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llar11 komitesinin h ~~ bir taraf1 memnun etmedigi i~in reddettiei sulh tekliflerine Deyl 

::~:t~~i IBANET PLANI t:::J~r;;d v::::!~:tir 
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Yunan kralrna ve hü krl m et e hücumlar ba1lad1 
Habe1ler mü~akerelerden b1kt1klar1 i~in büyük bir taarruza ge~mislerdir. Habe1ler bir 
llÜmayi1te "imparator bu §&rtlar1 kabul ederse ona da isyan edecegiz'' diye bag1rm1§lard1r 

HALKIN SESf - Bundan bir, bir bu~uk ay cvvcJ yazd1,i{n111z ( Bir ayak henin1, bir koJ senin) ve (\'ay n1aghib olan1n haline) ba~hkh 
tnakalelerin1izde llabe~istan1n kendi kuvvctlcrinc güYenn1cdcn vc vc yahuz siyasal rckabetlcre istinad ederek zafer bekliyorsa c;ok ac1 
hayal inkisadanna ugriyacag1111 anlatn1aga ~ah~n11§ttk. 

40,000 ki1ilik · Habe1lerin büyük zaf eri : 
IUr orduy~ ku;'anda eden Ras! iki gün iki ge~~ kanhhi"; mubarebeden sonra 

Deste Italyanlar1 bozdu . Habe§ler lfalyanlar1 fena halde bozdu 
Istanbul - Adis - Ababa- 1 kaynaklar1nda ' ögrenildigi- •• •• •• 

dan bildirildigine göre Ras ne göre dün ~as Deste~i.n AKSUM ONUNDE DE KANLI MUHAREBE 

Cekoslovakyn 
Cumhur reisi 

Deste Cenub cephesinde bir ~um~ndasmdak1 ~0.000 k1~1: 
lbuvaffakiyet daha temin bk bir ordu cenub cephes101 
ttmiitir. Bu kumandamn mo- Bfmt,Iard!r. Bu ordusu ~u-
d . k tl' ·i~hl 1 kavemets1z mukabele gor· 

Londra 18 (A.A) - Ce- ' begina ger;idine r;ekilmif
nup cephesinde mühim hi~ : lerdir. Orada takviye kuv
bir hareket yoktur. Buna 
mukabil fimal cephesinde 
ltalyan menbalarmdan r;1kan 
haberlere göre iki Habe1 
kolu Takane nehrini ger;e
rek ftalyanlar1n ilere mevzi
lerine hücum etmittir. Bu 
kollarm birisi gecenin karan 
hgmdan istifad ederek bu 

yare ve tanklar Habe1leri da
g1tm1§lard1r. 

em1zme ve uvve 1 s1 a 1 1 . 
• k 1 · At k b meden talyamn Somah bu-
~• er en o asa as101 1 . 
, 1 J d B k b H 

duduna varmithr. talyan 
mit ar 1r. u asa a a- . . 1 l S b 1. b d d .. tü d erkä01 harb1yes1 ta ya o-
et Soma 1 u u u us n e, malisi hududunu müdafaa 

l>ola ve Bebe~ebeli dereai i~in her tedbiri ittihaz et-
•ras1ndad1r. mittir. bu sayede diltman 

Ato harb1 pek kanh ve 
1 

ordusunun ltalyan topragma 
'&zun olmu1tur. lta;yanlar feh- ayak baamasana meydan ve-
ri sonderece müdafaa etmi1- rilmiyecektir. 
lerdir. Öz italyan askerler 11.1a.r---
hezimete ugrad1klar• i~in mü- A tillanin 
dafay1 ltalyanm yerli asker-
leri teahhüd etmittir. Fakat Hett1rat1 
buda devam edememi1 Ha· 
be,ler 1ehre girmitdir. Ahnan 
haberlere göre bu harbda 
ltalyanlar 800 Habetlerde 
7so telefat vermi1lerdir. 
IT AL Y ANLAR DA ITIRAF 

EDlYORLAR 

Istanbul (Özel) - ltalyan 
~--iiliioiiiiio------iiiiiiiiooioiiiiiiiiiiiiiio 

Dünya 
Hadiseleri 

) 

Bulundu •• 
j Beigrad - Budape1te ga-

zetelerinde okunduguna göre 
Birincikinunun önuncu günü 
Macarlar Atillamn Macar 
tahtma oturcugunun bin bet 
yüzüncü y1Jdönümünü tören-
Jediler. 

Bu meseleyi haber veren 
Stefani ajans1 diyor ki: 

Bu bükümdarm kazand1g1 
,uhrete mebnidir ki Macar
la: ona " Allahan dalgas1 11 

ünvanan1 verb.litlerdir. Ma
carlarm bu eski Türk hak
kmda yazd1klar1 önemli bir 
kitaptan batka Tuna orta
smdaki Ma.rgarit adasmda 
büyük bir de beykel yapmak 
tadarlar. 

s 

aym on be1inde nehri Vma
itnisot yak10lar1ndan ge~e
rek italyanlara baskm yap-
mirtar. 

Bidayette italyanlar da 

tiddetli bir mitralyöz ate1ile 
Habe1lerin taarruzunu bir 
müddet durdurabilmi1lerdir. 
Sonunda yirmi kilometre 
kadar geride bulunan Dim-

~ ~ m ~ 

Barr1 1artlarrnr 

' 

Maiyeti ile birlikte Avru
J>a seyahatine r;akan ve Ber· 
linde Hitler taraf1ndan ka
but edildigini yazd1g1m1z Pa
tiala mihracasa Behadar ,ab 
lnemleketine bir r;ok yeni
likler getirerek avdet etmi11-
tir, 

.... 
Konsey de beienmeyip Geri 

al111mas1n1 istedi 
Londra, 18 (A.A) - Bar•t 

konseyinin icra komitesi dün 
kabul ettigi bir karar sure· 
tinde Paris tekliflerinin ne 
miller cemiyeti paktma, ne 
de hükumetin se~im s1rasm
da derpl1 ettigi siyasaya ve 
ne de ulusun genel manevi 
hissiyatma uygun olmad1g1 
bildirilmekte ve hükumetten 
bu teklifleri geri almas1 is
tenmektedir, 

Karar sureti bu tekliflere 
kartt 'imdiden protesto mü
cadelesi a~1lmas101 derpif et
mektedir. 

Londra 18 (A.A) · Deyli 
T elgraf gazetesi bugün Paris 
plänlm tenkid ctmekte ve 
bu plim bir ihanet olarak 
tavsif eylmektedir. Gazete, 
bu karar1n ans1sm ahnmas1-
n1n izeb1 mümkün olmad1-
i•n1 bildiriyor. 

vetleri alma~lar ve Habe~
lerin taarruzunu k1rm111lar· 
dar. 

Ögleden sonra yirmi tay-

Italya 
iskende1 iyeye 
Iiücum ederse •• 

Ankara 18 (A.A) - Roy
ter a jansa bildiriyor: 

Bir lngiliz - italyan bar
binde Hindistanm anahtar1 
olan lskenderiye ltalyanlar1n 
ilk hedefi olacak ve Liliya
dan italyan kuvvetlerinin 
yolnnu ar;mak ir;in lngiliz 
donanmasana hücum edecek
tir. <;ünkü yaln1z fskenderi
ye limam 80 harb gemisile 
muhafa edilmektedir. 

Gece güodüz bir r;ok ge
milerle geien harb levaz1m1 
iskeuderiyeye r;akaralmakta
dar. Bunlarm aresmda tay
yareler, tanklar ve seyyar 
hastaneler de vard1r. ,Tay
yare miktar1 gizli tutuluyor
sa da ltalyay bava kuvvetle
rine faik oldugu anla1ilmak
tad1r. 

lkinci bir Habet koJu ise 
bu noktadan yüz kilometre 
kadar öteden ve Aksumun 
garbmdan Takaca nehrini 
ge~mit ve merkezi Aksn1nda 
bulunan ltalyan ordusunun 
sag cepbesini ~evirmege te
te bbüs etmittir. Bu kol Sire 
mmtakasma kadar sokulmu1 
ise de evvela ltalyan laava 
kuvvetleri müsademeye girit
mi1tir. Bu müsademenin ne
ticesi henüz ögrenilmemittir. 

Istanbul (Özel) - Londra 

RAS KASSA 

dan verilen haberler göre 
bir Habet kolu daba taar

ruza ge~mit ve verdikleri 
birmuharebe italyanlar1 hezi 
mete ugratm11lar, Takoya 
tehrini istirdad eylemi1ler

dir. 
Adis-Ababa 18 (A. A) - Sö 

züne inamh kaynaklardan 
haber al10d1g10a göre Adua

nm altm11 kilometre 1imaJi
garbisinde Aksum civannda 

da kanh muharebeler devam 
etmekt~dir. Makallenin tima
linde Tembien mmtakasmda 

ve Geralte ayaletinde de mü

him muharebeler olmaktadir. 
italyanlar ebemmiyetli zayi
ata ugram11lard1r. Muhare· 
beler iki gündenberi devam 
etmektedir. Henüz ba,ka 

tafsilit yoktur. 

m_BAYIMAZARIK 

BAY BENES 
<;ekoslovakya cumbur reia

liginden istifa eden bay Ma
zarigin yerine bay Benea ae· 
~ilmittir. Kabineyi Milanoca 
te11kil edecektjr. 

Takas 
Komisyonu 
Takas komisyonu dlln u

bab Ticaret odas1nda vali 
bay Fazh (.üler;in ba,~an
bgmda toplanm11 ve b1nken 
i1leri r;1karm11br. 

Yunanistanda 
Se~im~ 
Bi~imleri 

Atina - "Mesajer Daten" 
gazetsi ser;im 1ekillerindea 
b~hsederek ~iyor ki: 

Kral firkalarin birle1meaile 
bir kövalisyon kabine tqkiH 
lr;in ~ah11yor. Eier buna ka 
dar olamazsa o keadi irade-
sile yeni bir 1ekil yapacak 
ve se~imleri o tekle uydura-
cakbr. 
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t. Mussolinin Falt lltalya Afri.kasin.IAHRET,CENNET,fil:HENNEMVA.RMI 
. 936 Y1b Neler Getirecek Ve Jaki aytarfar ßunun i~in din kit~blar1 ve fen 
1 Neler Gösterec~k ? _

0000 
adamlar1 _n: _ d1vorlt11r? -- -( Dünkü Say1dan Devam ) 

Ydm ba1lang1canda Jüvi- burada bir deniz mubarebesi 
terin müsait bul~nduguna gösterir. Hele ~ubat!ve Ha-
nazaran halya s1yasas1n1n ziran aylar1 Mussolininio sih-
müsa.it bir yol alaca&-1na ali- hab i~in az müuit olacakhr. 
mettir. Bu yild1z gösteriyor Marttaa k N' k' M · . . n ~1 an 1san ay1 

J ussohm b1r ~ok dost- ise Agustos ay1 gibi ba 
lar1 tarafmdan tak1b olunu- Mussoli" . 1 d d k~ 

UJ 
01 gene u1um a 1 

yor. usun muhabbetini k'l 't"b .1 M 1. . •. 
k 

'e 1 1 1 ar1 e usso 1m 1~1n 
azanm11 ve yükselmege 

dogru gidiyor. Ancak zühal can s1k1c~ ve keder verici 
! ytld1zmm duru u .. aylard1r k1 bu can s1k1c1 ve 

m na gore k d . . I 
italya finansal zorluklar kar- e er ver1c1 1ey er ani bir 
01s1nda kalacakhr. Bu yüz- surette gelecek olan ho1nut-

den k 1 d 
.. d„ suzluklardan dogacakbr. 

om1u arm an o un~ 
l para almak mecburiyetinde Bu sayd1g1m1z aylardan 

bulunacakhr. ltalya bu fi- ba1ka aylar Du~eye zevk ve-
• nansal gü~lüklerle 1936 se- recek mevsimler olacaklardir. 

nesinin ilk alb aymda kar- Bununla beraber keder ve-
' 1ila1acakhr. rici mart ay1 Mussolininin 
' Oranosun sene ortalarin- ca01n1 s1kan her 1ey üstün• 

daki durumu itibarile bir deki nüfuz ve hikimiyetinide 
istikJal ve hürriyet gösteri- göstermektedir. Bu Ytld1z 
yor '<i, bay Mussolinin 0 mussoliniye bütün ho1nutsuz-
mevsimde arzusunun yapda- lu ~dar kar11smda tahammül 

i cagt demektir, Bu da sulh ve sebatla müdafaa ~arderi 
i i~in bir tehlike teikil ede- dahi bah{etmektedir. 
' cektir. <;ünkü bay Mussolini Yine 1ayan teseJlidir ki 
; büyük _ve. kabule. gayri 1ayan mart aymda mev~udla kana-

feyler 1sbyecekbr. at etmek sayesmde sevin-
Zira aiyasal kudretine gü- mek ~areleri de vard1r. Fa-

: venerek gelecegindee emin kat bu sevin~ ancak miica-
olan, etrafmdakiler taraf1n- dele ve aava1la kabil ola· 
danj alk11lanan • ve büyük cakhr. 
hürmet goren bir adam ten- Evet, Mart ay1 Musaolini-

J kidlere tahammül edemiye- nin 1ahs1 ve ltalyan milleti 
1 cegi i~in elde mevdud bütün tarafindan fedakirbk ihtiya-
. harb vasatalar1n1 kullanmak- nna mecburiyet veren bir 
· tan kendini alamaz. Binaen- ayd1r. Biz ltalyan diktatoru-

aleyh Uranos ulusal bir ba- iktidar mevkiine geldigi za-
. k1mdan Mussoliniye hu,nut- man söyledigimiz sözleri bu 
1 11Dluklar degurur. sene i~in dahi tekrar ede-

Yunan :eaatirinin kadim riz. Tekrar ederiz ki: ltalya-
1 deniz IJibiai olan ve Zahal dadaki itlerin giditi kan,1k-

ileiOranus aras1nda yerle,en br. ltal1an milletinin taliini 
· Nebtün sekizinci ayda lsuda gösteren hakikig dost y1ld1z-

yahud su ile vuku bulan Jar ne olursa olsun f talya 
feliketleri teyit eder.Bunun i~in bir yükselme fah göa-
iizerine bu seyyarenin Mus- termektedirler. 

i solini hakk1ndaki itaretleri (Yann Almanyanin 1ah) 
j ~~~11!!.111~ ~~ ...... ...... .:. .:. .:. .:. .:. s 

Bir vasiyet Gremer dersi 
Yirmi yedi aenedir Daily Nas1l okutulacak 

Mail gazetesinde bat mu-
' 
1 

barrirlik eden Thomns Mar-
ion, öldiikten sonra cesdinin 

1 gömülmeyip, denize ablma-
1101 vasiyet etmitti. 

Tesadüf bu vasiyeti mec
buri bir 1ekle koydu. Tho
mas Afrikadan dönerken 

J Vincester-Kastle vapurunda 
t öld" c d' O d" A • u. ese 1n1 101 meras1m-
le denize atmak mecburiye-

Orta okullarda kitab1 bu
lunm1yan gramer dersinin 
orta okullar opuma kitablan 
üzerinde temrieler yapdmak 
suretile Türk~e müfredad 
prog amma göre odultulmas1 
kültür bakanbgmdan alika
darlara tamim edilmi§tir. 
~~,~~ 

tinde kaldalar. Vasiyeti ye-
rine geldi. 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi kann, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
\'Al~iS 

Ve Flebit i~in lastik ~orap
Jar, kas1k baglan, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
23 Odun pazar 

Kantarc1lar 

Asmarada bas1n evi-Gazete
ciler aras1nda ü~ kad1n-Kendi 

1'1üteaddid dinJerin ahrete olan n1ütcaddid 
itikadlar-1 her din sahibi diger bir din 

Sahibini käfir sayn1aktad1r ! 
u~aklarile 2ezen aytarlar Bir ~oklanm1z itikad ede~ : itikadlarma göre degifir. Hi

riz ki : Ba§kalarmmda ya§a- 1 ristiyanh " 22 inci vahi „de 
Rigada ~1kan Sevudna ad- 1 

lt Rus gazetesinin Afrika 
aytar1 gazetesine IJU telgraf1 
~~kmi11tir: 

Afrika da bugün pek ~ok 
ecnebi gazeteciler vardir. 
Bir tak1m1 Habes tarafmda 
bir tak1m1da ltalyanlar tara
fmdad1r. Asmaraya yakla§
bg1m zaman, italyan asker
lerinin Aftika genel karar
gih1 olan Herbere gelmezden 
evvel beni burada neler bek
ledigini, muhabere §eklini 
nas1l nas1l tesis edebilecegi
mi düfündüm. Asmaraya va • 
r1nca ltalya cephesini intihap 
etmekte aldand1g1m1 anlad1m. 
Burada ltalyanlarm gazete
cilere karfl pek ihtiyath bu
lundugunu gördüm. Fakat 
savaf haberleri i~in branm 
en muvaf1k yer oldugunu 
gördüm. tlk günde Asmarada 
almt§ ecnebi gazeteci bulun
ca §a§dtm kald1m. 

Bu gan tecilea on millete 
mensubdurlar. Bunlar en 
~ugu Frans1z, Amerikah ve 
f nsrilizlerdir. f talyan gazete
cileri Asmaramn en güzel 
bir binas101 merkez yapm11-
lard1r. f talyanlarm gazete 
sansörleri de bu binadr.d1r
lar. 

ltalyan u~aklar1 zabitlerin
den Kont Dö Sano aras1ra 
buraya geliygr. Bu matbuat 
idaresine gilip ortabg1 tefti§ 
ediyor. 

11 Fkisterne Oyamter „ ga
zetesi aytar1 Almsn yüzba-
11larindan ~tronktur. Buraya 
Hindistandan kendi tayyare
sile gelmi11tir. Bundan evvel 

a m m s 
Se~im 
i1güzarl1klar1 

Sofya ( Özel ) - "Slov „ 
gazetesi, bu bathk altmda 
uzun bir makale yauyor ve 
diyor ki: 

1934 sene•i May1sm1n on 
dokuzuncu gününün ink1lä
b10dan sonra Bulgaristan 
siyasasmda özel bir yol gö
rülüyor. Fakat bu hal Bul
gar miJletine cesaret vere
cek bir nitan degildir. 

Y eni hükümet daha faal 
ve daha yumufak bir politi
ka yolu tutacag1 anla~1hor. 
<;ünkü say)av se~imlerine 

dair yeni bir kanun haz1r
lanm1~hr. Fakat bu kanunun 
haz1rlanmas1 käfi degildir. 
Bulgar milleti bunu kanun 
olmazdan evvel bilmek isti
yor vc emri vakiler ka~u
sunda kalmaktan korkuyor. 
Dairelar, avukatlar, gazete
ciler bu kanun läyihalarim 
görmek ve tenkid etmek 
isterler. Ulusta ilga olunan 
ve yeni haztrlanan vergi ka
uunlanm b.lmek ve takib 
etmekdiler 

sava§ muhabiri s1fatile Man
~oku idi. Buradaki gazeteci 
arkada~lardan birinin acele 
Somali cephesine gitmesi lä 
z1m oldu. Bu Alman:arkada§ 
ona tayyaasini ödün~ verdi. 

Büyük gazeteler muhabir
leri güzünde para hi~ bir rol 
oynam1yor. Taymis gazetesi 
aytar1010 alelacele Makalleye 
gitmesi mevzuubahs oldu. 
Hemen on ü~ bin liraya bir 
otomobil sahn ald1. Sonrada 
gayet ucuza sath. 

Amerika gazetecilerinin 
arasmda en ba~ta ( Bebemi
ler) vardu. Bu adam Yunay
tetpres aytar1d1r. Bu aytar 
harb muhabiri olarak gelmi~
tir. Zira bugüne kadar alh 
harbda bulunmu~tur. Hatta 
gsnel §ava§ta da haz1r bu
lunmustur. Onunda muhte-
1em bir tayyaresi vard1r. Tel
graf paras1 olarak günde iki 
yüz elli dola~ verir. Onun 
400 dolar ayr1ca ayhg1da 
vard1r. 

Bu a~hktan memnun oldu
gunu da söyliyor. Biz gaze
tecilerin arasmda ü~ te ka
d•n bulunuyor. Biri Jurnal 
garetesinin aytar1 ·Madam 
Deyoneydir. Bu tehJikeli y1l
Jarm mes'ud kadm1dar. 

Diger gazeteci hadm ihti
yar k1z oglan k1z Mis Keri
dir. Bu kiz ~ok zengindir ve 
insan ticareti aleytar1 beynel 
milel heyet azasmdandir. 
Ü~üncü kadm Asmarada 

gazetecidir. Bu güzel gen~ 
kadm bize henüz hangi ga
zeteye yaz1 yazd1gm1 söyle
memi§tir. 
ri Cl Cl s 
Yakalanan 
Ka~akc1lar 

Gümrükk muhafaza ku-
mandanhgmdan bildirildigine 
göre ge~en bir hafta i~inde 

gümrük muhafaza örgütü ü~ 
yasab bir ölü seksen ytdi 
ka~ak~1, ü~ ·bin dört yüz 
sekiz kilo gümrük kacag1. 
elli iki kilo inhisar ka~ag1, 

bef yüz yetmif bir defter 
sigsra kag1d1, ~ü yüz yirmi 
sekiz altrn lira, yetmif bir 
käg1t lira, otuz ü~ Suriye 
liras1, hir tüfek, bir tabanca 
ile yirmi ü~ ka~ak~1 hayvan1 
ele ge~irmi§tir. 

masma, hür olmasma ve ra- cennetin d1varlan " Ye1im „ 
liat ve saateti i~in ~h§ma- ta§mdan, on iki kap1s1 inci· 
sma müsaade etmemiz §artile den, ,ehrin kendisi ise saf 
biz de ya,amak, hür olmak altmdan oldugunu söyliyor. 
ve rahat ve saadetimizi ara- Mubammedilikte 55 inci su· 
mak hakkma sahibiz. Fakat rede, cennet gölgelik bah~e-
dünyada mevcud olan her lerdir v~ i~inde, mümin ya· 
büyük din, insanlarm nasal §Bmt§ onlanlarm zevkin~ hiz· 
ya§amalar1, nas1I mes'ud ol- met etmek üzere ~ok güzel 
malari läz1m gelecegini Alla- ve cazib 1eyler vard1r. 
hm yalmz 0 dine biJdirmi§ Cehenneme dair olan iti-
oludugunu iddia leder. 1ite kadlarda, Budistlerin bir 
bu f1krin neticesi olarak ~ok cehennemlerinden tutu-
her hangi bir dine mensub nuz da baz1 (Eskimo) kabi· 
olan dindar bir adam diger lelerinin ilik dondurUl'U so· 

d 
guklarma kadar tehalüf eder. 

inler mensuolanm, az ~ok, 
dalälette, §eytani tesirat al- Dünyada salikleri ~ok din· 

d 
lerin isimlerini a1ag1ya nak-

tm a addeyler. Herkes ba§-
kasmm nazarmda bir käfir- lediyoruz: Islam dini, Konfocyos dini, 
dir· Uindo dini, Bodi dini, Mu-

Dinlerin hemen cümlesi sevt d~ni, KatoJik dini, Pro-
her §Cyin fevkinde bir kud- tistan din, Ortodoks dini, 
ret ve kuvvetin var oldugun- dini, T eoist ( <;inin Lio~e 
da ittifak ederler. Tatbikat- dini ), ~i:toist ( Japonyamo 
ta da bu äli kuv ·ete daba ecdade ibedeti ) , Atimist 
kü~ük kuvvetler vas1tasile ( kainata ruh atfeden din ) 
yakla§irlar. Daha kü~ün kuv- ve saire [ve saire„. 
vetlerde ispiritizmecilerin Bunlar1n miktarlar1 hak-
medyumlardan ba§hyarak hi- kinda verilen rakamlar bir 
ristiyanhgm din izelerinin ve ~o~ kitaplarda birbirini tut· 
(Hindu) larmm binlerce "ruh„ mamaktad1r. Bazi kitaplar 
larma kadar dahildir. Din- Hiristiyanhg1 ü~ k1sma ayir
lerin en büyük k1sm1 bir cen- d1ktan sonra yaphklar1 tas-
net ile bir cehennemin mev- nifte miktar hususunda Kon-
cud oldugunada inamrlar. fociyos dinini birmci Müslü-
Yalmz, bu cennet ve cehen- manhgt ikinci göstermekte-
nemin tarifleri. dine, dinin dirler. 

8 8 ~ 8 8 [•l 

Bag11lanan Toprak i1leri 
Bil2isini 
Canland1rmak 

Sofya ( Noviddi ) - Ga
zetesi de bu ba§hk altmda 
yazd1gt makalesinde §Unlar1 
diyor: 

Bulgaristan da kültürel bil
gi bugüne kadar ancak ge
nel ve görünü§le ya,ad1. San
at bilgileri i~in §imi bir1eyler 
dü§ünülmege ba§land1. Ümid 
ulunur ki gelecek gen~leri 

ge~enlerde daha iyi bir san
at fikri sahibi olacaklard1r. 
Biz eminizki arazi sahibi olan 
köylü bugüne kadar toprak 
biJgisi hakkmda bir §ey ög
renmedi. Bu zavalh köylü bu 
bilgi surmdan uzak tutuldu. 
Bugün bu yola koyulmu§ bir 
akm görülüyor. Bu akmm 
sonuna kadar varmasm1 öz 
yürekten dileriz. 

Kas1mpa1ada
ki cesedin 

Gayri 
Menkuller 

Finans bakanhg1 önem
li bir ta1nin1 gönderdi 

Ankara (Özel) - Bag11la
ma suretile vaki ola" gayri 
menkuJ emval intikallerinde 
ne §O}kilde harakct edilece
glne dair finans bakanhi1 
tarafmdan aläkadarlara öne111· 
li bir tamim yap1lm11hr, 

Bu tamimde fU kay1tlar 
vardir: 

Bag1~lama suretile temlik 
edilen gayri mnekul mallar 
tapu ideresince tescil edil
medik~e kanunca iktisap 
edilmi~ say1lmaz. 

Bu gibiler i~ in bag11lanan 
gayri menkulün tapucu te1• 
cili ile ba~hyan tesahüp ta"' 
rihinden itibaren alikahlar 
tarafmdan bir ay zarf1nd• 
beyanneme verilecektir. 

U nu l n11yahn1 ki 
i Hüviveti anlastlan11)ror 

Zekät ve fitrelerimizi J ~ 

Bu kabil gayri menkuller 
baga,lanan §&bt§ tarafmdan 
ahara devir ve ferag edilme
dik~a tahakkuk etmit ver
gilerinin ü~ sene zarfinda 

Istanbul - Sekiz gün ev
Tayyare kurumuna vere-

• · B k vel Kas1mpa~ada läg1m i~in-
ceg1z. u uruma vermek-
1 1 t k l K 

de bulunan kadm cesedinin 
e onun a or a o an 1-

zilay ve y etimler kurum- hüviyeti dün de anl~1lmam1§-

~ 
tir. Müddeiumumilik cesedin 

larma da hizmet etmi§ 
olacagiz. fotograflarm1 ~ogaltarak Pen-

dikte ve §ehrin muhtelif yer-
lerinde oturan ·math Arna-

müsavi taksitlerle ve bin• 
vergilerile birlikte tahsil 
olunmas1 Jaz1m gelir. 

vutJara göstermiye 
verilmittir. 

~...,. _,.,.., 
karar 

Ahmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 
TELEFON 2042 

K1fl1k elbise, paJto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yaphr1n1.z. Y erli mali her ~etid ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 
dikit 12 liradan 16 liraya kadar 11marlama elbiae yap1hr LEVHAMIZA Dlt<KAT EDINIZ. 
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badav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'TIN MIHVERI 

hhat1n rnihveri ne5'edir inan 
e~'esiz havata z1ndand1r cihan 

"' 
~'eyi bulur, bugtin her insan 
\'üksel» den ((Billur» <lan «Kabaday11) dan 

bunun i~indir ki hayahn esas1 olan sahhata ehemmi-
„renler ne,elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1)'1 kullan1rlar. 1 

„ r1·r'a1yl1akkeavda A~dadi;iel' 
l\. Ve midenizi bozma- II 

1yaka kordonunda 
talumbas1n1n kart1s1n· 
numarala 3 katb ev 

br. Elektirik, su ve 
1 mevcuttur. Banyosu 

11 iJe 111nmaktad1r. 
llrmek ve pazarllk et
latiyenlerin kar1111ndaki 

bayii bay Aliye mü-
etmeleri. 1-5 

·~e1melik 
ddesinde 

AN 
ÜPHANEStNDE 

dan yemek yimek 1 
istiyorsan1z ? 1 

Hi~ tereddüd etmeden 1 
Kemeralbnda Barut han1 1 
sokai1 kö1e1inde 

ALASEHIR 
lokantu1na k=~ 

E 
R 

M 
E z 
H 
M 
E 

z 

E 
K 
1 

19 Birinci Khan 

~BB~·Ni»4 ... ~•· 

1 TA YY ARE Sinemas1 Tti"Ji s 'C;" erit 1 Henüz Türkiyede bi~ e~ !b? :arülmemi, bir 1abeser, . r ~ B Nevyork Metropolitan operasmm bat muganniyesi 

KOL~NYA i taraf~da~teAI ~ile~ ve !R9EN~ TtV~ATA 
E 1 

E MADAM BUTTERFLAY operalar1n1n en nadide par· 
.. sans ar1 ! '!l ~alarm1 ihtiva ede~, §iir, musi~i, · a~k ve heyetanla 
Uzerine koku voktur. M dolu b1r mevzua mahk olan 

• Simdiyekad~r da 'I B·r a~~k gecesi III 
yap1laman11~hr I~ Y fi 

Babar, Altan damlas1, ~ A Y R I C A · 
I~ • 

Yasemin, Muhabbet ~i~egi, m F 0 f{ s ( J)Linya havadisleri ) 
Unutma beni, Senin i~in, I E M • k • ( Karikatür ) 
Ful, Dalya, Mamulya isim- 1 :„ • · 1 1 Komik 
lerile yapihr. ~-----_-(_S_E_A_N_S_S_A_A_T_L_A_R_I_):_-----

' Benzer isin1li taldit- ~ Her gün 15 _ 17 _ 19 - 21,15. 
1 . . 1 b ~ cnnt a 1p o~ para ~ Pazar 11,30 - 13 te iläve seanslar varti1r. 
vcrn1ev1niz. ·~ Cumartesi 13 - 15 - 17 seauslarmda TALEBEYE 

"' ~ tenzilätla bilet verilir. • • 
~ 
~ Fiatlarda degi§iklik yoktur. -3040-50 kuru§tur. • 

M. Depo: S. Ferit ~· 
~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~v.~~99 • ~~.~~~~~~~~~~o~~\;V'4'~~~~~~~:~~~~~~ 

eczanes1 

HASAN BASRI FABRiKASI 
Ali na~a cad<lesi Sarr,tflar kar~1s1 N.o. 1 ;3 

Fabrikam1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
matile dikit birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
p1nar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
Fesbane ·~uma1lar1ndan kazmir 2 provab 21 lira, 3 provab 
24 lirad1r. 

Arzu eden köylil ve tehirli Bay ve Bayanlara son moda 
ilzerine tayyor, manto, palto ve pardilsüler eo ehven ve 
düzgiln olarak dikilir. 

Taze Ka„s Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü1terilerimizin Kars siltlerine gösterdikleri 

ragbet üzerine bu def a Kars Süt fabrika11n1n filitreden 
ge~mit halis ve gay ~t nefis tereyaglar1 getirilmittir. 

Muhterem mü,terilerimizin sütlerden memnun olduklan 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklan 1üphe1izdir. 

Tootan ve oerakende satJ~ yerleri hükumet 
kar~1s1nda 

• • sevim pastanesi 
"~:li~~***1..*-*-~:W:" ~ekercilerde 12-14 No. Iarda 

•on model elektrik cep 
ve pilleri ve k1rtasiye· 
zengin ~etidler, tu

e e1yalan, her nevi ve 
, ~ikulata, teker ve 

emeler bulunur. 

T D O K T O R ! C:ekerci ALi GALiP müesseseleridir 
Kemeralb ...., Y 

1-6 
Htlk6met A K J T 

Kart1a1nda • ema onay 

au ~,s Bakt~:~~~f1a:e n~l~~=~:~Sl>~algm 1 Asri· SBlU.nHAFeTAmada 
El~ '-a Tel. Basmabane istasyonu kartisindaki Dibek sokak bat•n- i 

ß mra 257~ da 30 sayila ev ve muayenehanesinde sabah saat s den ~ D Sek. . . I .k l 
~ 1 ak1am saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. „ t). ünyanin 1z1nc1 1ar1 as1 say1 an 

ldaresinde Milli Ktltlpbane 1inemas1 " Müracaat eden bastalara yapdma11 läz1mgelen sair „, BÜYÜK FiLl\1 
tablilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli buta· 1" K • Ki 

OHnu•• 1 o~vunlarl l~ra yapilmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene- 1 rng- ong J smde muntRaman yap1hr. Telefon: 4115 II 

nefis musiki ~ok zevkli, eilenceli, neteli bir menu 
gösteren bilyük film ... 

'-trollerde: Anmanyan1n en ~ok sevilen yild1zlar1 

Adolf Vohlbruk Renate Muller 
Georges Aleksandr 

4ynca: 

ramunt Jurnalda: ::v:di~1::01• 

SEANS SAATLARI 

"•l'fln: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
t.marteai: 13,30 - 15 talebe matinesi. „aaar: 13 te baflar. 

Akpmlan ainemadan aonra her tarafa otob&a 
ve tramvay varchr. 

~~~~:w::w:l:W:~~--.~~~ ~ Ba1tan ba1a Türk~e sözlü hari' alar hariku1 
Ayraca: 

Bügün 
izmirde ilk defa büyük 

muharebesi Arap 

~öl sava1lar1 
A YRICA: Türk~e Sözlü bUyiik Tllrk filmimiz 

Aysel 
Komik, Jumal ve saire.„ Bunlann bepsi burttn 

LALE SINEMASINDA 

HARRY 
V E 

BAUR 

SIMON 
Temsil edilen ve bu senenin en büyük muvaffakiyetini 

kazanan film 

1 Siyah GözleT 
1 10 k1s1m büyük Frans1z filmi ile 

Okan1n en son dünya 
haberleri 

Fiatlarda 25 15 Zam yoktur. ve kuru1tur. 

~~IBll~ 
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Sahlfe 4 

Bir yudda§ID 
Duygu1ar1 

Verem olmasmdan dolay1 
Esnaf ve i§~i yurdu tarahn
tedavi i~in Haydarpa§a· has
tanesine gönderilen lokanbc1 
Alinin burada genel buraya 
emanet ettigi dört ~ocuguna 
bayram i~in el 'ise, hab'~ 
ve har~hk verilmi~tir. Bu 
hasta yatagmdaki Aliye bil
dirilerek §U cevab ahnm1~hr. 

- T elgraf ve mektublari 
aJdam. Orada b1rakm1§ oldu
gum dört öksüz yavruma 
dört takam elbise ile dört 
~ift ayakkab1 yapilm1§ ve 
har~hk ta verilmi§tir. Bu ha
ber beni-.hasta yatagamda 
sonsuz bir sevince garget
mi~ ve deyebilirim ki, tek 
~igerle ya§lyan §U yudda~1-
mz da tedavi olmu~tur. 

Vak1flar1n 
Mürakabesi 
Mütevelliler veya müte elJi 

heyetleri tarafmdan idare 
ediJen akalliyet veya Türk 
olsun bütün vak1flar1n evkaf 
müdürlügü tarafmdan müra
kabe edilmesi i~in ü~ ay zar
f1nda beyanname vermeleri 
ve vak1flarma aid gelir ve 
ma1raf1 bildirmeleri yeni ev
kaf kanununun son muvak
kat maddesi iktizasmdand1r. 

Vak1flar mütevelJileri veya 
mütevelli heyetleri beyanna
meleri doldurarak ü~ ay i~in
de evkaf müdürlügüne vere
zeklerdir. 

Bay Diläver 
• Kütahya valiligine atanan 

vali muavini Bay Sedat Erim 
yarm Kütahyaya hareket 
edecektir. Vali muavini va
zifesine ilbayhk~a hukuk 
i~leri direktörü Bay Diläver 
atanmt§hr. 

intikallere aid 
Vergiler 

Finans bakanhgmdan ala
kadarlara mühim bir yay1m 
gelmi§tir. Bu yay1mda, yap1-
lan intikaller tapu siciline 
ge~medik~e iktibas edilmi§ 
say1Jam1yac-eg1 ve intikallere 
aid vergilerin de tapuca tes
ci)inden sonra sahipJerinin 
verecegi beyannameler üze
rine tahakkuk ettirilmesi 
Jäz1m ;eJecegi ve bunun i~in 
de bag1~lama yolu ile vaki 
intikalleri tescil ettirmek 
üzere müracaat edenJere ver 
gileri aramJmaks1zm k1ymet 
ve vukuat varakas1 verilmesi 
)üzumu bildirilmi§tir. 

inhisarlar 
~lüha yea heyeti 

Mmtakada müstahsil ve 
tüccar elinde kaJm1§ olan tü
tünleri sahn almakta bulu
nan lnhisarlar idaresi müba
yea heyeti on güne kadar 
mübayea i§ini bitirecek ve 
fstanbula dör:ecektir. 

B. Nadir !döndü 
Mugla ve Aydm havalisin

de ziraat i§lerimizi tetkik 
eden mmtaka Ziraat müca
dele müfeti~i bay Re§ad 

§ehrimize dönm ütür. 

( Halkin Seil J 19 B rinc1 Kanu!--

Mühim Radyo ve Telgrafl 
--------------------00 ---:. 
Eleftros Antropos gazetesi Yunan ba§bakan1 DemiIC , 

hemen istifa verme -ini istemekte ve hükümetin Yunan 1111k 
letine itimads1zhk ve endi§e vermege ba§lad1gm1 yazlJJI 

Barl$ ,artlarrnrn Habe,e 
aftigi büyük yaralar 

tad1r. 
§ Yunan gazeteleri krala hücum etmege ba§lam11Jar f 

ya Venizelos ve yahud Yunan milletini feda etmiye k•' 
vermesini istemektedirlet. 

§ Ba§kan lsmet lnönü Deyli Telgraf muhabirine ~ 
hususunda hüsnü niyetle hareket ediyoruz. UJuslar ko~at. 
bugünkü gü~lükleri yenecektir. lngiltere ile münasibeti bi)• 
kuvvetlendirdik demi§tir ve lngiliz milletine selämlar1P1 

~-------------------------------~~oo ·~---------------------------------~ dirmesini gazeteyi tevsit etmi§tir. d• 
Negüs bütün acun genel efkär1ndan ald1g1 cesa- § Ekonomi bakam bay Celäl Bayer aktamki radyol•' 

tasarruf haftasmm kapand1g101 söylemi§tir. II retle b1u teklifleri kabul etmemekte hakl1 imi§! § istanbul veznedar1 Hüseyin Hlisnünün katili AbdU 
1 

~----------------------„00•• ~~~~------------------~ söylendigi gibi üniversite de kay1t 1 degildir. tO 

iTAL Y ANLAR DA ~ARULARDN MÜ~TEKi § Yunan Krahmn halka ne§rettigi beyannamede b~ k 
partiler Krahn hareketinden son derece memnun kal 

1 

Sofya - Mir gazetesi gayet uzun bir 
makale ile harr§ §artlar1n1 tetkik ederken 
diyor ki Bay Mussolininin bu §artJari az 
gördügü hakkmdaki sözler dogru olmasa 

uluslar sosyetesinin teveccühünü kaybet
mekten korkmakla beraber barI§ §artlarmm 

larm1 söylemi§lerd1r. 
§ Türk vapurculuk §irketi devletce sahn 

Habe§istan mukadderah üstünde a~hg1 
ac1 yaralardan müteessir olan 1ngiliz ve murahhas1 Ankaraya davet edilmittir. 

§ Dahiliye encümeni gazetelerin sahifelerinin tabdi 
gerektir. Zira uluslar kurumunun teklifle
rini reddetmek petrol meselesi itibarile 

hatta Frans1z ve bütün acun efkär1umumi
yesinden ald1g1 cesaretle bu teklifleri red- hakkmdaki kanun läyihasm1 reddetmi§tir. ,a 

§ Türk mühendisleri birligi dün Ankarada birligin U~iio ltalya i~in bir feläket devresi a~ar. Ha
be§e gelince, o da büyük devletlerin ve 

detmek kendmde bir hak görü-
y1l kongresini a~mJ§br. ·111 yor. 

r::.~ 11'!!'11 lfl!!'q III!!" ~~ ~·q 
~~ ~ ~I ~d ~ ~I 

Belgrad' da 
Bir· K.omünist Cemiyeti 

Ke§folunmu§tur 
Sofya (Özel) - Stefani 

ajansmdan: Doktor Legniski 

tarafmdan idare olunan gizli 
bir komünist te1kiläh Bel
gradda meydana ~1kar1ld1. 

Bu kuruma bir hükümet ta
raf1ndan pek ~ok para gel
digi - de anla,ild1. Doktor 
Legniski Strbistandaki be
yaz Ruslar kurumunun ge
nel katibi miralay Karamo
viskiden istifade etmek~e 

~ m E E 

imi1. Bu miralay doktora 
Yugoslavya ve sair yerlerde-
ki Rus süel mühacirleri 
hakkmda önemli bilgiler ver
mekte idi. Doktor Fransa-
daki Rus zabitleri §efi olan 
ve esrarengiz bir surette 
ortadan kaybedilen general 
Küiyeyof yerine ge~en gene
ral Milterden fazla haber 
abyordu. 82 ki!ji sorguya ~e-
kildi Bunlardan beti tevkif 
edildi. 

E 

Lehistanda ,ehir 
muharebeleri' 

/ 

Sef alet yüzünden bir ~ok halk 
kütleri yagmaya koyuldular 

Belgrad- Var~ovadan teJgraf: Sefalet yüzünden te§ek
kül eden ve ~ete halinde yagmakarhga tutulan halk kUtle
sile zab1ta arasmda müsademeler yapilmaktadir. Zab1ta 
kuvvetleri silählarmt havaya bo§altmakta iseler de baz1 
ani hücumlar kar§1s10da müdafaa mecburiyetinde dahi kal
maktadtr. <;et.lerden her gün bir ka~ ki§i ölmektedir. <;e
teler silähs1z oldugundan zab1taya zarar verememektedir. 

e s r•l r•l ~~ s ~~ s 
Köstencede 
Muhacir; 
Kalmad1 

Son hafta memJeketimize 
geien muhacirlerden ba§ka 
Köstencede toplu bir halde 
muhacir kalmam1§hr. Tek 
tük aileler Köstence ve Var
naya isleyen vapur)arla ge
Jeceklerdir. 

Kuduz ve §Üp
heli hayvanlar 

Erkekleri 
•• 
Onleyen 
Kad1nlar 
Istanbul - Aliye, Hikmet 

Suna, Melek adlarmda ü~ 
kadm birinci isulb cezada 

muhakeme edilmi§lerdir. Bu 
kadmlarm su~lan sokakkta 

erkekleri önlemek ve onlar1 
yollarmdan ay1rmakbr. Mah-

keme, her ü~üne de 
cezas1 kesmi§tir. 

para 

Türk· Yugos
lavya tecim 
anla§mas1 

Türkiye-Yuguslavya tecim 
anla§mas1 gelecek aym son-

1 

istanbul - ~ehirdeki ku
duz salgmmdan sonra bazt 
kimseler kedi hrmalamast, 
köpek 1s1rmas1 gibi bädise
lerden s1k sak kuduz hasta
nesine ba~ vaJrduklan 1~1n 

.belediye bundan sonra bu 
gibi müracaatlarm evvelä 
belediye baytarhgma yap1l
mas1m aläkadarlark bildir
mittir. 

larina dogru bitecegi i~in 
yeni bir anla~ma temini mak
sadile müzakerelere . ba§lan
m11tir. 

p~ 
llru1ll [•] ~ 

italyanlarin 
74 Numaral1 

§ M1s1r gazeteleri lngiltereni~ §arkt~. t~kib etti~~ .h?dg:it' 
siyaset yüzünden yakm §arktak1 mevkum kaybethgm1 Y 
yorla~ ~ 

§ Sovyet gazeteleri onuncu y1l dönümünü kaydediyor 

l~esn1ig Tebligleri „ 
Roma (Radyo) • - Mare~al 

Badoglionun 74!numarah res
mig tcbliginde deniJiyor ki: 

bu bapta büyük makaleler ne§rediyorlar. pt• 
§. Habe§ halk1 hart§ projesi aleyhinden b

0

ir mümayi! Y;iye 
ve lmparator bu projeyi kabul ederse 1syan eder1z 
bag1rd1lar. 0e· 

§ Mussoli .: Harb serttir fakat sonuna kadar devam e 

Meykonten ve Maykine 
harekätmdan sonra kuvvet-

cegiz mevzuunda bir söylev verdi. tir· 
§ Cenevreden geien haberJere göre konsey toplan1111t 

Murahhaslar arasmda heyecan ve asabiyet vard1r. . 
lerimiz, dü§mamn müselläh ~~ ~ [•] 8 8 [•l [•] s .. 
müfrezelerini dag1tm1§br. 

Bu harekät esnasmda dü§
mamn 500 den fazla telefat 
verdigi tesbit edilmi§tir. Mü-

Sovyetlerin Tuna köprüs 
Y eni balonu Ne oldu? 

Sofya (Özel) - Ro111•°C 
k1ylarile Yugosla ya k•~ ~ 
rm1 birbirine baglamak 1~ 
Tunanm üstüne yap1l~J 
du§Ünülen köprünün proJ 
yerinde ~1z1Jm1§hr. 

sademelerin :ha§lang1cmdan 
17 Birincikänun nihayetine 

kadar 7 zabitimiz ve 20 kü
~ük zabitle 48 Eritreli nefer 

ölmü§tür. 2 zabi imizle ] 96 
neferimiz de yarahd1r. Bun-

Moskova, (Tas ajans1 bil
diriyor) - Moskova fabrika
larmdan biri Stratosferlere 

~1kmak i~in yeni bir balon 
yapmaktad1r. Projesi mühen-

dis Ltbedov tarafmdan ya
yap1l.1'l§ olan bu balon yük-

lar meyanmda 25 yerli nef er 
vardir. seldiklan tonra a~ag1 ialer-

ken etrafmdaki tertibat a~1-
Tayyarelerimiz, Makallenin larak para§üt §ekline git-

cenubundaki dü~man mevzi- mektedir. 
lerini bombard1man etmi§tir. 3000 metro mikäbmdaki 

Dezyankase Sebatle kabi- bu balon 8 bin metreye ka-
Jesine mensub bir ~ok asker-, dar yükselebilecektir. 

ler, Azideki kuvvetlerimize 1 ß p • k 
müracaat ederek teslim ol- a y atr1 
mu§lard1r. , r k h t . . 

Denub cephesinde elimize ~0 85 8 lml§ 
ge~en yerlerde 1slähat yap- 1 Sofya - Repoplik gaze: 
makla mqgulüz Bujlede gös- tesinden na.den La Burgan 
terdigimiz asar, Ogc-denden gazetesi diyor ki : 

bir ~ok kabilelerin gelib b:ze istanbulda Patrik Kotbo-
tesJim olmasm1 temin eyle- sun astahg1 agird1r. Patrik 
mi§tir. midesinde 1shrab i~indedir. 

Y eni cephemizde esash Ona verilen g1da fenni bir 
tertibat ahnmt§br. ~ekil dedir. Doktorlar Patri-

- 'il.:ii gin hayah tehlikede olmakla 

Vanurda 
Dogum 

l~ir suc;lulunun kans1 
vaourda dogurdu 

istanbul (Özez) -
Geyve müddeiumumiligi 

katilden su~lu ismail ismin
de birisidi tevkif etmi§ ve 

istanbula göndermi§ti. isma
il jandarmalarm nezareti 

altmda Burs yolile ve Ban
d1rma vapurile istanbula gel
mi§tir. 

lsmailin kar1s1 da kendisini 
b1rakmam1§ o da ayni vapu

ra biomi§tir, Vavur istanbula 

yakla§irken kadmm agr1s1 
tutmu§ ve dogurmu§' ur. Fa

tih jandarma kumandam lo
husay1 Haseki hastanesine 
kald1rtm1§tir. V e ~ocuga :da 
Band1rma ad1 verilmi1tir. 

beraber iyile§mek ümidleride• 
mevcud oldugunu söylemi§
lerdir. 

Tütün 
• •• 
lncir, Uzüm 

Bu y1l Ege mmtakasmda 
tüh~n, incir ve üzüm mahsulü 
tamamen sattlm1§, ihra~ edi
lecek mal kalmami§hr. Mev
cud mal mal ancak dahili is
tihläki kar§ihyac k kadardir. 
Ege mmtakasmda bu ihra~ 
y1h mevsiminde 260 bin ~u
val incir, 500 bin ~uval üzüm 
ihra~ edilmi§tir. 

Daire 
Müdürlügü 

Baymdir nüfus memuru 
bay Sabri 20 lira maa§h 
viläyet daire müdürlügüne 
atanml§br. 

Eger Yugoslavya hükßOIJ 
tile Romanya §imendiferl 

1
, 

rejisi arasmda anla1ma 11 
p1hrsa köprünün intaatill 
Nart aymda b,,.,Ianacakt•r· 

Bulv,ar 
Sü bakan1 
Garuizonlan dola~tb 
()grüt veriyor . ~ •' 

Sofya ( Özel ) - ßulg 
0
f 

Sü bakam General LU~ f• 
i~erilerdeki garnizonJar• tee' 
ti§de devam ediyor. Gellt· 

l. f' ·1 ·yafe ra m §ere me ven en z1 b't' 
lerCien istifade ederek ia 

1 o 
l • h"kA t• hii5" ere yem u ume m r' 
niyetini anlatayor. o~l~~' 
ordunun ge-mi§deki ~~~1 l~~ 
faläta kap1lmamasm1 ogut . .. -
Yilba11 ve bs1 

. ta tilliri .„~ 
Bayram bu aym 27 di'' 

gününe tesatüf etmekte. e' 
Bu münasibetle resmi d•1

'011 
ler. 27, 28, 26, Birinciki0 'jO 
günleri kapah bulunacak1

• ~ 
.. „ l k 31 111 

uncu gunu a~1ara ~ 

Sah günü ögleden sonra ~al' 
ba~1 i~in kapanacaktJr. ~II 
ba§I tabli bir bu~~k 11' 
olduguna göre Per~e~fe' 
günü sabah1 yeniden va:• 
lere ba§Janacakhr. 
• 
lnhisarlar 

• 
~üf etti§l~~·b,1 
lnhisarlar ba§müf ett•t1 0.~, 

f . r• Münir Ata ve mü ethf l•~ 
Numan tefti~de bulundu\~· 
Aydm mmtakas1ndan ~e 
mize dönmü§lerdir. 


