu sebeple zecti ted· olu düukd notkunon ın61tl' Eden'ln Cenevre mahaf ilinde 

merak ve alAka ile beklenen birlerin teıdldine taraftır olan· vlzlo mClkAfatlandırılmıyıc:tı• 
ları da tatmin etmtt değildir. ve legllls polltlkaeınm 1•1-' ilk nutku borada iyi ıorette 

tel Ak ki edllmittlr. Deyll Telgrafa glSre Edenin Habeş işinde değil, fabl ~f 
beklenen nutku, Slr Samuel ropa'mn emniyeti meı'ele.ı~ Bu nutukta, lngllfz hariciye 

hakanının oluslır sosyetesinde 
ve İtalya · Habeı ihtilafında ne 
vaziyet alacağı izah edUmemlt 
olmakla beraber, kAfl bir il · 

Bor ve Slr Con Slmon'on no· de al4kadar oldoğonı dalt 0"' 

toklanoa benzemektedir. kmmlarından dolayı meOJDJ' 
Cenevre, 18 (A.A)- Millet· yet göılermektedlr. 

--~~~~~~-----
Makdonald'•' rahat vardır. Para Cezasını 

Paııuteal gftnft ve bu giloG K b l E . ) 
takip edecek gOnlerde oloslır a ll İIDJYOr ar 
aoıyetcelnde aaı\ vaziyet ve he Perl& 18 (Radyo) - Stavlskl 
def tebarOz edecektir. davaeı neticesinde mahkum 

Roma, 18 {Radya) - Londra· olanlar, pıra cezasından dolayı 
dan ahnao h•berlere glSre ln· protestoda bolonmoolardır. Sı· 
gtllz ılyaeetl mQbhemdlr. bık eaylavlardan olup mıhkum 

İngiliz gazetelerine göre M. olan Gaaton Bonör, kararı tt1m· 
Eden'Jn alSyledlğl nutukta İn· yiz edeceğini ıöylemlıtlr. 
glUz elyaeetlnl tamamen lzıh R 'd 

Usva a etmlt dt-ğlldlr. J 

-•M•. •E•de•n-C.en•e•vr•e'•d•e •n•e 
111
y.a·. iaşe v azİ y etİ 

Bulguristan'da 
Yeni Tevkifat Başladı 

lstanbul, 18 (Ôzel) - Sof· 
ya'daa gelen haberlere g<>re 
Bulgarlatao'dı ftç Türk; hiiku· 
metlmfz lehf ne caaoslak yapmak 
töhmetlle tevkif edllmletlr. Bo 
Tdrk kardeelerlmlzlo el ve 
ayaklarına zenclrler vurolmue 
ve kendileri V 1rna cinayet mah 
kemeslne verilmişlerdir. 

Sofya, 18 (Radyo) - Bulgar 
hakumetinfn eski ziraat bakanı 
ve aağceoah putlsl lideri M. 
Doçef bir beyanname neşrede 

rek kanuna eeaalye ve halkın 
dileklerine muvafık bir b-aku· 
metin lo başını gelmesini iste· 
mittir. Kendlal enmlyet direk· 
tôrlOğftne götftrftlerek letlcvıb 
edllmlt ve evinde araetırmalar 

yıpılmıatır. Te•ldf i bekleniyor. 
Vtl4yetlerde de eağcenah taraf· 
tarlımıdan birçoğu tevkif edil· 
mlşlerdlr. 

Kalenin 
Ne Diyor? 

Moakova 18 (Radyo) - Top· 
lanın merkezi icra komitesinin 
kapanış celıealnde Kalenin de· 
mlııtlr ki: 

- Bundan böyle bütQo kov· 
vet ve bfttftn enerjimizle 1936 
mll!i ekonomik yılının tabak· 
kokona ç1tlışacağız. 

rortekiz 
Kabinesi Yeniden 
Teşekkfll Etti. 

Llzboo, 18 (Radyo) - Por· 
tekiz hatbakanı M. Rlrara Sa· 
lezar, Cumor bıııkanı M. Kır· 
mona'ya latlfaeını vermlotlr. 
Comar baekanı, M. Salazara'nın 

büyük hizmetlerine binaen yeni 
kabinenin teokillnl tekrar ken· 
dlslne teklif etmfotlr. M. Sala 

zara, yeni kabinenin Jlstealnl 
akşam Qzerl takdim etmiştir. 

Porteklz'ln dı~ slya~aeı eskisi 
gibi kalacağından, M. Mantro 
tekrar dış bakanı olarak yeni 
kabineye dahil olmuştur. Yeni 
kabine, Porteklz'tn hava kov· 
vetlerloe büyftk bir ôoem ver· 
mek emelladedlr. 

Mo!kOH, 18 (Radyo) 
Tae Ajınıı bildiriyor: 

İcrı komlteıııl lçtlmaının ikinci 
celeeal de nihayet bulmuotur. 

İaşe komiseri M. Mlkoyın 

Sovyet Roıya'nın lıııe vazlye· 
tinden hahsetmlıı ve 1935 
aenesl plAnınıo tııavvor ve tah· 
mCnden fazla ınovaflık oldu· 
ğonu ıöylemletlr. 

M. Kılenln'de 1936 late 
pl4oınıo daha bfty4k muvaffa· 
kıyetlerle dola olacağmı bil· 
dlrmlatlr. Bu netice, fstlhsalatm 
artmaeından doğmaktadır. 

Bundan ıonra icra komlteıl 
azaaı Stallne ve h4kumet er· 
kaoıaa kartı mutlak. itimat 
ve teeekkftrlerlni bfldlrmlıı· 

lerdlr. 

Fransız 

Çeveoleri .. 
Lord Eden'in Söy· 
levinden Memnun .• 

Pırlı 18 (Radyo) - İngiliz 
dış bakanı Lord Edeo'ln dftn· 

. kO alyaaıl slSylevl, lngllterenln 
petrol ambargoıu koymak fa· 
tedlğlne dair kat'i bir f lklr 
vermediğinden, Franea'nın sulh· 
perver mehaf 111 memnun gö· 
rfinOyorlar. 

Bu ak~ım Ctnevre'ye mftte· 
ncclhen hareket eden Fransız 
baabakanı M. Pi yer Laval, 
Lord Eden'le Ceneue'de ozon 
uıadaya konuşacaktır. Lord 
Eden, Kale ve Parla yolu ile 
Cenevre'ye gitmek ftzere yarın 

(Bogcın) Londra'dan hareket 
ediyor. 

Ceoevre'ye vasıl olan (Vas 
Konsella), M. LaHl ve Lord 
Edenle konuomıdan 18 ler ko· 
mlteılol toplamak f lkrlnde 
olmadığını ıöy lemlştlr. 

Mısır' da 
Yeni Kargaşalıklar var 

Kahire 18 (Rıdyo) - Mısır 

talebesi, yeniden nftmaylılere 

başlamıılardır. 

Lord Eden'ln söylevini pro· 
testo etmek ilzere toplanan 
talebe, zabıtaca dağıtılmak İt· 

tenmiş ve bu yOzden müdare· 
beler olmaııar. 

M. 
Beyanatı 

"Silihlanmak 
Mecburiyetindeyiz!" 

Londra, 18 ( Rıdyo ) - ~ 
Ramıey Makdoaald, a.nf fe~ 
teler lntlhıbıtı dolayıalle pı' 
ğramını izah etmiş ve: 

0 Mtlll bir hakumet ao1' 
nonu muhafazada gGıterdl;ııı 
gayretlen ıonra, timdi k; 
aıim bnuın devletlerin bir ' 
14hlanma yarııındıra çektnıo' 
lerl lftzamu merkezindedir. le 
bar edici b4dlae ve ıebebl,ı 
dolayıılle biz de ell4blandl .. 
mecburiyetindeyiz. Uluslar tt1 
yeteıııl azılarmdan mdrek~ef 
duletlerln dıha kolay anı,f 
bllecelderlnl sanıyorum. d 

"İngiltere lnf lrad ely.,e 
taklb edemez" demlıtlr. 

Iogiltere 
En Bflyük Adamlar•' , 

dan Birini Kaybetti 
Londrı, 18 (Radyo) - 1111

' 

glliz milli ıAlrl Rodyar Klpllol 
geceyarmnı on geçe Glmaıc4'• 

Londra, 18 (Radyo) - 10~ 
llz ş4lrl Klpllag'ln ölGOIOı 
Frantıa'dı boyak teeuor oy•'' 
dtrm•otır. 

Belediye relıl M. Şlıp, ed'' 
blyat akademlıl ve Franıııa'o•111 

en bfty4k Alimleri, taslyet ıel· 
graf ları çekmlılerdlr. 

Franıanın meohur moharrft' 
!erinden Plyer MU, Entrıo,t· 
jan gızeıeılnde yızdıgı bi' 
makalede, İngiliz ş41rlnln ö10' 
mftndn, yalnız İngiltere tçlf 
değil, bGtün danya için bil1-
blr zıya oldoğono, mtıtcveff•· 
nın, Viktor Htıgo (Gete) Şl~ 
klaper 'e dönyaca tanınmış " 
bQyQk ·alimler dereceılode bit 
ııahsiyet olduğuna kaydet111e"' 
tedlr. • 

Londra. 18 (A.A)~ MeıbO' 
tAlr ve edip Vllyam KtpllO~ 
dan gece ölmftşUlr. Vlly•O' 
Klpllog'fn ölOmü mldtıatnde~l 
ösere yapılan amellyıtın neci· 
cealdlr. Gece bir buhran ge· 
çlrmit ve haeıaneye götOrtUere~ 
amellyal yapılauştı. 

Paris'te 
Bir Fakülte 
Daha l(apandı 

Parlııı 18 (Radyo) 'f•P 
fıkftltesl de bugftn grev il•" 
etmlı ve zabıta ile çarpıııOJ•f 
lardır. Faktılte, k4lt0r ba\•"' 
lığının emrlle derelerini tıtll 
etmiştir. Edebiyat fıkcılteıf de 
Sorbon'a girerek garaltG ea111e~ 
latemltae de zabıtaca menedl1' 

mlotlrr 
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ABDCILHAMfiD Bugünkü ...... . Harhı lyıce 

==~•d,-~ıbrıdı: :.~~~~::s::.~1 ~:kM:::~:·rltınordn ~:.~:i~:.~nuyor Alen:~~=.~~ ••yfada -
Dın bo rica •e letlrhamına L ş K ı • p takdlrkAr yazılar yazmaktı ve 

l 
L AD · imdiye kadar idarel maslahatı G- t ç d ra ıı-e ve rens· ... bile aamamıı ve çok hld· oz epe arpışması ır ~ ltalyan'lırı tebrik etmektedirler. 

d tu bı çahttım, fakat ıeutn gibiler yft.· ı on G · H t e r baluola, BogOn birinci dene Uk mft· er, D eceyı as a• Fransız matboataoa gelince: 
D zdnden bundan ıonra hlçblr 

- efol karoımdan, çık dı. klmıe namını oelaatta bolun aabıkalarana devam edilecektir. nın Başında Ge,..irdiler "Barbıo hatladığı gO.ndeoberl 
oırı! GünQn en mOhlm mQaabak18ı ~ ilk defa olarak ciddi bir harb 

Dl b 
mıyacı5ım... Amanın dostlar... - Başıcıra"ı l ci sa.r.·'-ada 

ye ağırmıcıtı, e Göztepe · Altmordu takımları 'J' · J' - l d L d l M v Bunlar yOzftndeo kıy ııetll cı· kında haber beklemektedirler. 
0 maştor,. eme-.te lr er. 

•aroıflb, bıehlla fırtın ar11ında 11at 14 te yapılacaktır. llabeı'lcrin taarruzu bchlcniror 
b 

1 
ının nımdan, bnyak mevkllmden mi Rao Plıkopoaon emrlle bQtft.n 

0 aoret e çok haf lf ıreçtfbl için 
1 

Geçen hafta Ahay'a kar11ı Roma, 18 (Radyo) - Adla· nı " tı o acağım? .. Yo ... Artak .. . Benim v ktllıelerde kralın ııhhatı lçln 
emnuo olmuetu. Sultanın hal· yalnız bir devreyi oynımalra Abıba'dao gel"n haberlerde, Ha 

J~t d d ıöztım, aöı olacaktır, ne dersem tı dod edilmektedir. 
0 aeın ın çıkıncı Mlhridll movaf fak olan Gôztepe taln· beo'ler tarafındın yeni •a bil· 

kalfa k dl 
1 

' onu yapacaksın ... Merhamet ytı· Knhn 1928·1929 ıeneBlnde 
en D odasını dır a mının bogftnkQ oyunda ılac1ırr 1 yok bir taarruz hazırlındıırrı 

ve N tmıı zQoden maraz bıaıl olur der· tı geçirdiği hastalık zamınında c 
eneate'ye dargın bir eda neticeler merakla beklenmek· bildirilmektedir. Hazırlık mer· 

ile: ler ya... lote ben böyle oldum... oldugo gibi bogQn de bütün 
NeneBte! Beni dinliyor moaun?. tedJr. GBnftn birinci maçı Al. Londra halkı endli& içinde 

- Mel'un kız... Allah t 8 d d B yıp Sana ftç ğfto mOblet... Üç gün ay . ornava araeıo o ır. or· 
lıklarıoı hatan fazlaellf' ba nava'lılırın lzmlrapor maçaoda 
mo il 

1 
eına ıoore, ne merhamet, ne ma· 

ea a etıto! Ayeırrına Ladır aldıklar l l ti b L L 
b .. hıbbet... Blçbhıey tanımam, 1 Y ne ceye a .. ara .. 

gelen en bayak nimeti nankör b d k h 
kedi gibi ttptinl NınkJtrt Ba11 hı.. . o maçın ı ıamen eyecınlı 
k 1 u .. " Mlhrldll kalfanın bu ozon geçeceğini tahmin edebiliriz 

a 1rı böyle bir talih için can· • tıdnci oyun Buca · Demir· 
lıranı bile feda ed l Ye hiddetli nutkuna, Neueıte 
b er er; padloa· hiçbir cevab vermemlotl, yalnız ıpor takımlara arasındadır. Bir 
ın gôıOoe girnıek dnaelle bo kıç hıftadanberl Boca tekımı 

aarayd 
1 

gözlerini öndne eğmlo. yalnız 
• ne tr oldu, neler? Bili · 01namamıştır. Demlri!por takımı 

yor ? · gClıel Sabrl'elnl dClşftnmüo ve 
muson... Bu odaaa nln lae her hafta eırh Bira o'nadı· 

gibi dilber bir Çerkee ~ ee içinden Sabrl'alnden bııkasıoa 
k d -.ızı, bir ·ÔlQm tehllkealoe karıı bile· ğındın formundadır. Oyooa 

ar 1 •oını ekmek bıçağlle ara· kazanması lhtlmalt urdır. 
hyank öldtırdaf Y karı olmamak için blnblr ye· 

8 mln daha etmlotl! Halk sahasında: 
" o Çerkes klzı padlııhın gôıdealnl kııkanıyor :. Ayni kulüblerln B. tıkım· 

rln L ' onan ye · Bu hldiıe Hımtd'in sinirle Jarı karıılaııcaktar. İlk oyun 
e gec;nıe.. latlyordo, budala kıı ıen lee Bt Ç rlne fena teılr etmlıtt; elnlrle· eaat do kozda •e Altay . Bur-

... r erkea pır 1 1 L 1 l t L l d d çaeı oldu~nno unun r n yatıetırmaı-. ç n de aerta· nava a-.ım ara araaın a ır. 

h on, padl11a bibi l B d il B ın lCltfaocı kabul v o yanına çığırtm1ıta. on an sonra 11ra e oca, 
Blrgıın gelııcek elbe:tnı~dlo... SP.rtıblb eeueo bo gibi ani Demlrakor, Göztepe · Altınordu 
olacaksın fakat 

1 1 
P oman davetlere aheık ve bu davetle· karıılaşacaktar. Bo oyunları, 

1 ş eten çolu 1 b B lL l l L geçmiş olacaktır! ao r n ıe eh ve hikmetini bilen· ı -.ev er tı .. ımları arrsındıld 
Denıfştt. lerden idi. Bonon için U4cı da ilkler tıklb edecektir. Birinci 

MlhrldU kalfa sarayın h yanında olarak pıdlşahan yanına oyana Bayraklı . Kurultay. 
bauıo kadınları gibi emen glrmiı:ıtl. ikinci oyono, birinci devre Uk 
ocık bir kadındı! çenesi dtı. Padişah, btltiln hiddetine, eamplyononn . meydana çıkara. 

·Sarıy kadınları, hiçbir 
1 

rağmen e•ham •e veneBeleriol cak olan Hacıhftaeylnler . Eıı · 

bolonoyor. 
Kral, o zamandan beri ıııh· 

hatlne çok ltlna ettiği hılde, 

ıon zamanlarda hemtfreıılnin 
vefıtlle 11raı'mııtı. Geçen aılı 

gilnü yaptağı uzunca bir gezin· 

tiden ıonra ıogok almıı •e ya• 

tağa düımiltto. 

Parla, 18 (Radyo) - İogll· 
tere kralımn hastılığı, Fran · 

aa'da teeas6r oyandırmı,tar. 

Comurbaokanı J~.,bron, Almanya 

comorbaıkanı Hftler ve İtalya 
kralı Vlktor Emanoel, Lonılra 

sef lrlerf ne verdikleri emirde, 

kralın sıhhati hakkanda ken· 

dllerlne daklkaaı dakikasına 

malumat 

terdir. 

vnllmealol istemiş · 

kezi Desalye 'dlr -ve doğrudan 

doğraya Necaştnln kumındaeı 

altında olarak Tlgre'de yapıla· 

caktır. 

Bu boaoatı ııkı bir ketumi 

yet mohıfazı edllmektC> ve ec 
nebi muhabirlere hiçbir haber 

•erllmemektedlr. 
Buna mokıbll İtalyan'lar da 

yeni hareket plAnlarını gfıle · 

mektedlrler. 
Ganıle Doryıda g~nenl Graç 

yani tırafındaa yapılın tazyik 
ve Harar Ciclka hattına yeni 
bir taarruza hazırlıomaaı haae 

bile Necaı:ıl dRha ciddi ve ıt1tl 

harekete karar vermlıtlr. bo 
aebeple gayet mfthlm al1Ab, mil· 
himmıt n gıda Blokları aınar· 

lıra se,kedtlmlotlr. 
Makalle ile Aaangl gölft mın· 

tıkaeı arBBında bQyilk bir Ba· 
beı kıt'ası ltalyan'lır tarafından 
tayyare taarruzu ile taciz edil 
mittir. 

Ve AmbalAkl boğazında da 

ıynl hareketler denm etmek· 
tedfr. Borada Oabeo mahsulatı 

ve mevaşlsl pek boldor. 

M. Beriyo'~an 
başka ilii 
çekilme~i 

nazırın 

ati leşti 
---.. -·----

- Baştarajı l itıci sqlıifedo -:: 

Parla, 18 (Rndyp) - ~: 
Herlyo'oun, kabineden istif~ 

ettikten sonra Radlkul portlsl 

başkanlığınt1 de gelmlyeceğl vo 

tamamen serbest kalmak jaıedf ğl 1 
son gelen haberlerden anlaşıl· 

mıotır. (Petl Parlzyen) gazetesi, 

Radikal partisine meoaub dlğe 

nazırların da M. Berlyo ile be· 
raber çekileceklerini, yezmnk· 

tadil. Bu nazırlar, dahiliye na· 

zırı M. (Pııgenon) , deniz tlcs 
reli nazıra M. (Bertoo), t\caret 

nazın, Jorj (Bone), finans Dll 

ım M, (Renye) drn ibarettir. 

Finans bakamndao başka diğer 

bakaolar, yarın (BugOn) topla · 

nacak olan fırkaları müsnado 
dmtzae, Lnol kabinesinde ka 

lımıya~aklardır. 
(Otel Kontlnaııtal) tfe yapıla· 

cak olan yurınkl toplanıı, çok 

gftrüllilHi •e münokaşah ola· 

cıktır. M. Berlyo'oun partisine 

dOnmeğl kabul etmişken eon 

dakikada nftkul etmesi, vaziyeti 

değlştlrmlotlr. 

Şayet M. Hrryo parti baş · 

kınlığını kabul dmtzse Radi· 
kal parthl, Komüolatlerlt- bir· 

Jeşmek letlyen M. Dalıdlye'oln 
elinde kalacaktır. Bundun do 

Jayı yarankl toplantıya büyOk 

önem nrllmektedir. 

Çankırı Hastanesi 
Ç•nkm, 18 (Ôzel) - Geçen 

yıl yaptırılan memleket hasta· 

nesine lstanbul'don bir rontken 

makinesi al nacaktır. Cihaz ma 

yıats faaHyflte geçec~ktlr. gftçle nıeo~ol olmezladı 
8 

' •e onotmamııt1. Bonon için aer· refpaıa oynıyıcıklareır. Hal· 
kQ · onlar; tabibe: knlerl takı1Dları arıaında ayni 

meıe bpıhlmıı birer ne-~ 
aftelft ı lll •1 - İç bakalım eu kendi lll· ~erece ile bııta giden bu ta· 

Kraliçe (Meri), vellahd prens 
Dögıl ve prenı (Dlyork) n 
ııray erk4oı dftn geceyi kralın 

yatağı başındı geçirmişlerdir. 

Son zamanlarda nlenmlo olan 

ktlçük oAlu (Dük Dö Gloçeater), 

hasta olduğandao od1&ından 

çıkamamakta ve bab1&anı ziya· 

ret edemem ~ktedlr. Prenses 

(Mırgarlt) vefprenıeı (Ellzabet), 
Londra'ya 1;1;elmek tlzre aayf l · 

ytlerlndeo acele hareket etmiş 

lerdlr. 

M. Benes Edirne Vilayet 
• c c • blclll tnok.lar de nılbektl! Yemek önlerlne gelir, candan.. KAflr, beni kolayca kımların maçı :çok heyecanlı 

1 
zehirlenecek adam mı olacıLt r M h 1 1 l 

e !!eler başkaları tarafından 81Dlyor· .. 
1 

• avn e emm yet D 

dikilir, lılenlrdl. E• işlerine aun?. takdir eden her iki kolüb 
dair hiçbir iş bilmezler ve yıp Demişti. en konetll kadroları ile oyona 

l 
Sertıbib böylece kar defa lı:ıtlrık ed L\ dl b nıl ız ar yalnız otururlar. yatar. ., ece .. er r •e gali 

• 1 1 
lOzamauz yere mtıahll "''"'ya çıkacak takım d•"'r ı 

r, çer er ve pıdleabın ıevklne nı .... e ıımp yon· 
hlznıet ederlerdi. Sarayda hfz. •omhlk . Kaetoran lliç· lçmlı:ıtl. luğunu garantiye ba~lamıı ola· 
- t L d Yani hona dı ılıııktı. caktır En ıon " K h 
oue ... ınlırındın baıka 70 . yon • ra· 
tıne ıe•ke nııhaoı kad - Sonu var _ mınlar ile Tepecik tıkımlar1 
bunları dı halvet h•zm·e~• v::~; 1 Borsada J arasındadır. s,m, itibarile pek 
ayda bir düşerdi! yakın olan bo knlftbler arasında 

lııte B ·-:=~----------JI rekabet •ardır '9e oyoolırı, gll· " ·.. onun içindir kt 11 kadınları cihanın 
1 

ray Üzüm satışları: nQo en heyecanlı mfteabataaı 
kadıolırındın mOrek:n ç:ı çene Ç. Alıcı K. S. K. S. olacaktır. 

Mtbridtı kalfa bl e:t er~de 15 7 Ozam koro. 14 ı5 50 Haber aldığımıza göre Te· 
eOyledlğl b ' r ıml 31 B. Albertl 12 12 50 peclk bındoao da oyunda ha· 

8 
° uzun eöılerden onra bira d 25 1\1 ı·. Taran. 15 25 15 50 zır holuoıcıktır. 

d 
' ı unuuotu· fakat 

88 ece f ' 15 S S 1 De eı almak 1 1 , t. . ü ey 14 50 14 50 B d " 'd 8 
hlr iki wutL d ç o. Ve oz ogan a ir Dava 

J .. un oktan 213 Rogftnkıı aatıı 
rar aöze baolımıı •e: ıonra tek. 487100 DankQ yekun 

- Beplmlz, demişti b 487313 Umum " 
remde bulu 1 0 hı Zahire satışları: 
padişahın :~~ hl lltQo kadınlar ç cı . 
demektir b 1 y ı. Eelrlik ne . ou K. S. K. S. 

1 lyor nıue ? O 17 Buğday 7 25 7 25 
malı .. , Canım •- un... Dun 50 Nohut 6 75 8 . 
bı ız, Aaoımız ooa 2t0 B LI ğıılanmışhr. ŞGyl bt 

1 
ı-. a 5 10 5 10 

Ozerloe bizi karat:pra:la~ar::~ 200 Susam 17 17 
tueo yular! A 1 117 l Ken. pala. :JSO 600 
Nankör, köpek!~ ıyor moauo?. 35 B. pamuk 4.3 50 43 50 

a:lbrldU bu •6zlerl, glıtlkçe 1 Piyasa Vaziyeti 1 
y selen bir ıeale aöyl•ml .. D d "' ttl Uzilm Ozerloe muamele dün· 

e l ·kodu latlyen Baray kadı~ kOnün ayol demektir. 
le kı~larındao birçoğu b k 
fanın odasını gelmleler •e ıl· Bugday ilzerloe pekAz moa· 
ıar • ve man· melr. olmuotur. 

ayı ıeyre bışlımıtlardı. 

h 811şkılfa Mlhridtl, gittikçe 
lddetJennıle, hıekılfılık: kod 

ret •e nOfuzlarından lam m 

:•elle ietlladeye başlınnı:ıtı . n:: 
un lçto, ~ene kOçük bir d 

ruştın ao . d o 
ora, a ela t ağırarak: 

- Bını bık •Q kulağını, 
~yandır cınıoı! Demişti. Hey 
.;ıına aôylily ... 
k

• ornm: Ilugtıo Eenlo 
upekllğln b yQzGnden be14ma 

'
ol ldum. Senin yQzQnden veli· 
' illeti bt 
1 

mlnoetlnılz efendimi· 
ı n tekdirlerinl 7ldlm, Yeter 

lohisarlarda atanmalat" 
İnhisarlar f zmlr tOtün fahri 

kası mohaeebe ouheal masa 
ıimlrllğlne 125 lira ilcretle yftk · 

Bek Ticaret mektebi mezunla · 
r10dan Tahsin, ılğara lmılit 
şubesi Amirliğine 125 lira fic · 
retle Celil, elğırı lmıllt şobeıi 
memnrloğonı 75 lira ilcretle 

muhasebe kAtlplerlnden Maeta· 

fa, mohaaebe k4tlpllğlne 60 
Ura 'ftcretle llayrl, makine eu· 

beal menıorloguoa Adnao'ın 
ıtındıkları dnyolnıoştor. 

Bozdoğan, (Özel) _ Yenip•· 

zır nahiyesinden AH oğlu Halil 

ze •cesl Milnlre'nin evine taar· 

ruzla arzına geçmek teoebbft· 
aünde bulunan Çineli oğollırın· 

dan Muatıfa oğla Norl ve Ah· 

med oğlu Ali haklarında mev· 

kof olarak Aıliyectzı'da görft· 
leo davı, cütmOn cinayet dere· 
ceelnde olduğu anlaeıldJğıodan 

Aydın Ağırcı·za mahkemesine 
tndi edllmtı:ıtlr. 

§ Bozdoğan Aallyehukuk za· 
bıt kltlpllğlne Nazilli'den Mes 

rur tayin edilmiştir. 

Davet 
15 Şobat 936 comartetıl gOcO 

eaıt oo dörtte nizamname mo· 
clblnce Bentlik genel toplan 

tımız nrdır. Bütün \iyelerin 
hu saatte Tfcaret mektebinde 
hazır bulunmılannı dilerim. 

Ticaret mektebi mezunları 
derneği genel sekreteri 

AoAb o 
................... 1 

Mticelllt / 

ADö Rü~a 
Yeni kaeaflor çıram No. 34 

BütQn Londr(hılkı, bn gece 

geç vakit çıkacak olan etlbba 

raporunu bekliyorlar. 
Kralın atır haata bulunma· 

Blndan dolayı hııhakan Bıldvln 

pazar gQnlerlnl geçirdiği köeke 

gltmlyer~k Slr Con Slmon'la 

berrber Londrada blmıelardır. 

Londra, 18 (Radyo) - St· 
dargan Hrayından Baat 10,15 te 

nearolonan tablb raporuna göre 
lnglllz krılınıo sıhhati enat,e 

bahoedecek bir haldedir. Knlın 
dtiçar olduğu bronşit, kalbe 

teBlr yıpmıktıdıt. 

Londrı, 18 (A.A) - Kralın 

hastılığı devam ediyor. Dok· 

torlar dün gece kendisine ok· 
eijen vermtolerdlr. Deyll Tel· 

graf; thtlyırlard11 görillen bron· 
eh nk'alaranda oktıjen kulla· 
nılmaaının blrı:ıey lfıde etme 

dlğlni yazıyor. Doktorl•r; geceyi 
sarayda geçlrmlolerdlr. Vellabd 

ile krahn ikinci oğluda aaray· 

dadırlar. 

Feridun Şevket 
Şehrimiz Memleket baatı· 

nesi harici haetahklar ııef t 
operatör Dr. Feridun Şevketin 
Haydarpaoadı yeni açılan Nil· 

mune baetaoeel harici hasta 
• 1 

lıklatı ıef Uğlne atandığını haber 
aldık. Feridun Şe,ket İzmlrde 
kendisini andlrmtıı •e tanınouo 

bir hekimdir. Yeni nzlfeein· 
de de munf fıkıyetler dileriz. 

Karakolların Teftişi 
Değlrmeoder.,, Seydlköy, Co· 

mıo•aaı, Bulgurca, Ketıre ve 
lnclraltı jand.rma karakollarını 

teftlı eden merkez ilçe jan· 
darma kumandanı yGzbaeı Dik 

m~t tef tiıteo dônmftıtftr. Bol· 
garca kôyQode yeni bir jan· 

•darma karakola_ıçılmııtar. 

Çekoslovakya Ordusu- l\1eclisi Toplandı. 
na Beyanname Neşretti Edlrof', 18 (Özel) - Vilaye! 

umumi meclisi toplanmış, yeoı 
Pnğ 18 (Radyo) - Çeko&· yıl bCldçesl Qzerlode görüşme-

lovakya Comar başkanı möıyö tere bıelemıştır. 

Ednr Benea, orduya hitaben 

neerettf ğl bir beyannamede, 
Selef 1 Mızarlk'ln Çekoelonk 

yı'ya ve ordayı yıptı~ı bftyD.k 

hizmetleri teotib eımlı ve ten· 

dlalnl ietlhlAf ettiği için ordo· 

nan haıına geçmek Baretiyle 

Mazarlk'ln yolunu taklbedece · 

ğlnl ve ÇekosloHkyı ordoao· 

nun, diloyanın en mftkemmel 
orduları derecesine yftkıeltlle· 

ceğlol, en aon sistem Bll4blırlı 

techiz edileceğini ve Çekoelo 

§nkya'nıo, penasız ve fakat 
aulhaner bir ordo yetlotlrmek 
emelinde bulunduğuna bildir· 

mlştlr. 

lngiliz Murahhaslar 
Nıpoll 18 (Radyo) - Ame· 

rlkan Ekeılt Bor vapuru ile 

UloBlar Bosyeteel İnglliz murah· 

basları sekreteri Con Vllyame 
Amerlk111dın buraya gelmtşıir. 

Habeş Askerlerinin 
Sıhhati Yerindedir. 

Aemara 18 (Radyo) - Ceh· 

helerde a~kerlerlo sıhhi vazl· 
yetlerlol tetkik eden profesör 
Kaatellant; aoevatoo ve yeril 
aakerl rle amele teşekkClllerl 

ve ıhll helkın eıhbatlerlnlo 

iyi oldu~uou gazetecilere eöy· 

lemtştfr. 
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ikramiyeyi Kazaoan Gün 

9 Il{inci Kanun 
Perşembedir 

~~~~--.............. ~·~··-~~-.. ----~~~-
O (;ounn Kuponlarını ihraz F,decek Mttşterile .. 

rimize Alış Verişleri .Nishetinde 

Yüzde Yüz Bedava Mal Verilmektedir 

•••• 

ikramiyeli Satışlar 
Devam Etmektedir 

ikramiyeler Her Ayın 16 ·sında Çekilir 

üstöfade EcdJDlr\lOZa 

Sümer Bani{ 
VeırDö MaDDarr Pazaro 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eeas ro. 

288 
331 
417 
702 

Yeri 
BHao hoca m. bak'r bedesteni 
boroan bayrakla bQlbftl ıokak 

birinci karantina yıldız tepe 
hatonlye m. dell4l bııı e. 

No. ıı 
39 
14 

Nev'i 
Mığazı 

Ev 

Depozltoeo 
T. L. 

160 

" " 
" 

c 

26,26,2 
2 
4 
6 

702,1 
702,2 
779 lldncl ıüleymaolye yDıbaıı baean ~e deıteban 55,57 

v., hıfzı sokak. 
7 89 birinci karataı teıvlklye ıokık. 
921 karııyaka oaman zade nazh ı. 

925 rıııadlye tramvay ve iskele çıkmazı 
951,952 Akdeniz m. eahlllye ı. 

984 
1032 
1059 
1060 
1065 
1066 
1070 

1073 

k.öprQ tramvay caddeıl 
6çClncCl karata~ doygu eokak 
U.locl gaziler yeni kemer c. • 

" " 
kaeıp bızır M. haean boca s. 
kasıp bızır hayrettin paıa s. 
ikinci karatıı ıııehlt nduet bey ı. 

9 
40 

600.., 5 
38 

600 
27 

par. N 15 .. 16 
12 

9 
71 

Anı 

evin 640,320 ıehml 
c 640,820 hllıeel 
" 640,320 .. 

ev bahçe ve arsanın 371640 
ıehlmde 64080 h. 
evin 64 hleeede 35 p. 

248.60 M. M. arıa 
292 .. .. 1, 

75 
106 
550 
r550 . 
550 
230 

350 
100 
350 

hamım ve mağazanın 
hlaeede 6 payı. 

24 1000 

219 M. M. ırıı 

evin 8 te bir hleıesl 
127.17 M. M. arta 

'116.79 " .. " 
dGkkAn 

" 
211 M. M. areanın 24 

payda 6 hl11eel. 
278 M. M. area 

300 
20 
'70 
60 
40 
70 
30 

20 

eend ve ahali banka 
~ ıına borçlu abmed bamdl oğla 

muzafferin banka lehine birinci 
derecede ipotek eyledlği27 .12.31 
tarihli ve cilt 823 1ahlfe 89 
ve 25 numaralı tapu ılclll mu 
clbluce lımlrln boca nahlyeılnlo 
kızılçullo mevkllnde (4) dö· 
nQm Ud evle k15 ar9ın eırkan 
demtryolu garben mlıel roso 
kızları akolıı• ve antuvan ev 
ve bıhçelerl şlmalen ve cenu· 
ben umumi yol ile mahdut 
evnlce tatla elyeaı bir ev n 
bir fmn ve bir dftkkAn ve tar · 
lanın umomona yeminli Qç ehli 
vukuf tarafından (3550) lira 
kıymeti muhammeoell olup bu 
baptaki şartnameler datreılnde: 

Tarihi il4odan itibaren 30&:Go 
milddetle açık artırmaya çıka · 

rılmııtır. Talip olanların kıy· 

metl mohammenenfn yftzd~ yedi 
buçuğu nlıbetlode pey akçaın 
Yeya milli bankanın teminat 
m~ktubu vermeleri ve arllrma 
28.2.36 tarihine teeaaof eden 
perıembe gtınQ eaat 11.12 de 
dal ede icra olunacaktır mOı 

terllere alt 34 5690 nomarah 
doeya irae olunabileceği gibi 
fazla izahatı lAzlme dahi verlllr 
talf pler bu boıueon daireye ta· 
llk olunan açık artırma ıart· 

nameelol 10.2.36 tarihinden 
itibaren okoyablllr hakları tapu 
elcllile eabh olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile direr al4hdar-

Ur• 
667 Toran menemen caddesi eakl 246,73 taj nama 1540 ~ 

ralı kahvehane. b 
•' 46 Tepecik eaktılar ille ıo\a~ı i .3 No. lı ahır, kah· 2310 11111" 

vehane ve odaeı, Sak11lar ıokak No. 4: ahır eür· 
meli ıokak No. 3 kahvehanealdlr. ~ 

159 Bayrakla muradlye oaddeıJ 27 No. h iki oda, ara· 840 I 
lak, motbab, avluya mtııtemll ev. 

213 Karoıyaka alaybey hayal sokak No. eski 1~ · 23 taj 770 ııı' 
11• bir oda bir aralık: bir avluyu mDıtemll ev. 

11 
394 Karııyaka alaybey euzan eokak 21 eakl 29·3 No. lı 210 

111,50 metre murabbaı ar11. 
' 849 Tepecik pirina c;ııkmııında 1766 metrelik tarla 700 "' 

395 Karııyak:a alaybey sozın sokak 17 eski 29.1 No. lı 210 
155 fl"etre murabbaı arıa. -' 

Yakanda yazılı gayri menkuller oo gBn mtıddetle arttır '* 
konolmoıtot. ihalesi 27, 1,936 pazartesi gCloil saat 14 tedlf· · 
taş munhasır•n gayri mft.bıdll bonosu iledir. 1~ 

Mllli EaılAk mGdOrlftğClndenı 
Yunanlı; D: No. ~ 
4.2 l Göıtt!pe Yetlllzmlr 13 numaralı 133,08 metre mor f 

me11hah 3 oda, bir taraça. bodruma mGıtemU baD9 

1260 kıpah zarf oıullle. ~ 
665 Turan Menemen caddesi 94, 16i, 165, 92 No. lı fef ~ 

iki oda, bir yatak odası, dar sofa, taraoa, tahtaot bit lf 
mutbah, tolombı, avla tıılağı mtııtemtl hane ve d6t 
Lid 2310 kapalı zarf ueullle. 

396 Karııyaka Piliç Yeni yıldız eokık 18 ve 18-2 ~o· 
167,50 metre morabb11 arsa. Ltra 210 açık artırma. 

409 Karşıyaka Çalgıcı Yeni galibiyet sokak 10-1 eıkl •' 
ıajh 236,50 metre murabbaı area. Ltra 350 açık artır~ 

414 Bakırbedestanı Kızlarağaaı hanı lttl&1llnde 40 No. :ı 1~ 
metre morabbaı dcıkk4nın 3 ıe bir hlHeıl. Ltra 350 

artırma. s) 
415 Bak1rbedastını Kızlarağaaı hanı lttleallnde 38 No. la l J 

metre murabb11 dükkAuıo 3 te bir hleseal. Lira 350 
Htırmı. 

416 Yolliedeııanı 45 No. h dakkAo arHsı 23,20 metre mur.ıl 
11rın ve irtifak bak ttahlplerlnln mesahah. Lira 980 açık artırma. _4 
bu hak:larıDI ve bu boeosla faiz 680 Boca Aıığı mahalle Üçkııyolar cıddeıl 9 No. lı 4,V 
ve maarıfa dair olen ldJlalırını metre murabbaı arsa. Lira 700 açık artırma. 
evrakı mtıebltelerll.ı yirmi glln Yakarıda yazılı gayri menkuller 10 gQo mtlddetle artı~ 
içinde icra dılreelae bildirme· konolmoıtor. İhalesi 30 ·l · 36 perıembe gdoQ eaat l~ ' 
lerl aksi halde hakları tapa Satı~ mdnha!ıran gayri mObadll bonosu iledir. 150 ~ 

elclllle eabit olmadıkça aatıe J . M } k h • b J1' 
bedelinin pıylıımaeından hariç zmır em e et astanesı aş 
kılacakları n tayin edilen za kimligw İnden: 
manda artırma bedeU gayri , 
menkulQa ytızde yetmlı beılnl Haetaoemizln 1 ·Temmuz· 935 tarihinden 30 ·Eylftl. 93S p 
bulmadığı takdirde en eon ar· rlhin6 kadar nfat eden eşhHın mohallefatı açık artırlll~ 
taranın taahh6dG baki kılmak 24 ·l· 36 tarihine mGeadlf camı gtıoQ eaat 10 dan 12 ye J 
Gzere artırmanın on bet gtln haetanemlzde eatılacıktır. Uteldtlerfn mezkur gQn Ve aaatte İ 
daha temdit edilmek ıoretlyle Mem~eket hıetıneelne mQracaatları. 138 ~ 

14 3.86 tarllılne teeadGf eden fzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ili~ 
cumarteıl gOnQ eaat 11.12 de 
gayri lllenkul en çok artırana 

ihale edilecektir ıalle peıln para 
iledir mal bedeli ahnmıdan 

teslim edilmez mal bedell ve · 
rllmez ise ihale kararı feıhedUir 
ve kendlılnden evvel en yOkeek 
teklifte bul onan klmıe arzet 
mit oldoğo bedel ile ılmağı 
rası olurH ona ihale edlllr oda 
razı olmaz veya boloomazea 
icra dalreılnce hemen on beı 
gnn mtlddetle arllrmıya çıkı· 

rıhr bu artırmayı allkadırlara 

ıebll~e hacet olmayıp yalnız 

lllnlı iktifa olunarak:: en çok 
artırana ihale edilerek her iki 
halde birinci ihale edilen klmıe 

diğer 11rarlardan mes'nl olduğu 
ve tıpa barcının belediye n 
vakıf lcarının ve yOzde iki 
buçuk dell4Uyenln mtletertye 

Mıt. Mv. 11. al. ko. relıllğinden: / 
1 - lzmfr Denlı komandanhğı için 1099 lira sebe~ 

koruı bedel keılf il bir ıdedl bayık bir adedi / 
olmak ftt:ere iki adet 11ndal açık eksiltme soretlle 
nıkaıaya konulmuıtor. ~ 

2 - lbaleel 25,1,936 cumartesi gQntı saat 11 de ı.
kıtlada Mıt. mv. 11. al. komisyonunda yapılacaktıt·.,ı' 

3 - Teminatı muvakkate akçesi eekeen iki lira kırk d 
koruıtur. tİ 

4 - Şartname ve keşlfnameıl hergdn komlıyotıda gôrO.le-,/ 
5 lıteklller ticaret odasında kayıtla oldoklartna dair ' 

6 
gôstetmek mecburiyetindedirler. , 
Eksiltmeye ittire~ edecekler 2490 eayıh ktmonoll J 
ve GçOnctı maddelerinde ve ıartnameelnde y111b ~ 
kıları ve temlnatt movakkate makbuılırı ile blrlıl 
ihale aaıtandan evvel komisyonda hazır bulonlP• 

9 14 19 23 !!/ 
Türk Hava kurumu Kemalpıı, 

şubesinden: ,, 

Mevkii Clnıl Miktarı Budodu 

ald olduğa Ulu olunur. 160 

~-- & ' K aplftce 

MobıdJ_.i 
bedeJI~ 
Lfr• 
150 

Muallim Doktor 



ÖKSÜRENLER 
Mutlakn (OKA fENTOL) öksfirük 

ockcrlcrini tecrüh~ ediniz. .. 
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v~ Pürjen ~abab'ın en üstün 
hır müebiJ şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kutvelli müe· 
bil ietiyenlcr (Şahob Sıhhat 
Siirgün Bapları)m m1ruf ec
zanelerden araaıolor. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine ni.~bcıcn yii:.de 

20 dalıa a.:: sarf iyatlıdırlar. Bmm ay sonun
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile lwlayca anlı
yacalmmz. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme depoeu ve 

Slemena fabrlkalars m0me88lll 
Peşıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

t- ıı 1111111m1111 111111111m11nıııı11111 ıı 111111 ıı u 1111111111111mım1111111111ıı11mım1111 111m11111111111111111 m 1111111111111111111111111111 ~ 

1 Alisehir Banliası ~ 
' a -----~---~~~~ 
n_~môır şub1esn 
lkıncı Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: 2383 

Hertflrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y apıhr. 

M d Ş 
Vadesizlere % 4 

ev Uat artları: A!ta ay vadt:liy~ % 5 
Dır sene vadelı ıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, ftzam hıct --------
~inde sahi lerl~e r, pamuk, yapık, afyon ntıalre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 

P en mtıaald ~raltle aunı •erilir. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

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

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzailmüştür. -Biricik Satıe Yeri 

OAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

.... "Ö~~'i~t ... d~ı~~iryollarından: 
Aşağıdaki gayri mı>nkutler 30 ·l· 36 pereembe gCinfl saat 16 le 

1zmfr'de Alsancak'ta 8 loct işletme komisyonunda pazarlık usu· 
Hle ayrı ayrı kiraya vorllecektlr. 

İsteklilerin bu yerler hizasında gl>slerllen miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe glrmeğe kanuni mliniltırl olmadığına 
dair beyannamelerle komleyona bizzat veya tahriren mftracaatları 
IAzımdır. 

Şartnameler komisyondan ve Develtköy ve Söke kemeri lstae· 

yon yaııubaneletlnden parasız ılınır. 
Mevkii Cinsi Senelik kira bedeli Muvakkat 

teminat 

Devellköy fetıeyonu 

Söke kemeri 

Bftfc ve ya· 
nadold ev 
BOfe 

15 20 

Ltra 
35 

25 

Koruv 
263 

188 

117 
Aşığıdakl goyrl menkuller ~n, 1,36 cuma gfinfi eaot 15 te 

açık artırma usolft He bmir Aleaocak 8 inci işletme komlııyo· 
nunda ayrı ayn kiraya verilecektir. 

l!ıteklilerln bu yerlu hizasında gösterilen miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve loe glrmrğe kaooni maotlerl olmadı~ına 
dnlr beyenvamelerle komisyona bizzat veya tahriren mGncaatlara 

lazımdır. 
Şartnameler komisyondan ve Selçuk, Horeunlu letaayon yazı· 

baneılndeo parasız alınır. 
Senelik muhammen 
kira bedeli Lira 

40 
Mevkii 

Selçuk lstas 
Cinai 

PIAtform Dze· 

rinde dtikkan. 
Sıra Qç dOkkôn 

17 

60 
20 

Muvakkat tcml· 
nal Knroo 

300 

4.50 
139 

•1111111mu11111111111111~ Doktor .aıı mının 11111111111111111 
'= -A. Kemal Tonay ~ 
_ Bateriyolog ve bulaşık, salgm hastalıklar mı'Iıahassısı = = Basmahane ietasyono ltarp!lndaki dibek eokak baoında 30 eayı• E§ 

ı- h eT ve moayenchaneeindc aabah ıaat 8 dan akoam saat 6 • kadar _ 

j ili 1111 111111 1 il 111111 

Marangozlar ve 

= haetalannı kabul eder. = 
- MClracaat eden hastalara yapılması ldzımgelen sair tahlilit ve § = mi.kroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gô- E: = rillen Pnomotorakl mnayenehoneeinde muntazaman yapılır. = 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 11111111111111 , 

Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 

Geçmiyecek Bir Fırsat! 
Fabrikamda mevcud •lrld 

d!!atere, planya, kalınlık, frese, 

delik makineleri ile preıe tez· 
gAbı, kurutma n tutkal furonu 

Te el tezglbları, ll&t n edevat 
1 

mobilya kereatelerl, kaplamalar, 
pıpeller ve ealre aatıhktar. Her 

gtıu eaat ondan eaat ıhıya kı· 
dar Zinet mobilya fabrlkaaına 
hemen mGrıcaat ediniz. 

Zinet fıbrlkaııı eahlbt 

Ahmed Kızıhrmak 

--------, --
Ünl•eraltede Döçent 

(Munin l'rofeaOr) 
1 

Dr · A. Saf ittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Uaıtalara bcrgtın 6~lcden 
ıonra bakar. 

l1tik.Jll cıdd · N 
Ankara apart e.ı o. 99 

T lg maıu 2 inci kat 

N~A 
;/ .-· ~ Kl]rU/ o 11 ıu~ ıı~ 
~/ i .. irac.l 0AN~ASJ e raf • ı ST AN BUL 

Telefon : 49250 

Bfaınir Lise ve Orta Okullar Satın Alma Komisyonu 
aşkanhğındaıı: 

Cinai ı... uaogl okul için 
ahnıcığı 

Kok kômftra K 11:, erkek liseleri 

Mohammen 
kilo bedeli 

Kr. S. 

Miktarı 

Çoğu 

Kilo 
160000 

A:ıa 

Kilo 
140000 3 10 

Tutarı 

Lira K. 
4960 00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
:372 00 

erkek öğretmen n 
ean'at okuluna. 

6/ Zeytinyağ• < .. 
1 Patatcıı .. .. " 2100 2650 36 50 967 2!i 7-J 55 

6 
ı Kuru azam N. 12 .. .. : 6400 8100 6 50 526 50 39 48 

JI Yoıııorta .. .. 2933 3183 20 00 636 60 47 75 
~~ Sabon .. .. : 61000 79000 2 20 1738 00 130 :~5 

Toı ıeker K k 2750 :UOO :!8 00 95~ 00 71 40 
ız er ek lleelerl •e 2400 3100 26 15 810 65 60 

K erkek öğretmen okulu 80 
ok lı:6ııı(lrQ Ka lı: k 
" .. 

8 
rııya a ız öğretmen 50000 00000 3 10 1550 00 116 25 

ı uca orta okulunı 20000 00000 
•ııılr Kız Erkek lleelerile böl ' 3 10 620 00 46 50 

'açları bir arad K ge San at ve trkek ôğretmen okullarının her kalemdeki mtı,tflrck ibtl 
le 1 a Te areıyaka Kız öğret L 1 il B k r Y•pılmak Qzere açık L il men °•0 o e uca orta o olo ihtiyaçları ayrı ayn ihale 

ş e.e tmeye konulmuştur 
•rtnamelerlnl görmek isti enler . 

l 1936 çırı:amba 
0 

"' Y pızardao mıda hergftn Kız lleealoe ve ihale gGnfl olıo 29· 

k g nu eaat 14 tc ynzd ,,. r.o L ı ombıyonnmoıa G • e 'ı•> pey a..çe erlle KOltftr direkıörlOAOode toplanacak 
m racaaılırı. 8 14 19 25 

ıı 

V. N. 

W.F.H. VANDER· 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 
"ANGORA11 vapuru 20 aon 

kAnonda bekleniyor, 24 ıon 
kAnuna kadar Anvere, Rotter. 
dam, Hamburg le Bremen için 
alacaklar. 

.. ANDROS" Hpuro 3 oobat· 
ta bekleniyor, 7 tobata kadar 
Anvere, Rotterdaw, Haaıbarg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacakhr. 
AMFRIKAN ExPOT LINES 

"ExMOUTB .. vapuru 2 eu· 
batta bekleniyor, Nevyork için 
yftk alacaktır. 

JOBNSTON VARREN 
UNES·LIVERPOL 

"DROMORE.. vıpuro 18 
eon k4oonda bekleniyor, Lher· 
polden yftk çıkarıp Borgae, 
Varua ve Köetence için yok 
ılıcaklar. 

Or.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi OperatörO '1·~;:;:> 

Haetalarını her gün 15· 18 e kadar ikinci Beyler sokıgı Tnrk 
mftzayede ealooo karşında 78 N.lu moayenebaoeelnde kabul 
eder. Telefon SS93 D 

Fratelli Sperco '1 apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"LERCULET.. vapuru 13· ~ERVİCE MARlTJM ROUMAIN 
136 da gelip 18136 da An "ALBA JULIA,.vapuru 9·1· 
ven Rotterdam, Amsterdam ve 36 da ğclip ayni g(lo Pire, 
Hamburg Umanları için ytık Malta, Marallya ve Barselooe 

alıcakttr. hareket edecektir. 
SV ENSKA ORlENT LlNlEN Fazla tafellAt için ikinci 

uGOILAND,, motôril 20·t· Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
:~6 da ReUerdam ve Hamborg blnuı arkasında Fretelll Sperco 
limanları için yok alacaktır. vapur acentalığına mftracaat 

"ROLAND., motörO 6· l ·36 edilmesi rica olunur· 
da Rotterdam, Hamborg, Co- Nnlunlardakl ve harehet 
penbage, Danztlg (Gdynla, Go· ta1rJhlerlndekl değlşlkllklerden 
teburg, Oılo ve Iekandlnavya acente mes'uliyet kabul etmez. 
Hmaoları için yftk alacaktar. Ttıle. 2004 · 2005 · 2663 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vap~r Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 244'3 
THE ELLERMAN LİNES LTD 

••THURSO., npnru 7 ikinci 

kAnunda L1VERPOOL ve 

SV ANSEADAN gelip tahliyede 

bulunacak. 
"ADJUTANT,. vapura 8 

ikinci kAnunda bekleolyor, 
J.,ONDRA için ynk alacaktır. 

0 TBURSO,, vapuru 15 ikin· 

el kanunda bekleniyor LlVER· 
POOL GLASGOV ytık ala· 
caktır. 

"POLO" vapuru J O ikinci 
kanonda Londn, Aovers ve 
Hol beklenip ayol zamanda 
Londra ve Hol için yok ala· 
cakt•r. 
DEUTSCHE LEVA "iTE LtNIE 

61AQILA., vepuru 5 ikinci 
kAnonda Bamburg Breme ve 
Anvera'ten gelip tahliyede bu· 
la nacak. 

Not: Vurut tarihleri ve va· 
pur lelmlerl Ozerlne deAl~lkllk· 
lerden 11centa mca'ullyet kabul 

edilmez. 

\ah 
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Fransız'lar 
Lord Eden'in Söylevinden 
Memnuı1 Görünüyorlar 

Habeş U<.;akları Italyan _Cephesine Beyannameler Attılat 
Habeş Telefatının 5 Bin Oldu.ğu Haberleri Yalanlanıyor! -------· ............ ·-------
Beyannamelerde Meryem imzası Vardır. Graçyani'nin Karşısında Asıl Or 

du Değil, Birkaç Müfreze Bulunuyordu. General Yeni Kuvvetler Aldı. 
eındakl irtlbıt mükemmeldir. mflvkllere do~ro çekmek v~ 

Eritre'de ltalyu11 aiJkerlcri 

ltalyan'lar birçok esir aldıkları 

gibi tOfek, mitralyöz ve top da 
zeptetmlşlndfr. Zayiat mOblm 
değUdlr. 

~dls·Abaha, l 7 (AA) - Bir 
Habeş kaynağından alınan mı 

lumata göre İtalyan bombardı 

man tayyareleri Kuorım o~brlcl 
trkrar boınbardırnan r.ımlşlerdlr. 
Ülepler oluh olmadığı bt lll de 

ğlldlr. Tayyareler beyannım«ı· 

ler de atmışlardır. Bunlar dı, 
bu enaşta kiliselerin tahrlb 
edllr.ctğl ve fakat hırbdeo sonra 

Adlı Abıhı 18 (Radyo) - Bu beyannameler Habeşlerin halyan'ların bunları ve diğer 
Son Qç gfln içinde Habeş tay · Ammarlo dlllnde yazılıdır . 

yarelerl faaliyete geçerek İtal· Adi! Abıba 18 ( Radyo ) 
uhrlbfttı yeniden lno• ve tamir 
etmeyi ndfe bilecekleri yazı· 

yın konetlerlnio gerllerJne Habeş resmlğ mebaf UI; cenob hdır. Beyannameler İtalyan ce· 
beyaz, sarı ye kırmızı renkte cebheelode R11 Ueeta kuvvet-

beyannameler atmışlardır. Aa· lerlnln umumi tekilde rlc'ıtl 
. nob cepheıl batkomındınının 

lmzaBıoı tztımaktadır. Son defı 
kerden ziyade Erltre hılkıoı Te 4000 ölQ bınktıkları hak· bıehyan muharebede İtalyan 
hhab eden bu beyınnamelerde kında İtılya.ıı kıynaklarından 

yeril a@kerlerlnln Hıbeş'lere 
imza yerinde Meryem resmi Terilen haberleri yalanlamakt• · geçtiği hakkında mftteaddft mı· 
vardır. dır. General Grazlınl'olo ller· 

lumat gelmektedir. Bandın haf 
Bunlardı 1896 daoberl Ha · ledl~t mıntıkada ancak birkaç kı Babeı·ıer ltılyıo Somallei · 

beelıtan'ı ikinci pl4na ladlr· Bıbeı müfrezeel bulunuyordu. nln doğn otmallnde lıyanlır 
mek için Itılyanların yıptık· Roma. 17 (A.A) - M1retıl çıktığını ve yerlilerin Habet'lerlrı 
ları hareket ve gOya ekonomik Badotllo reımfg bir tebliğde : çarpıemaktın imtina ettiklerini 
yoldan yGrQr gibi duraoarak Genen' Grazlani'nln tam bir iddia etmektdlrler. 
halkı l~fale ve letlamara çılıı muvaffaldyet kannmıe ve bu Londra, 18 (Radyo) - Ci 

tığı bildirilmektedir. Bati& muvdfıklzetJn bo ayın 12 ılnde botl'den gelen haberler: Am· 
Halle Gukaa'ojn habaaının dı baılamış olan Ganale Dorla mu bıllkl'de Babeı lut'aları kDT· 

İtılyanlardın muhtelif nıdler harebeılnl eooı erdlrmlo oldu ntll çetelerle taciz hareklta 

aldığı llAve edilerek Italyı hfl · ğuno bildirmektedir. Bu mu baılamıtlardır. Bu hareketlerin 
kOmednlo Babeşlıtan'ın ulus barebede 4000 Bıbeılt ölmtlotOr. ıebebf Mareoıl Badogllo'nun 

l1r kurumuna glrmemeııl için Şimal g1rb latlkameılne do~· harekAtanı lı:ıkAl etmektir. Aaab 
yaptığı teıebbtlslerden bıhıe· ru ric'at etmekte olan R11 Hmanıoa yeni Itılyan motGrlQ 

dllmekte Te en ıononda ıo Deıtı ordaıonon baklyeııl İ!al · kıt'aları çıkarılmıttır. hılya11 
camleler bulunmaktadır. yıo'lar tıclı edilmektedir. ltıl· Jarı n °bedefl, Hıbef k~vayı 

""Erltre'de halyanların lda· yaa'ların motGrlG mDfreıelerl ktllllyeıılni bir meydan h1rbıua 
reıl altıaıla balanın Habeo'le· dan akoam Habeo arazlııinln çekmektir. 

rln bOrrlyetl herhalde Habe· içerisinde 7ö mil llerlemlo bo· Babet'lllere gelince, bedel 
tlıtao'dıkllerle kıyaı kıbol lunuyorl1r. Piyade, tanklar, hftıbOtQo mıkftıtor; Babeı plAnı 
edllemlyecek derecede fecidir . ., lopçu ve bava kuvvetleri ara · ltaly1n kunetlerinl mftıtıbkem 
~···~·~·~·-··· ..... ~ ......................................................................................................... ~ ......... . 

Avusturya Başvekili Döndil 

Alman Nazırı, Almanya'nın Müstem
leke istediğini Açıkça Söyledi. -Bu Arada Rusya Aleyhinde Buluudu, Kuvvetli Bir 

Orduya Olan Kat'i ihtiyaçtan Bahsetti. 
Berlln, 18 (Radyo) - Pro· 

pıgında ve matbuat bakanı 

M. Göbele bir N111yonıl aosyallet 

mitinginde: 

- Almanya'nın harici etyaııetl 
bir eeaııa mOateniuir. Mthtem 
lekelerlnln istirdadı için mft · 
oaııib zamanın gelmeelnl eabır· 

ıızhkla beklemektedir. 

Almanya 'ya mastemlekelerlnl 
Jade cihanın mt:naf il etimle· 
ılndendlr. 

"Boleevlklerle blrleoen dev 
letler, Bolşnlkler tarafındın bo· 
~ulıcaklardır. 

"DJğn devletlerin dıblli 

ılyaeetloe karıımak istemem. 
.M . Uuzvelt'ln tuttuğu uauld 
tatbik edemem. Bunun için 
Demokrat devletlerin oe da. 

tDndGklerl de bizi ılAkıdar et· 
mes. 

M. llitler, M. Ede1i ve eski 

lngiliz drşişleri imkanı 

Sir <:011 Simon 

11Gı<la thtly•çtırımıza gelfnce: 
Tereyağına thtlyıcunız yoktur; 

fakat en kuvvetli bir orduya 
ihtiyacımız kat'idlr.,, Demiştir. 

Prığ 18 (Radyo) - Avoe 
turya baıveklllolo Prağ'ı ziya 

reli, ıly11f f11llyetln kıymetini 

gö9terml1tlr. 

Kolona ıarıyındı bıo•ekı: 

ve.; hariciye vekili M. Bo1ra 

ile bir ıaet mftlalbırndan ıoora 
Prağ kardloalı ile de göıüşmftı 
ve handan ııonra Razme eara· 
yını giderek Cumhur relıl M. 
Beneı'le mQIAkat yıpmıotır. 

İki dnleıln yakındın biri~ 
ten meoaf il 0Eerlne aamlmi 
mftzakereler yıpılmıotır. 

' Netrolonan reami tebllide 
tafıll&t çok azdır. Ve ancık iki 

de•le lo ekonomik mOnaaebet· 
lerlnden ve meıelel~rlnden bıb 
aedlldtgl yazılmaktadır. Hakem 
muahedesinin de bitmeden tec 
dldl blldlrllmektedlr . 

M. 81'1nes, Avoıturyı Çekoa 
lonkya mQnaıebıtının dostluk 
dılreılnde inkişafına btıyGk bir 

ebemml1et vermektedir. 

orada ılddt1tle ıearroz etı..0ektlr. 

Oe1Ble'de bolonan a'!keri mu 
hablrlr.rln kanaatı, Babrı, lt!J 
ktlAtı Hktrlyeelnlo bir noktayı 
mılhlm kunt't llhj'dlnr. mft 

sıld olmadığı 'lllerkezlndl'dlr. 
Habtı, ordusu, bunun için lıal· 

van'lan kuvvetU lut'alırlı fa · 

kat mOnferld vazlyetltrde tacl~ 
rtmek mtcburiyctlndedlrler. 

Londra 18 (Radyo) - Roy· 
tl'r bil diriyor: hal yan 'tarın B • · 
rar Clcika hattına karo• tur· 
rozları blrgfto meıı'eleıldfr. Ge· 
neral Graçyınl yeniden 30000 
klollfk kuvvet ılmıotır. 

Roma 18 (Radyo) - Mogı · 

dlıyodın bildiriyor: Ric'at hı· 

tinde balanın Rııı Deıta kov 
vetlerl Megall mnkllnde tu· 
tunmoolarıa da ltalyao tayyıre· 
lerl tarafından bomb1raımın 

edllmlolerdlr. 

Adlı·Ababa, 18 ( A.A ) -
Reıml~ Habeı çevenlerJ; hal· 
yan'ların Dolo civarında bir 
nfer kasandıklarJDı dair olan 
haberin tamamen aydorma ol· 
du~ano bildiriyorlar. Sôylrndl· 
ğlne göre halyan'ların llerlemlı 
oldukları ar11lyl Babet'let' eaa· 
sen ~k zayıf ıoreUe tutmakta 
imloler. 

Port·Sıld, 18 (A.A) - Doğu 

Afrlbıına gitmekte olın İtılyan 
kovvellerloden ıoo bıfta içinde 
bir fırka 11k:er dahı Sih'eyı 

kanılındın geçmlıtlr. 196 ne· 
ferle 817 amele de İtalya'yı 
dGnmek tızere kınıldıu geçmlı· 
lerdlr. 

Mogadlıyo 18 ( Radyo ) -
ltalyın tayy11elerl Deıtı'nın 
karargıhını bombardıman et· 
mlılerdlr. İtalyan kaynıkluın· 
~~~~~----~~~~~-! 

Viyana, 18 (Radyo) - A•uı· 

turyı baobıkanı Şueolng, bogftn 
akıım Qzerl Pnğ'dan dônrnGı· 
tftr. Bııbaklnın maiyeti, gaze. 
tele re verdikleri dlye•de. A voe· 
taryı 11lya111ının ,drğloı:olyece · 

~lol ve Uloılar koroma Romı 
Paktını oygao bir yol tıklb 

eyledl~lnl ıOylemlılerdlr. 

Bedin, 18 (A.A) - N11yo· 
nal Soıyallıt teokllAhn1 mensup 
20,000 kişinin Ootlnde bir ıôy· 

let veren Dr. GObbelı ıo ıôz · 
lerl eôylemlotlr: 

Biz fakir bir mfllethr,. Ne 
mftıttımlekemlz, ne d., iptidai 
maddeler kaynağımız var. Fı · 

kat diğer milletlere ouoo ıOyle · 
meliyiz ki mftıtemlekelerlmlzln 

geri verllmealnl lıtlyeceğlz 111t 
bir gQn gelecektir. 

Batna dOoya Tarhk lçiode 
yilzerken bizim fakir memleket 

halinde yaoftmakta denmımız 

doğra de~lldlr. Başkaluınıa 

bizden ıldıkltrı mOstemlek:elere 
ihtiyacı yoktur. Biz bitaraf 
kalmak istiyoruz. Fakat ltalya • 
gibi bir milletin yaoamHı 14· 
zımgeldfğlol de ınbyoruz. Dan 
yanın bu gibi talepleri hoş 

gôrmemeıl doıau deilldlr. Çftn. 
ka bir gtln bomba ıteı ılı· 

caktır. 

.. ... . ... ~ -· 

• 

Yerli ltal)·a11 a.1'kerleri 

d1n verilen bu habere göre, Dolo·nun garbında bu ıebl~ 
tayyareler binlerce bomba at 80 kilometre kıdar a&1kS-
mıtlırdır. noktadan bışlıyırak olmıli ~ 

İtılylD ileri karakolları, Çe· kiye doğro gitmekte ve G•: 
legobe kıdır uzınmııbr. Bu hal Te Saııabaoeh yolu Ue 
yer, Hıbeı kernnları için glllz ııomallıl eıomna fi 
mOblm bir merkezmı,. İtılyan maktadır. 
gazeteleri, Hıhet'lerden 15·20 Cenubi ltılyın orduları ol 
bin maktul dftotClğQnil yazıyor· dindeki aylarlar, Raa Deıf'1,ı' 
tar. Ayni gaaeteler, ltalyanlar· ılmale do~o çekilen ku•ttf 
dan yılnıs beıyOz kfıfnlo yı · lerial 70 bin kadar tabtl 

ralaodığıoı haber •eriyorlar. ederken, Adlı·Abıbadıkl 6' 
Adlı Abıba, 18 (Rıdyo) - bee ydkıe' memurları, ge~ 

Royter ıianıa bllcillriyor: Grazlınl'nln bayak bir .,.,. 

Ogaden cepheılndekl askeri , klzandığını yalınlımıktadı.ltl 
hareket te'ftıklfof etmlıtlr. ltal· Royter Ajanaının Adiı·j~ 
yan'lu; yeol legal etmlo olduk- bada'kl muhabirinin bir~ 
ları mıntıkalardı laoe teokilAtı grafana gôre, Habet yft 
yapmaktadırlar. Graçyanl kov· memurları menuobıhı oıJ 
vellerl; . ric'at edea Bıbeı'lerl muharebeye ancık 4. blo ~; 
tıklp etmek için yeni harekete beı askerinin lıtlrık etdf 

haıırlaaı.Jorlar; İtılyao plıdar· eeasen Dolo'nan 65 kllolll~ 
lara ile Babeı ileri karakolları yakınlarında Ganeledorya ot 
temaa hallnd"dlr, Ufak mlk· ftzerlnde bir tek mGhlm fi' 
yasta çarpıımılar dnım etmek· bet ileri garnizona bnlaO~ 
tedlr. Gener1l Gruyaol kav· gonu Ye diğer tardtan geoe 
ntlerl cennp cepheıılnde 700 Grazlanl'nln de ıncak 65 ~·~ 
kilometreden geoit bir cepheyi metre ilerlediğini ıôyledl~ 
tatmaktadırlar. Ba cephe; Dolo · bildirmektedirler. ~ 
nun 80 kilometre uzağında Cenubıan Adlı·Ababa'yı 
baılıyarak ılmall tarklye doğra leo aoo haberlere göre, 
uHnmakta, Gorrahıl •e Aen · Deıta nıklJyat gflçlftkle J 
nn yolu ile lnglllz ıomıllelne bir kıamını gldermlttlr. g 
nrmıktıdır. Gazete muhabir- dlılne imdat yollanmıttır. v; 
terinin general Graıy1nl kov· caz Mıkonnen Vo11en · 30 J 
utlerlnl 70 bin tahmin edlo· kiti ile R11 Deeta'nın met9' ıC 
lerlnl Babrı'ler yalanlamakta· olao Ergaalem ı~brlne b• 
dırlar. ket etmlttlr. Deccızmaa IJ'; 

Dt"mredde Şlbell nehri tıd 
Lnndra 18 (A.A) - Royter ,tt 

metinde cenuba doğra u~ 
ajaoıının Habeolıtaadao bildir· 
dlğlne gOre, Ogıden'dekl Hkerl 
hareUt bir tevekkof devreal 
geçirmektedir. Bn esnada ltıl · 
yınlar yeni ltgal edilen mıota · 

kalarda ııkerlerloln laoeıl l~lnl 

tf'!okllAtlandırmıktadırlar. 

Fıkat diğer taraftan sanıldı · 

ğını ~öre, general Grazlaol 
ric'at ballneekl Bıbeo kanet· 
lerlnla perleaolığınden istifade 
ederek mtımkao oldoğo kadu 
kıaa bir zamanda ytınl bir ileri 
hareketine bıohyıcıktı;. İtalyan 
pfotarları Bıbet dlmırdarlarlle 

temıı halindedir. Bu ıebepteo 
bir tıkım çırpıımalrr olmoıtor. 

7 G Bin kiti tıbmtn olanan 
bir konet general Gr11lanl 
700 kilometreden f11lı bir 

cebbeyl tatmık&ıdır. Da cebhe 

mektedlr. 
;J 

De11le1 18 (Radyo) -
6
0 

1tıtlyıo oçıgı Ueaele'olo •' 
kilometre uza~ında Denıo 

11 
11baımı bombardımın et111111 

• 

Dün Uonnn'ın bombard•~ 
nında ltalyın uçakları bfolt'ol 
b~yannıme atmıtlardır. 9 it' 
larda Uıbee k•11baların11J " 
eara u~ratıldığındao Jıı11 fi 
larıo teeHftr doydoklır• ,# 
batan bu yerlerin yeotd 
yıptırılacaRı ndedllmektedlt•/ 

Adi" Ababı 18 (Radyo) J 
Raıı Desta'ya lmdıd k1Jff 

1 ıl' 
gônderllmlıtlr. Bu ko•f:,,-
Raı Oegaa Mark n Rt11 O fi 
ldareelnde 30,000 kltldlf ~ 
cenobı doğru ıtlr'ıtle yol 

mıta baılamııtar. 


