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Gömen bir 
infilak 

: talya 
;rNereye 
Jet 

·Pidiyor? 
aı ~ on günlerde İtalyan 
e t:J ajanslarının bütün tek-
ıiblerine rağmen sızan ha
~~rler İtalyanın lehinde de
fıldir. Bugün MakaUenin 
~ahtşler eline geçtiğini, ya
ı~ talyan ordusunda isyan 

J:~ tığ.ını, obür gün ordudan 
bın kişinin Avusturya 

ıJududuna kaçtığını duyuyo
o':Uı. 

c Diinkü Ajans haberleri ge· 
elera) Graıya'nin 75bin kişi
~ k kuvvetinin Habeılere sal 

•rdıiını haber veriyordu. Bu 
•arıuz ne netice verekcek

IAr. Bu taarruzda ltalyanm 
ı tayat ve mematı mevzubahs-
elr· 
lr Bütün hadiseler; İtalyanın 
~u maceraya atıldığı günler 
f'Jl:da~ iradeli. ve. kudretli ol-

1 ...... dıgına barız hır şekilde gös 
ıçnyor. 

~ Habe,i t d k. 
B. 1 an a ı cografi va-
11yet, yaö 1 i b elllUr arın devamı 
ıva eşdlilerkio vatan nıüdafaas; f run a anlarını seve seve 
a ıtmalan İtalyan ordusunun 
ıon taarruza ragv nıen iler)e-
bedi v. • -

gını gostermektedir. 
Bu v · '6k b. •zıyet karşısında bü-

ütii ·~_maceraya atılan ve 
e .. kn unyayı da umumi bir 
ı .. a ete sürüklemek istida· 
~Dl •• gostereu Mussolini ne 
'•Pacaktır ? 

Bu suvalin cevabını zaman 
/erecektir? 

Kariilerimize bir fikir ve
lesi için bugüne kadar har
lın ltalyaya kaça mal oldu
funu şuraya kaydedelim . 
.İtalyanın 935 bütçesi 

0

33 
bılyon İngiliz lirası açıkla 
~P•nmıştır. Bu yıl içinde de 
ır bukadar açık daha veri
tektir. Bu masraflara, He-
~ .. '. harbının lüzum göster
. rı fevkalide masraflar da· 
ıl değildir. Harb masrafla
llın ne kadar mühim bir 
eluın tutduğunu bizzat Mus-1· . 
•vı~ı birkaç gün evvel ver-
•gı bir nutukta söylemiştir. 
li Mussolini, harbin lt~lyaya 
ilde dort yüz bin lngiliz 
••ına yani bizim paramızla 
ilde iki buçuk milyon lira
k llıal olduğunu söyledi. Bu 
k •111 tüyler örpertici bir 
ı 'llldır? 
talyanın mali butçesinde 

dan ve açılmakta olan 
Yarayı halkın verdigv i 

ı'"kl u er ve altın parçaları 
Pata bilecek midir? Elbette 
Yır .• 

IO halde tekrar edebiliriz: 
talya · nereye gideyo!.. 

S. R. S. 

. ~ 

lngiliz hastanesinin bombardımanı 
Nevyork 16 ( A.A ) -

Elektirik santralı önllndeki 
ana makinalardan birinin bi· 
rinin patlaması üzerine met
repolitenlerde buJuan 60 bia 
kişi yer altında kalmııbr. 

•• 00 ...... 00 _......._ _________ ___ _ 

Uç Italyan ~ıça~ı tarafından yaoıldı. Hastaneye isabet yok .. 
tur. Mı&ır hastanesi ve bir kızılhaç istasiyonu tekrar bombar_ı 
dıman edildi kadın ve çocuk olmak üzre 14 ölü 34 yaralı var 

- - ----- ----- 0000 --
Hastahanelerin, tiyatrolana. 
sinemaların, büyük matua· 
ların, asansörlerin ekserisi ba iT AL YAN TANKLARI iT AL YANLARA KULLANILIYQR 
kazadan müteessir olmuıtur. Dessie (Radyo) - Dessie 

He Asangu arasındaki f ngiliz 
hastahaneterini üç İtalyan 
uçağı bir saatlan ziyade bir 
müddetle bombardıman etti. 
Gerçi hastahaneye isabet 

yoktu ı . Fakat civarındaki 
Variye kasabasında birçoğu 

kadın, çocuk ve ihtiyar ol
mak üzere 14 kişi öldürdü, 
34 kişi de yarahdır. 

Sert bir rüzgarın sürükle-
~ ~.~ ıı;.111 ıı;q 
...... !f.1 '.ıl bı ... ıı ...... 

Komser Lüf tü 
--- --- ..ac>••--- -----

Vilayet namına dün Feyzi Ak-
kor tarafındaıı ziyaret edildi 

Hayriddinin attığı kurşun

larla iki yerinden yaralanan 

FEYZi 'AKKOR 
komser Lülfü Burcu İlbay 
Fazlı Güleç namına dün em
niyet direktörü F eyıi Akkor 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

Hayreddin evrakiyle 
Alahkemeve verildi 
Tüccar Davt Sididen 2000 ı 

lira isti yen ve komiser Lütfiyi ... 
yaralayan Hayreddin dün 
evrakiyle birinci Müstantik-

liğe verilmiş ve istiçvab edil
miştir. 

Hayreddin eski ifadesini 
tekrarlamıştır. Ve suçunu 
nesıl işlediği _söylemiştir. 

DİLİNGER TASLAGI 
HAYREDDiN 

KOMiSER LÜTFi HAST ANFDE 

d ıği ateşler Kızılhaç hasta
hanesine zararlar vermiştir. 
Tibbi alat ile cezalarda yan
mıştır. 

Bundan başka bir Habeş 
Kızılhaç istasyoniyle Mısır 
hastahaneleri tekrar bobmar 

Bu muharebe esnasında ön
ce İtalyanlardan alınan tank-
lar ilk defa olarak İtalyan 
mevzilerine kar~ı kullanıl-

mıştır. Noebbe Sibelli şehri
ne kadar bütün cephe hattı 
üzerinde devam etmektedir. 

İnfilak esnasında liiı• 
kapaklarından beı taae.i 
gazların taıyikile havaya Qt

muştur. 

İmparator 
Tigre cephesine 

Gidiyor 
Adis-Ababa 16 ( A.A ) -

Necaşi ile birlikte Deuiede 
bulunmakta olan küçik preu 
Makonen Adis-Ababaya d6D· 
müştür. Çünki İmparat~r kea· 
disini yanında tutmagı ma· 
vafık görmemiştir. Prenıia 
bu daveti Necaşinin pek ya· 
kanda Tigre cephesine fide· 
ceğine ve o cephedeki ~re· 
katın her gün daha zıyacle 
ıiddet peyda edeceiine de
lalet etmektedir. 

dıman edilmiştir. İki hemşire :litalyanlara şimalden kuvveli 
yaralanmıştır. ihtiyatlar gelmektedir. 

Eski Bul2ar iç 
bakanı tevkif 

BOMBARDIMANDAN 
KURTULANLAR 

Dessiye 16 (A.A) - Röy
ter ajansı muhabirinden:: 

Bu sabahki bunbardımanda 
uanını kurtarmış olan İngiliz 
binbaşısı Borgorye başında 
Avusturyalı doktor Sosopye
rin bulunduğu bir sıhhıye 
heyetinin deposunu muhafa· 
zaya memur bulunuyordu. 
Avusturyalı doktorun refaka
tinde Irlandalı doktor Brop· 
bil ve doktor Heçkeyl bu
lunmaktadır. Heyet şimi Val
dia'dadı. 

İT AL YANLARDAN ALINAN 
TAKLARllTALYANLARA 

KARŞI KULLANDI 
Adis-Ababa 16 (A.A) -

Dolo bölgesinde geniş bir 
cephe üzerinde Ras Desta 
ordusu tarafından başlanan 
ve 14 Kanun saniye kadar 
İtalyanlar tarafından mesküt 
geçilen bir muharebe bütün 
şiddetile devam etmektedir. 
Habeşler bütün larazı ve 
kayda değer ganimet elde 

~etmişlerdir. Bu ganimetler 
arasında birkaç tank, elli 
mitralyoz, yüz kadar katır 
ve kamyon ve bir çok diğer 
harb levazımı da vardır. 

Şiddetle müdafaada bu
lunan İtalyanlar Tayyare 

· bombardımanları himayesin· 
de bir kaç defa mukabil 
taarruza da geçmişlerdir. 

Adis-Ababa, 16 (A.A) -
Royter ajansı muhabiri bil
diriyor: 

Burada sanıldığma göre, 
Makalle Adua ile irtibatı 
tamamile kesilmiş bir halde 
bulunmaktadır. 

Bu haber Habeş kaynak
~ Sonu 4 üncüde -

edildi 
Sofya 16 (A.A) - Eıki 

iç işleri bakanı miralay Ko
lef ile sabık erkinıharbiy• 
miralayı Kalendero~ muvaf· 
fak olmıyan hükiimet darbe· 
si işile alikadar olarak tev· 
kif edilmittir. 

....... llC9 .......... ............................ . 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
----------------0000----------------
Şehirde Haydutluk! 

Bir tehdid mektubu geliyor : " Beşyüz lira gönder, ıh· 
dermezsen, asarım keserim! 11 Diyor. Mektubta biçak panl· 
tısı, tabanca gümbürtüsü, kan ve ölüm kokusu var. 

Mektubu yazan haydud parayı alıyor. Fakat uyanık poli· 
sin pususunada düşüyor. Cüretkir haydud tabancaıını çe· 
kiyor ve ateş ediyor. Sokakta bir müsademe baılıyor. Halk 
h~yecandan ne yapacağını şaşırıyor. Neticede kıymetli 
bir polisin temiz kanı akıyor ... Ve haydud yakayı kudretli 
polisimizin eline veriyor. 

Bu hayautluk hadisesi Amerikada cereyan etmiı delil· 
dir. lzmirde . . . İzmirin göbeğinde güpe g6ndliz vuku bul
muştur. 

Nenreye gidiyoruz, ne oluyoruz? 
Bukadar ileri ahlaksızlık insanı tiksindiriyor. Bu ne kadar 

kan ucuzluğu böyle. Bu küstahlar şehir haydudJujunua 
sökmiyeceğı Türkiye hududlan dahilinde olduklanaı bAll 
anhyamadılar mı? 

Halk iğreniyor ve haykırıyor: 
Türkün mertliğine ve asaletine yakıımıyor, canımıza m•· 

lımıza göz di~meyin.. Namuslu olun.. Diyor. Halk bu fibi 
küstah serserılere müessir dersler verilmesini istiyor. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
•• "Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar ••. " 
-13-

Allah o günleri düşmana 
göstermesi! 

- Sonunda kendisine bi- ı gireceğim. O 'laman sizi 
raz yardım edebildin mi? burada bekliyemezsem beni 

- EJden geıdiği kadar.. affedersininiz, değil mi? 
- Buna çok memnun ol- - Eger işe girerse işten 

dum, şimdi bana neler din- çıktıktan sonra beni akşam 
lediğini anlat. evimizde bulursun. İşte evi-

- Kadıncağaz nihayet mizin adresi. Kadıncağıza 
elindeki şişeyi göstererek evimizin sokak ve numara· 
derdini yanmağa başladı: sını verdikten sonra ayrıldım 

- Çok sevdiğim ve biri· ve yarım saata varmadan 
cik kızım fena halde hasta.. çoçuklara alınacak eşyayı 
Yavrucuğum ateşler içinde.. alıp onları tramvaya bindir-
Kendisine ~laç almak için dim ve köşe başında beni 
param olmadığından bu ye- büyük bir ümid ve heyecan 
ni açılan mağazada da bir içinde bekliyen betbaht ka-
iş bulur ,ve ona· ilacını alırım dına yaklaşarak sordum: 
ümidi ile buraya koştum. - Sizi almadılar mı? 
Fakat buraya girmek o ka· - Ne gezer? 
dar zor ki... - Ne oldu ? 

( Halkua Seal ) 

Belgrad ~ İtifani ajansı 
Makaleden bildiriyor:I 

Goneva ve Gabataş şehir
lerinin birleştikleri yerde ya
pılan muharebe hakkında şu 
tafsilatı veriyor: 

Biri İtalyanın beyaz asker
lerindeu diğeri de f;ritrenin 
esmerlerinden mürebkep ol
mak üzere bu iki kol bir 
düşman lkoluna tesadüf et
mişlerdir. 

Bu Habeş kolu:italyanlara 

miştir. İtalyan kıtalaranda 
iki asker telef olmuş üç za· 
bit ve bir de küçük yara· 
lanmıştır. Ayni gecede küçük 
Hebeş müfrezeleri İtalyanların 
Dogaa kaynağı yanındaki 
siperlerine yaklaşmışlar ise 
de tok ateşile püskürtülmüş
lerdir. 

T embien mıntakasında da 
bir müsademe olmuş fakat 
düşman her tarafta kaçırıl-
mıştır. 

hücum etmiş Avrupah İtal- HALKIN SESİ _ Biz bu 
yanlar bunları top ve bomba 
ateşle · karşılayarak püskürt-
mülerdir. Düşman garba doğ
ru kaçmış isede orada da 
Eritre kuluJa çarpışmış, İtal
yanların mitralyoz ve tüfek 
ateşi karşısında duramıyarak 

ric•ata mecbur olmuşlardır. 
Düşman büyük zayiat ver-

W ~ W fi 

muharebe hakkında Royter 
' ajansının verdiği haberi dün 
neşretı.niştik. Bu habere gö-
r~ bu iki İtalyan kolunun 
beheri 800 kişiden 1600 
kişi idi ki bunlar bir süngü 
ve kılıç harbında tamamen 
imha edilmiştir. 

Ticarette sür' at 
Ben merakla tekrar sor

dum: 
- iki yüz işçi lazım imiş, Bunu takdir eden hükômeti-

binbeşyüz kişi koşmuş, ar-
- Çocuğunuz kaç ya· 

şında? 
- Yedi yaşında 

tık sıra bize gelir mi, siz miz mahsüllerimiz~. ucuz ve 
düşününüz. 

- Vah, vah, ne yazık. Seri nakil çareleri buluyor 
- Hastalığı nedir, ,biliyor 

musunuz? Öyle ise önüme düşün, be· o A T' b k l ı ki k 0 k d rta syaya ıryeste yo · ı u o ay ı arı tet ı e en 
raber evinize gidelim. Jile giden mahsülatımıı. bu ve na\diyat masraflarını azal-- Vallah nedir, bilmiyo

. rum, yalnız ateşler içinde y olda giderken bizim iş- kere Köstence yolile gide- tarak mahsüllerimizi Avru· 
siz kaldığımız zamanda bo- cektir. Çünkü şimendifer nak· paya ucuz mal etmek için yanıp kavruluyor. 

Talihsiz kadından bu son ğazdan hastalanan yedi ya- liyahna su nakliyatı tercih uğraşan hükumetimiz Ro-
cevabı alınca ona, beni ora
da beklemesini ve çocuk
ların ötel>erisini alır almaz 
kendisi ile birlikte hasta 

şındaki kızımızın halini dü- olunduğu gibi evvelce bura- manya hükumeti ilede an-
şünmeğe başladım. Bilirsinya, dan Tiryesteye kadar on gün taşmıştır. Bu sür'at ve ucuz-
elimizde, avucunuzda kalan ·de giden mallarımız bu kere luk hakkında Romanydadan 
beş on kuruşu doktora ver- bir haftada Tiryesteyide geç· teminat almıştır. 
dikten sonra hemen ilaç miş olacaktır. Tren nakliyatı Mesela İtalyaya kadar gi-çocuğunu görmeğe gidece

ğimi söyledim. Kadın büyük 
bir sevinç ve tereddüdle 

alamıyacak bir vaziyette bahalıdır. Fakat Köstenceye decek olan malımız dört hu-
bulunuyorduk. kadar deniz oradanda Tuna dud da dört transit mua-

mırıldandı: - Allah o günleri düş- yolile gidecek olan malları- melesile karşılaşmıyacak an· 
- Eğer 

ederlerse. 
l:>eni işe kabul manıma göstemesin. mızın nakliye ücretleri pek cak Köstence transiti ile ik· 

tabii mağazaya ( Arkası var) çop düşmüş olacaktır. Bütün tifa edecektir. 

fa[+] SS[•l[•J:i: BriE~ S~~ 

Meclise gelen 1 Makedonyada Bir cani dün t Bizden mal 
bir idam kararı Bir deprenme Siuobda asıldı İstiyanler 

Ankara - Muğlanın Ka- Belgrad (Özel) - Gevğil- Sinob (Özel) - Bir katil Çon·alıyor 
rahmuyul köyllndeÜmmehan lide orta derecede bir dep· suçundan 15 seneye mahkum -. 

ken Sinob ceza evinde arka· 936 yılı başlangıcı ihraca
tımız için çok ümid vencı 
bir şekilde başlamıştır. Bir 
çok ecnebi memleketlerden 
mallarımız için vaki olan ta
Jebler her 5?Ün artmaktadır. 
Bu meyanda Almanya bizden 
Krom, Magnezi, İngiltere 
mamul deri, Avustu:ya ba
ğırsak, Hindistan tereyağı, 
konserve ve meyva istemek· 

adında b!r kadın ayni köy- renme olmuştur. Merkezinin 
den Hüseyinle olan garimeş· Valandovede yahad Strumca daşı taammüden öldürdüğü 

b d için ölüm cezasma çarpılan ru münasi eti evam ettir· mıntakasında olduğu tahmin 
mek arzusile kocası Mehmet ediliyor. Adapazarlı Abdurrahman 
oğlu Ömeri öldürmüştü. Ci- oğlu Nezir bu sabah lasıl-
nayet şu suretle olmuştur: Somali mıştır. 

Hüseyinle bir arkadaşı Genel İlbayı --------~-
Halil cinayeti kararlaştırdık· . Çiftçi bağ Ve 
ları gece Ömerio evine gel- ~falimat aldı gidiyor 
mişlerdir. Ümmehan kocası· Belgrad - Stefani ajansı bahçe S&hİp-
nın yatağına girmiş ve evvel- Romadan veriyor : • 
ce hazırladığı ipi kocasının Somali genel valisi bay }erıne D.ı Ü jde 
koynuna geçirmek üzere Derüyenist bay Mussolini ta· 

tedir. 

iken Ömer uyanmış, bunun rafmdan çağrıldı. Evvelki 
üzerine her üçü birden ada- gün yeni talimat ~alarak ye-

mın üstüne çullanarak boğ- ~~d~~~ nn •. 

muşlardır. Ümmnhan Ömerin da verilmiş olan ölüm cezası 
elbiselerini bir zeytin ağacı Temyiz mahkemesinden tas-
dibine gömmüş ve cinayet- dik edilmek üzere Meclise 
ten sonra kocasının başka verildi. Diğer iki suçlu hak-
bir köye gittiğini iddia et- kında yaş noktasından tet-
mişti. Ümmehan hakkmda kiklar yapılmaktadır. 

Radyo meraklılarına 
MINERVA RADYOLARI 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilyes ve son sistem 

Lambalarla mücehhez 
ADRES : Hükumet caddesi Ehram ma&"azası veya 

Elhamra sineması - Ressam Kadri 

Dost Sovyet Rusya tara· M ( 
fıdan yurdumaza ötedenberi arangoz ar 
ithal edilen ve her bakımdan V • • ı 

Avrupa Ziraat alat edavatine e sanayICI er 
faik olan çiftçiliğe aid her İçin bir daha ele geç-
türlü ziraat alatları ile ağaç, miyeL ek bir fırsat! 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa Fabrikamda mevcud şirid 
,_ Patates zeriyatına tabii göb- destere, planya, kalınlık, fre-

reden daha çok kuvvetli ve , ,_ ze delik makineleri ile pre· 
elverişli gelen (Sülfatd'amon· se' tezgahı, kurutma ve tut· 
yak) kimyevi göbrasinin satı- kal fırını ve el tezgahlan 
şını ticarethanemizin deruhte alat ve edevat, mobilya ke-
etmiş olduğunu sayın halkı· resteleri, kaplamalar, papel-
mıza ilan ederiz )er ve saire sablıktır. Her 

Müracaat yeri: Gazi bul- gün saat ondan saat altıya 
vannda 18 numaralı mağa· kadar Zinet mobilya fabrika-
zade Hikmet Besim ve Mus- sına hemen müracaat ediniz. 
tafa Yumelaki evlatlan tica ~ Zinet fabrikası sahibi ,1 

rathanesi Ahmed Kızılırmak 

17 İkinci Kinun 

Mis Mod kocasından ve karısından şüphelene 
binbir kadın ve erkek şüohelerini yoketmişti 

Mis Mod genç kadına bir 
sual daha sordu: 

- Kocanızın hanği ka
dınla alakadar olduğu hak
kında biraz malumat verir 
misiniz? 

Genç kadın, bütün kadın
lık gurunu ayak altına ala
rak dukduklarını Mis Moda 
anlatmağa başladı: 

- Kocam, dedi. M'uzik 
Hole gelen yeni gelen Viya
yana operet artistlerinden 
komral bir kızla meşgul olu
yormuş. 

Mis Mod izahatı kafi gör
dü. 

Genç kadın ertesi gün bu
luşmak üzere Mis Moddan 
ayrıldı. Ayrılırken minnettar 
nazarlarla ona bakıyordu. 

*** 
Mis Mod, sarışın ve kum

ral Viyanalı artistlerin ne 
oynak, ne klvrak ve ne şak
rak şeyler olduğunu çok iyi 
biliyordu. Bu ele avuca sığ
mıyan, durdukları yerde fıkır 
fıkız kaynıyan kadınlar şim
diye kadar bin bir kocayı 
baştan çıkarmışJardı. 

Mis Mod o gün derhal 
kıyafetini değiştirdi. 

Genç kadının kocasının 
çalıştığı yerde, yemek yidiği 
lokantada, ikindi kahvaltısı 
yedtığı pastahanede tetkikat 
yapb. 

Gece de Viyanalı artistlerin 
oynadıkları muzik Hole gitti. 
Sakin ve ciddi bir müşteri 
sıfatile oturdu. Kumral ka
dının her hareketini inceden 
inceye tetkik etmeğe başladı. 

Mis Mod biraz sonra kum
ral Viyctnah artistin tuvaletini 
değiştirdiği odada idi. Kum
ral artistle pek çabuk anlaş
tı. Kumral artist Mis Modu 
temin etti. 

Ve dedi ki: 
- Evet böyle bir genç 

erkek tanıyorum. Bu erke
ğin sadece neş'eye ihtiyacı 
var. Karıs1na merbut oldu
ğunu zannediyorum. Başka 
hiçbir hırsı yoktur. 

* • • 
Mis Mod, ertesi gün genç 

kadınla karşı karşıya idi. 
Genç kadın kafasındaki bin 
bir istifham arasında Mis 
Modnn verec~ği izahatı sa
bırsızlıkla bekliyordu. 

Mis Mod ağır ağır söyle
meğe başladı: 

- Sizin fazla bir vehme 
kapılmanıza lüzum yoktur. 
Kocanızın ancak ve ancak 
neşeye ihtiyacı vardır. Ki
tablarınızdan felsefi düşün
celerinizden, psikolojik tah~ 
liJJerinizden vazgeçiniz ... 
Bunlar için hususi saatları

nız olmalıdır. Daima çatık 
kaşla durmayınız. Kocanıza 

karşı daima neşeli davranı

nız. Kocanız size bugün iha· 
net etmiyor. Fakat ileride 
de kocanızı elinizden kaçır
mamak ıçın tavsiyelerimi 
tutunuz ... 

Genç kadın, Mis Modun 
bu izahati üzerine tatbik 
ed ilmiş bir şekilde ayrıldı ve 
rahat bir nefes aldı. 

Mis Modun şöhreti bütün 
İngiltereyi sarmıştı. Artık 
sade kocalannın ihanetinden 
korkan kadınlar değil, karı
larının ihanetinden şüpelenen 
kocalar da Mis Mada müra· 
caat ediyorlardı. 

Genç ihtiyar çeşit çeşit koca 
doğru Mis Moda koşuyordu. 

Mis Mod kocasından ve 
karısından şüphelenen bin 
bir kadın ve erkek şüphe· 
lerini ortadan kaldırmıştı, 
yahud şüphelerinin pek ye· 
rinde olduğu meydana çı· 

karmıştı. 
( Arkası var ) _ ____,MI _ _, __ 

GÜNEŞ 
Manifatura mağazası 

mıştır.: 
Hamdi, Alim, Hakkı 

daşlardır. 
Adres İzmir-Odun 

No. 27 

Yeni Bir 
Teşebbüs 

açıl-

kar-

pazarı 

Salonumuzda çaylı dans, 
her Pazar akşamı saat 4 ten 
7 ye kadar zengin artis 
numaraları Jgöriilecektir. Sa
lonumuz yeniden en kibar 
bir tarzda süslenmiştir. 

Bu aile matinatalarında 
kopmle çay, kahve, bira ve 
likör konsolmasyonu 60 ku
ruştur. 

Pasaport karşısında 
Turkuvaz dansiği. 

-----------------.--.~---------------------------Tayya:re piyanko biletlerinizi 
büyük ikramiyelerin isabet 

merkezi olan Kemerallı 

''Bizim kişe ,, 
No. 54 ten arayınız 

Bu defa da 20,000 lira 5624 numaranın hamili talihli 
yurtdaşlarımızdan Kemeraltında tütüncü Bay Salih kazan• 
mış ve bu bileti «BiZiM KIŞEOEN» almıştır. 

Bu uğurlu kişe bir çok yurtdaşlarımızı zengin etmiş 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira marangoz Bay 
Aziz ve 10,010 hrayı da hamamcı Bay Eteme bu kişeden 
verilmiştir. 

BİZİM KİŞE 
MEHMET TEVFiK 
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Balıkyaiı içemiyenler 

· Ferit kuv,ııe.t şurubu 
Afiyet, kuvve~, kudret, can verir. Büyük şişesi 6 O kuruıtur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktida'f, belaevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi 

~~ ~ı~~~~- Aaldlı11ıdMllAiıııllfadbı6:66ıılıı AAaliırlıdlıAdbAıiııdlıııl.rt!!ı~ 

ASRİ Sit:EMADA i'i :~:~ı;;~~~;I mi:~::;::ı 1 
.. 
Başka birşey istenıem 1 

2 l iiln1 birden ~ ~ 
nıerikan artistleri arasında çevikJiği ve kuivctile il 1 Açı)J}'O~ f) 

tanınmış büyük artist . ı e MEHME. T ALTINBl.LEK e 
()RJ OBiıil'EN tarafından ten1sil edilen ~ tJ. t 

Mek "k ff d dl [+] ı Birinci Beyler sokağı No. 2 İZM.İR 1 
Si a ay U arı ~ 41 Lokantamız İzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- ~ 

10 kısımlık büyük heyecanlı filmi ~ ~ beti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak ~ 
VE 

1
[+.: 1 temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta g 

• _ ~ memnun bırakacaktır fiatlar çok ~hvendir ~ 

na Bella - Jan Gabın tarahndan tcn1sil 1 @ EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE H ER 1 
d.J !•' k , J }~ 41 ÇEŞiT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR 

e ı en .J ısını ı \. •ll!f1Jl,ıı!Qlllli•lf1'1111fı!'1•••• ••'•'1'11!! "'""'~ . qıımo 

Büyük ihtilal 1 lçenler bilir 
Adındaki Harb Filmi 1 H.~yat'.n ~a~asını anl~mış i.nce düşünceli kibar bir bayan 

• • ~ tecrubesme ıstmaden dıyor kı: 

MIKI ve !JURNAL 1 Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
-~~~~~~~~~e daimi surette korunn1asını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı we Billurı 
rakılarıdır. 
Bayramda, bayran1 ertesi ve her zaınan 

Bay - Ne istersen emretJvereyim. Hayabm, ruhum, "9-1 
lüm hepsi senin o]sun. 
Bayan-Bukadar fazla şey istemiyorum. Bana btlyllyk bir IİP 
Sefcrihisarın (Ünlü şarabı)nı al senden baıka birıey iıt•-· 

- Bunu nereden alabilirim. 
yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırlarsınız. 

- İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiiade Kım· • 

~SEESfeU~~~-~EEtiSSSEEE~~ lay muayene evi karşısında (172 rP.umarada bay ( ÖMER 
~ TAYY RE TELEFON ~ ÇETINAL:P) in tütüncü dükkinılMan. · ~ A : 3151 ~ ..:..-------........... ~-----...-...~ .... --~----
~ ~ r;.~~---:..~ ---·--.:t\1j T 

. ~ BU GuN ~ ~ Av d d• 1 1~ E 
. ; Georges D'ESPARBES'in şaheser romanından muktebe ~ ' \ ~z ~- IJ e t1 R z 

K t il 0 
.. 1.. •• ~ ~ Ve nudenızı bozn1a- [+' 

:le**~ - - : ar a arın umu ~ ~~ dan yeınek yin1ek ~ t 
=~~~*~~~~:t~ ,. YAVRUM " filminin kıymetli sanatkarlarından~ [~ istiyorsanız? [+) 

D O K T O R ~ : Constant REMY - Pierre RENOIR -DEBUCOURT- 1 + Hiç tereddüd etmeden M 
l!: 1 MarceJ ANDRE ve Annie DUCAUKS'ın temsil ettik- :. t Kemeraltında Barut hanı ~ 

A. Kemal Tonay ~ • leri Politika, aşk ve heyecan dolu senenin büyük filmi ~ ı sokağı köşesinde i 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın it~ Ay R ı c A , ~ 1 Alaşehir ~ 

Ba hastalıklar mütehassısı )t m F O K S (Dünya havadisleri) 1 i lokantasına ~:,t~:l:..;_J 
;oıahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- it E ( Tilrkçe sözlü ) 1 E y v 

~ o sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 12 M • k • M ( Canlı ) s ogurt 
ıa .. m ıaat 6!ya kadar bastalannı kabul eder. .. 11 1 1 BVZ :<arikatör E H d h M ,. a ~ em gı a ve eın 

ahli:•caat ~den h~talara yapılması lizımgelen sair )t B -( SEANS SAATLARI )- ~ 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 

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

Hlkimet 
Karpaıacla 

'"' ... ... .... . t ve mıkroskopık muayeneleri ile veremli hasta- )f. m ~ şifadır 
. ra yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ ı= Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ı• Bu şifalı gıdadan istifade neması C A N 
ınde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları • edebilmek için hilesiz ve karıısında 
~~A:~~~~-ıv-~~ )t • Pazar 13 te ilive seanslar vardır. • yağı alınmamış sütten y ... ğurt kütüphanesidir. Doktorların 

~·~~~~rm~~~~ • 8 • • ~~8'1~128 • yapan lkiçeşmelikte Tan si- tavsiye ettiği yoğurt budur • 
..... lııiıiıiiiliıiiıiıiiıiliiıi-.iııiıllılıiıiıiıiıiıMii!iıiılıiiiıiıiiliiııiiıiiıiım•ıııiım•-nr:m-B11C~ıııııımı·m·maH~e·E!l!IVMD11w ...................... . 

~*1t"*2!t~~=**••••••..a....a..+++++++++-ta•·ı 

ElhQTnT~ 
ı . 2573 ~ 
dareıınde Milli Kütnphane sineması i 

M . . ,. BUAKŞAM 
arlen Dıetrıch ın 27 nu~aralı Casus, Greta Garbo'nun Matabari filimlerinden 

daha guzel, daha canlı ve daha heyecanlı . 

13 Numaralı Casus 1t 
~tk • .Heyecan • Harb • Sevişen casuslar • Zengin ve muazzam sahnele. Amerikan 

ordusunun hudutsuz yardımlarile ve milyonlar sarfile yapılan muazzam şaheser 
Baş rollerde: GARY GOOPER - MARYON DAVIES 

( Fransızca Sözlü ) 

Aynca• Paramunt Jur ld iEn son dtınya • na a: havadisleri 
Ve canlı resimler 

SEANS SA.A A 1 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,lS. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te baılar. 

Akıamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. =-...... ~~~~~-...-... .......... ~,.. ....... 

1936 Modeli Bir· 
PHİLİPS 

RADYOSU İLE DÜNYAYI 
DOLAŞABİLİRSİNİZ 

Dünyada ınevcut olan radyolar 
arasında en mükemmeli olarak 

imal ediln1iş olan 

PHILIPS 
radyoları ldört yeni modellel 

piyasaya çıkarılnuştır 
li-~000 metroluk her türlü 
mevçleri alır. 
Milkemmel ses, nesfis musikiki PHİLİPS 
radyosunda bulunur. 

BiR SENE KREDi ILIE 
lzmirde ikinci Kordon Ne. 66 da 

TELEFON: 2307 

Acenta PEN NETTİ ve P ARİ
ENSE den siztlc 9ir PHİI4İPS 
ala itilirsiniz. 
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Sahife 4 ( Halkm Sul ı 

Yangın 
Morahane sokağında Meh

med oğlu İhsanın bakkal 
dükkanında yangın lçıkmış 
ise de derhal bastırılmıştır. 

Boğaz :. bog"' aza 1 Bir ~talyan ~-
---~--·- _ · Uçagı yere 

Sıhhat müdürü 
döndü 

Kanlı muharebe 1~~~:· 16 (A.A)- Roy-

Çeşme ve Alaçatıya bir 
işin tahkiki iç n giden Sıh

hat ve İçtimai muavenet mü
dürü bay doktor Cevdet Sa
racoğlu avdet etmiştir. 

Maskeli hay
dud kimdir? 
Gö~tepede Nureddin so

kağında bakkal Hıfzının 
önüne geçerek parasını alır
ken on b~§ yaşındaki cesur 
Fethinin kurtarmıy~ seyirtti
ğini ve Fehminin yaralandı
ğını yazmıştık. Bukere anla
ş1hyor ki, bu yolkesici Yaşar 
evvece İzmirde kayıkçılık, 

• kasaplık etmiştir. 
Netekim bir günde çırağı 

olduğu kasabın çekmecesin
deki paraları aşırmıştı. Ya
şar Fethiyi yaraladıktan son
ra kaçan Yaşar Eşref paşada 
bağlar arasında bir hendek 
içinde tutulmuştur. Vakayı 
inkar etmiştir. 

Vak'a esnasında oradan 
geçen vatmanla yüzleştiril

miştir. Vatman Fethi de 
adamın boyu, bu ise de o 
vakit üstünde siyah palto 
bulunduğundan, yüzü, başı 
bezlerle sarıldığıodan ' Şahsını 
görmediğini söylemiştir. 

Zabıta paltoyu bulmuş yal
nız başındaki sarğıları bu
lamamıştır. Yaşar gene in
kar etmiş ise de evrak ta
kımile müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. 

- +-•O o.o-otı---

IZMİRLİ BİR 
KIZ SEVDİM! 

Kasabanın önü bir mezbaha 
•• 

ha inde... Olüler sayılamıyor 
Belgrad - Londra telefon: Deyli telgraf gazetesinin 

Adis-Ababa aylarının verdiği haberlere göre iki günden
beri her tarafta kanlı muharebeler oluyor. Habeşler bir 
çok yerlerde İtalyan mevzilerine girdikleri gibi bir kaç 
yerde de İtalyan hatlarını yararak çevirme hareketleri 
yapmış, düşmanın kaçmasma vermiyerek süngü muharebe-
sine mecbur etmiştir. Gırli kasabası önündeki kanlı muha
rebede iki tarafta yüzlerce telefat vermiştir. Sayısı henüz 
belli değildir. 

Habeş Taarruzundan Müdafaa 
İçin İtalyanlar Ağır Top 

Kullanıyorlar 
Belgarad - Asmaradan radyo: Son Temiyen muharebe

sinde İtalyanlar vaziyeti büyük çapta topları kullanmakla 
kurtarmışlardır. İtalyanlar Makalle cephesindede bn ağır 
topların ateşi yadımiyle müdafaaya muvafak olmuşlardır. 

/ngiliz -uçakları 
-----------------0000-----------------

Yeni bir plan dahalinde çoğal
tılmağa başlanmıştır 
~----------~~ooooıucu--------------

JIER HAFTA 12 UCAK YAPILACAK 
Belgrad - Pravda gazetesinin hususi aytarından alıp neş

rettiği bir habere göre lngilterenin hava filosunun kuvvet
lendirilmesi dikkat nazarlarına çarpmaktadır. İngilterenin 
her hafta 10 - 12 uçaktan mürekkep birer yeni filo uçur
ması siyasal çevenleri çok alakadar etmektedir. Bu haftaya 
yapılan büyük çaptaki bombardıman uçaklarının sayısı 1300 
dür. Bunların her birinde üçer ihtiyat motoru vardır. Bu 
hesaba göre İngilterenin bugün 5200 uçağı vardır demektir. 

Bugünldrde İngilterenin hava kuvvetlerinin yeni planı ilin 
edilecekdir ki bu plannı hava bakanlığı işlemiştir. • 
Habeşler Takaza nehri kıyı-

larında toplanıyor 
Belgrad - Stifani ajansı Aksumdan bildiriyor: Bugün-

lerde Habeşler Takaza nehrinin sol kıyılarında Çelementi 
alanında toplanıyorlar. Bunlar Takaza şehrini geçen ve 
Maytimket mevkiinde İtalyanlara baskın veren Habeşlerdir. 
Bn mevkinin sarp ve ormanlık olmasından Habeşler hayli 
istifade etmektedirler. İtalyan uçakları düşmanı ancak mit
ralyöz ateşinin çıktığı yeri bombardıman etmekle bulabil
mektedir. 

General Grasyano Fırsattan 
İstifade Edecek 

Belgrad - Asmaradan radyo: General Grasyano hem 
takviye kuvvetleri. hemde mühimmat almıştır. Cenubi Ha-
beşisnandaki Sidamı mıntakasını almak için bir taarruz yap
mışbr. General Grasyano bu mıntakada az Habeş askeri 
bulunmasından istifade edeceğini düşünmüştür. Bu suretle 
Adis-Ababayada yaklasmış olacoktır. 

Bu taarruzda piştarliğı tayyareler yapacak, tayyare bom
baları İtalyan ordususa yol açacağı umuluyordu. Fakat bu 

1Jf,;''.4"qpıü' iı:ıJL"!JUi:'\"\'"':WI program tatbi~ olunamadı. Zira yolu üstünde müthiş bir 
"'t .. ~lhLI l.aJl.111 m .:JJ.L111 Habes kuvvetıne maruz kaldı. 
IJ]~i~~ ~ ~ ~ fi 

İzmirde kadın erkek her- General 
kesi çok yakından alakadar 8 d ı• 
edecek olan ve herkesi he- a 02 ıonun 
yecandan heyecana sürükli- yeni planı 
yecek lan bu romana Pa-
zartesi günü başlıyoruz ... 

Aşk, ıztırab, hevecan ... 
.; 

IZMRLI BIR 
KIZ SEVDiM f 

Pazartesi günü 
başlıvor .. 

Belgrad - Asmaradan 
Radyo: ltalyan genel erka
nı garbiyesinden sızan ha-
berlere göre İtalyanlar bu 
ay ve gelecek ay içinde 
İtalyadan önemli takviye 
kuvveti alacaklard1r. Bu ge
lecek takviye kuvvetlerinin 
sayısı 250 bin kişidir. 

rn ~ 

Acaba' 
Ne konuşuldu? 

B. (J-randi B. Edeni 
Ziyaret Etti 

Blgrad - Loııdradan te
lefon: Dün İtalyanın Londra 
elçisi bay Grandi İngiliz Dış 
baoı bay Edeei ziyaret etti. 
Uzun müddet konuştular. 

Bura çevenlerine göre, 
Grandi Dış bakanından am
bargo meselesi hakkında şe
faat diledi. 

ter ajansından: Tokar yakı
nında mecburi surette yere 
inmiş olan İtalyan uçağının 
içinde bulunanların bir bom
bardıman seferi yaptıktan 
sonra Asmaray~ dönerken 
yollarını şaşırmış oldukları 

zannedilmektedir. 
Tayyareciler mıntaka ko

miseri tarafından Tokara 
götürülmüşlerdir. Arka te
kerleklerinden biri lkirılmış 
olan uçak muhafaza ahnda
dır. 

----ıow---

Habeş 
isyanı 
Bastırılıyor 

Adis-Ababa (A.A)- Roy
ter ajansından: 

Goccam eyaletinde isyan 
çıkmış olduğuna dair olan 
ltalyan raporlarını kısmen 
teyid eder malumat alınmış 
ise de kargaşalıkların sona 
ermiş olduğu zannedilmek
tedir. Bununla beraber san
sör dolayısile başka malu
mat alınması imkanı yoktur. 

Trablus 
Hududundaki 
İtalyan kuvvetleri 
Eritreye gidiyor 

Portsaid 16 (A.A) - Roy· 
ter muhabirinden : 

Akdenize çıkmak üzere 
Süveyş kanalını geçmekte 
Lombardya ve Pipe Monte 
nakl ıye gemilerinin Trablusa 
gideceği ve oradan 10000 
asker yükliyeceği ve bu as
kerlerin Eritrede hizmet ede
cekleri söylenmektedir. ---·--
98 numaralı 
Italyan 
Tebliği 

Roma 16 (A.A)- Ganale 
Dorya mıntakasındaki harb 
bitmek üzeredir. Bu harb 
orduı.. uz için tam bir mu
zafferiyet teşkil etmektedir. 
Kuvvetlerimizin bütün cephe 
70 kilometre derinlikte iler
lemişler ve her tarafta düş
manın şiddetli mukaveme
tini kırmışlardır. Ras Des
tanın kuvvetleri alel'alcele 
geri çekilmektedir. Mağara
larda mevzi alan kuvvetli 
düşman dümdarları ileri ha
reketimizi durdurmağa çalış
maktadır. Düşmanın zayiatı 
fevkaladedir. Miktarı bilahre 
tesbit olunacaktır. Hava 
kuvvetlerimiz Dagabur ve 
Sasabada düşmanın tecem
mülerini bombardıman et
mişler ve karada barba tu
tuşan kıtaatımızla müessir 
bir tarzda teşriki mesai ey
lemektedirler. Şimal cephe
sinde hava kllvvetlerimiz 
dün Andino mıntakasında 
düşman tecemmülerine kar
şı çok müessir uçuşlar yap
mışlardır. 

17 ikinci Kinan 

Suikastcıların 
' Muhakemelerine dün de de

vam edilmiştir 
İstanbul (Özel) - Atatür- bir iş olduğu cevabını verdi 

ke suikast hazırlıyanların ve esas dosyayı tetkik için 
muhakemelerine dün de An- istedi. 
karada devam edildi. Muha- Ali Saibin vekili Hamid 
keme gizli celse ile ceryan Şevket cevap verdi: 
etti. Bazı şahitler dinlenildi, _ Müdafaaya hazırım. 
saat on sekizde celse açık İddia makamını işğal eden 
olarak devama başladı. zat ta iddialarını serdetsin-

Arifin : Ankara emniyet 
direktörünün ilk ifadesi alı
nırken suçlulara işkence edil
medi dediğine dair olan şa
hidliğin doğru olmadığından 
kendisinin mes'uliyetini isti
yen arzuhalı okundu. 

Müddei umumi bunun ayrı 
[•] 

Kanlı 
Muharebeler 
-Baştarafı 1 incide

larınca teyid olunmaktadır. 
Habeş kumandanları arzu 
etseler şehri derhal geri ala
bilecek vaziyettedirler. Fa
kat bazı sevkulceyş sebebler 
do:ayısiyle Habeşler şimdilik 
beklemeği tercih etmekte
dirler. 

Kabre 16 (A.A) - İtalyan 
tekziplerine bir mukabele 
olarak Mısır Habaşıstan ko
mitasi bugün bir tebliğ neş
etti. Bu tebliğde Dağaburda 
bir sıhhiye' heyetinin bulun" 
duğu, bu heyetin bundan 
altı hafta evvel Amerikan 
sıhhiye heyetininlJerine geç
tiği bildiriliyor. 
Tebliğ prens lsmail Davudun 
bir telgrafından şu satırları 
alıyor: 

"İtalyan uçakları kasdi 
olarak Mısır sıhhiye heyetini 
bombardıman ettiler.,, 

Mısır hükumeti bu bom
bardıman hadisesi münasibe
tile Cenevreye resmiğ bir 
protestoname yollamak için 
Habeşıstandaki konsolosun
mufassal bir rapor beklemek
tedir 

B. Adolf 
Bitlerin 

ler. Bunun için davanın baş
ka bir güne bırakılmasına 
iüzum yoktur. Dedi. Mahke-
me heyeti evrakın müdeiu
mumiliğe verilmesine karar 
verildi. Mahkeme Perşem
beye kaldı. 

! Mareşal • Badoglio 
1 Gidiyor mu? 
1 Roma 16 (A.A)- Royter 

ajansı muhabirinden: Mareşal 
Badoglio'nun sıhhi sebebler
den dolayı geri çağnlacağı
na dair haberler resmi 
surette tekzib edilmektedir. 
Son zamanlarda dolaşan şa
yialara göre mareşal Eritre
nin yüksek mıntakalarının 
iklimine tahammül edeme
mekte olduğunu ileri süre
rek kumandanlıktan affını 
istemiş imiş. 

Habeşler 
Hatlarını 
'Takviye Ediyorlar .. 

Belgrad - Makalleden Ste· 
fani ajansı bildiriyor: 

Gagabata hattını geçen 
İtalyanlar Heguyda ve Diri 
köylerinin Habeşler tarafın· 
dan boşatıldıglarını görmüş
lerdir. 

Ayni zamanda İtalyan piş
tarları ve uçakları Habeşle
rin hatlarını takviye ettikle
rini görmüşlerdir. Bunun se
bebi de İtalyan hücumundan 
korkmaktadırlar. 

Ras Seyyum kuvvetleri 
Rsakalede metin tahkimat 
yapaktadırlar. Bu tahkimat 
Avrupalı mutahhassıslann 

Hasta Olduğu 'fckzib planına tevfikan yapılmakta-
Ediliyor drr. 

Paris (Radyo ) - BerJ.n- İngiltere 
den haber veriliyor: 

Bazı yabancı gazeteler Fransaya 
Alman Cumur başkanı bay k 
Hitlerin boğazından ağır su~ Bir redi ~çıyor 
rette rahatsız olduğunu ve Belgrad - Paristen te-
bundan dolayı yabanc bazı lefonn : 
doktorlara müracaat adeceği Paris finansal çevenlerinde 
hakkında çıkarılan haberler İngilterenin Fransaya bu ve-
kat'i surette tekzib edilmek· ya gelecek ayların açıklarını 
tedir. kapatmam için daimi bir kre-
Resmiğ çevenler bay Hit- di açacağı söyleniyor. Bu 

lerin henüz dün bir saat sü- açık bir nihayet iki milyar 
ren uzun bir nutuk söyledi- frank arasındadır. Bunun için 
ğini ve bundan sonra da her Parisle Londra arasında ko-
merasimde nutuk söylemek- nuşuluyor. 
ten geri kalmıyacağının, sıh- M · )) 
batının yerinde olduğunu ısıra yo ana-
söylmektedirler~ • cak kuru yemiş 
Mısır mıllı yet- Mısır hükumeti yeni aldığı 
•ı • f • t• bir kararla bundan sonra . Çı eri a ıs lyOr Türkiyeden gelecek findik 
İstanbul (Özel) - Mısırda badem ve cevizin de yaf 

bak ve istiklal yolunda ayak- meyvalar gibi konta öle tibi 
lanmış olan gençlerden mah- tutulduktan sonra ithaline 
kum olanlar için bir genel müsaade edecektir. Keyfiyet 
af verilmesi hükumetten is- alakadar tüccarlara bildiril· 
tenmiştir. ve vadedilmiştir. miştir. 
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