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l:zmirde çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 

Eden 
Bugüıı intilıab nnntnkaslll· 

da önemli \'e siyasal bir söy .. 

lev verecektir. 

Yıl : 3 - No : 597 Telefon: 2776 - Cuma - 17 ikinci kinun 1936 Fiatı (100) Para 

Italyan'Jar, Silahsız şehirleri bQni-
hardıman . etmeğe başlamışlar 

lstanbul, 17 (özel) - ltalyan'ların, Dessiye civarında kiin (Mogal) kasabasında yaptıkları. ~ava 
taarruzu, çok feci neticeler vermiştir. Bu kasabada tek bir asker yoktu. Kasaba halk1; kadın, ıhtıyar 
erkek ve çocuklardan ibaretti. Atılan bomba ve torpiller, kasabanın yarısını bir yığın enkaz haline 
koymuş ve ynzlerce kadın, çocuk. ve ihtiyar öldürülmüştür. ölenlerin kol ve bacakları ~ava ya uçmuş 
ve kalan binalaı·ın saçakiarıuda bulunmuştur. 

Bu kasabada bulunan lugiliz Kızılhaç hastanesinin de tamamen yandığı ve doktorlardan bir ço
ğunun öldü~ü sö}leniyor. Bu hidise, ltalyan'lar aleyhine bnynk bir. tesir uyandırmıştır. 

Habeş hükumeti, silahsız şehirlerin bombardımanını protesto etmiştir. 

Cephelerde harp devamda .. --S-iy-as"' ... 1 __ D_e_n-iz_h_ü_dc-e-sı-.n-e_2_m_i_l-
muharrirler 

Bir şayiaya göre, Mareşal Badogliyo da Afrika ikli- M. Laval'a şölen yon 100 bin liralık fev· 
mine tahammül edemediğinden af filli istemiş vermişler kala de tahsisat konacak 

Adiı-Ababa 16 (A.A) _ Pariı, 16 (Radyo) - Fran· 

Bir Habeş 
Adiı - Ababa 16 ( A.A)

Necaıi ile birlikte Dessiede 
bulunmakta olan ktıçük prens 
Makoanen Adis - Ababa'ya 
di>nmüıtiir. Çtinkn imparator 
kendisini yanında tutmağı 
muvafık görmemiıdir. Pren· 
ıin bu avdeti Necaıinin pek 
yakında Tigre cephesine gi· 
dec V• 

egıne ve o cephedeki 
harekatın her gün daha ziya
de şiddet peyda edeceğine 
delalet etmektedir. 

Roma, 16 (A.A) - Roy· 
ter Ajanıı muhabirinden 

' mareıal Badoğlionun lııhbi 
ı~beplerden dolayı geri çe· 
luleceiine dair haberler res
mi surette tekzib edilmek· 
tedir. Son zamanlard• dola· 
şan ıayialara göre mareşal 
Eritte'nin yükıek mıntaka· 
lat1nıa ıklimine tahammül 
edememekte olduğunu ileri 
1Prerek kumandanlıktan affı· 
Dı istemiş imiı. 

Dessie 16 (A.A) - Roy· 
ter ajansı muhabirinden: Bu 
sabahki bombardımanda 
~anını kurtarmıı olan lngi· 
hz b" b ıa •tııı Bugoyne Basın· 
te Avuıturyah doktor So· 
buppler bulunan bir sıhhiye 
hey t' · e ının depoıunu mu hafa· 

Royler ajaoıı muhabirinden: ıız matbuatı siyasal muhar· 
Godjam eyaletinde iıyan rirleri, bugUn baıbakan M. 
çıkmıı olduiuna dair olan Laval'a busuıi bir tölen ver· 
ltalyan raporlarını k11men mişlerdir. :Bu şölende bütün 
teyid eden malümat ahnmıı 
ise de Kargaulyklarır sona kor diplomatik ve Dış ba· 
ermiş olduğa zannedilmek· kanlıiı erkinı hazar bulun-

tedir. Bununla beraber muşlardır. 
sansör dolayısUe başka ma· 
Jumat alınması imkanı yok· 
tur. 

___ ..... --
Eden 

Bugou siyasal bir 

_söylev verecek 

Sü bakanlığınca bu hususta hazırla
nan layiha kamulaya sevk edildi 

• 

Kocalcpc muhrihimiz lzwirtle 

Ankara 16 (A.A) - Sü ba· l lacak bir fasla 2,100,000 li· 
kanlığı deniz bütçesinde açı· · fH.tıamı 4 nc:ü nıhifede -________ .... ------

karargahı 

Kbartoum, 16 (A.A) -
Röyter ajansından: Tokar 
yakınında mecburi surette 
yere eomiş olan ltalyan uça· 
ğının içinde bulunanların bu 
bombardıman seferi yipbk· 
tan sonra Asmara'ya döner· 
ken yollarını şaıırmış olduk· 
lan zannedilmektedir. Tay· 
yareciler mıntaka komiseri 
tarafında\& T okar' a götürül· 
müşlerdir. Arka tekerlekle· 
rinden bir! kırılmıı olan uçak 

. Uçakların Ak ve Kızıl de· 
zaya memur bulunuyordu. muhafaza altındadır. 
Avusturyah dektorun refa· H b 'l ld k 
katında lrlandah doktorBrop· 8 eş er, 8 .1 • 
hil ve doktor Hckey bulun· l l ki k 1 
maktadır. Heyet şimdi Val· arı an arı U • 

diada'dar. lanıyorlar 

Sabıkalı yaşar Adis - Ababa 16.(A.A) -

Dlln tevkif edildi Dolo bölgeainpe geoit bir 
cepbe üzerinde!• Ras Desta 

Sabıkalı Y.a,ar, cesur Fethi 
Göıtepe'de bakkal H,k-

kı'yı evine giderken seymak 

istiyen ve bakkalın feryadı 

üzerine evinden fırlayarak 

kendisini taıla kovalayan 
Fethi iımindeki genci de ta· 
banca kurıunu ile yaralayan 
sabıkalı Y aıar, dlin ıulhce· 
zı hakimliiince tevkif edil .. 
mittir. 

1 

orduıu ~tarafından baılaoan 
ve 14 klnunuaaniye kadar 
ltalyan'lar tarafından mes· 

knt geçilen bir muharebe 
bütün lşiddetile devam et
mektedir. Habeş'ler mühim 
arazi ve kayda değer gani· 
met elde etmişlerdir. Bu 
ganimetler araıında birkaç 
tank elli mitralyöz yüz ka
dar katır ve kamyon ve bir 

çok diğer harb levazımı da 
vardır. Şiddetle müdafaada 
bulunan ltalyan'lar tayyare 
bombardımanlara himayesin
de birkaç defa mukabil ta .. 
arruza da geçmqiılerdir. Bu 
muharebe lesnasında önce 
Italy•n'lardan alınan tanklar 
ilk defa olarak. ltalyan mev· 
zilerine karıı kullanılmııtar. 
Muharebe Uebbe Sibelli 
nehrine kadar biitOn cephe 

- Devamı cllSrdanca aalaif etle-

Lord Eden 

Istanbul 17 (Özel) - in· 
gili:z dıı itleri bakanı Lord 

Eden, bugün Londra'dan se· 

çim dairesine gidecek ve 
orada ıiyasal bir ı<Sylev ve· 

recektir. Edea'in bu söyle· 
vine büyük bir ehemmiyet 

veriliyor. lngiliz dıt bakanı, 

yarın sabah Londraya döne· 
cek ve öblr gOn Cenevre· 
ye mllteveccihen hareket 
ecl,cıktir. 

nizlerdeki süel önemi 
·-·-· Uçaklar, dar limanlardaki harp ge

mileri için her zaman büyük bir 
·tehlike teşkil edebilirler 

Fransa'da tanınmıı askeri 
ricalden general "A. Nissel,, 
uçakların Ak ve Kızıl deniz· 
terdeki süel ehemmiyeti hak-
kında .. Lafrans Militer" mec· 
muasında bir makale yaz· 
mıştır. Bu makaleyi tercüme 
ve aynen aıaiıya nakledi· 
yoruz: 

Herkes Habeş mes'elesi-
nin barış yolile halledilme
sini candan istemektedir. 
Fakat Milletler cemiyetinin 
kararlaıhrdığı zecri tedbir .. 
lerin tatbiki, hele bu ted
birler kiSmllre ve petrola da 
geniıletilecek olurlarsa en 
vahim neticeler doğurabilir. 
Ve bu bal lngiltere'nin ltal
ya'nın savaı kaçakcıhğını 
kontrol için muayene hak· 
kını kullanmak istenme.sin .. 
den, yahut da bitaraf dev· 
letlerin bu hakkı ona ver
melerinden ileri gelebilir. 
Şu halde tayyarecıliğin de· 
niz barba ıartlarında husule 
ıetirdiii deji9iklikler dola-

General (A. Niss~l) 
yııile Akdeoiı'de Stratejik 
vaziyetin ae halde oldufıunu 
incelemek faydalı olur. 

• Devamı 2 ncı scihif ede • 
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- - 26- · .. Uçaklar, dar limanlardaki harp ge· Muhasehei hususiye, 
EmnİJ7el direktörü, saat sandukası ·ı · · · h h" "'k b. yıı 1·ç·1•0 esaQlı 

Şaşal su-

. . mı erı ıçın er zaman uyu ır o 

ıçınde sıkıştırılmış gibi duruyordu t hl.k t k·ı d b·ı· ı mag~a karar 

• 
tesısat yap-

verdi 
Diyerek ve (Lumon) soka· çak ve saire a-ibi ıeyler taıı e 1

. ~ ~ eş I e e 1 tr er. 
ğına kadar muhtelif nokta• makta kusur etmiyordu. Sadık - B~ıa~afı .t ı~~ı sahi(ed~- mıyan limanı ile hiçbir do- Şaıal suyu hakkında bir hürliyecektir. Bu kaplar, ' 
larda ikame olun:\n memur· memur, alelacele cebinden Makınenın buylik ınkııa· nanma için ııiınaklık ede- kaç defa yaptığımız neşri- tış mahallerinde açılmaclt' 
larının basiretine bel bağlı· çıkardığı tornavida ile saat fı.ndan ve t~yy~r~cilikle de- mez. yat, belediye ve diier ali· müıteriye arzolunacak, ı.w1 yarak put gibi olduğu yerde sandukasının kilidini sökmüı nız~l~ı a-emılerının vücuae Sardunya'dan uzaklaııldıiı kadar makamlarca nazarı bir depoda, bir kaptan 
beklemeğe ve ses çıkarma- ve birkaç dakika sonra em· gebıınden önce, donanmalar nisbette garbi Akdenizin Cib· dikkate alınarak esaslı te· terine su aktarmasına r1Jt1 
mağa karar verdi. Fakat bu niyet direktörünil 0 menge- aylarca denizde kalıp düt· raltara kadar giden garp kıs şebbüsata Kiriıilmiı ve iz- dan verilmiyecektir. 
kararın üzerinden on daki· neden daha beter olan man sahillerini yakından ab- mında tehlike gittikçe azal· mir halkına hayat bahıeden Bize verilen n.aluaı-' 
ka, bir çeyrek, yarım saat yerden kurtarmıştı. Piyedof, , luka edebiliyorlardı. maktadır. Fakat Atlantik ae· bu suyun, diğer ıularla ka- göre, Şaşıl suyunu dii' 
bir müddet geçtiği halde emniyet direkUbünüa çektiği Ayni devrin topçuluj'u ile ferlerini yapmıı olan ltalyan rııtınlmamasının temini dü· sularla karııtıranlar hakk' 
Piyedoı ile Pigoş'tan biçbi- azabı düşünerek biraz iıti· hatti sahil seviyeaile ayni tayyare ve ekipajları Sar· ıilnülmüıtür. da belediye sıhhat ve içtiolf 
risi çıkıb gelmeyince, katilin rahat için kendisiai derhal yükseklikte bile olmak tar- dunya'yı bu limandan ayıran Neıriyatımızın doiruluğu· muavenet işleri direktö,t 
bunların gözü önünden ge· bir koltuğa oturtmuş Ye tile iyi müdafaa edilen liman· lSOO millik aeyabatı baıara· nu isbat eden bu teıebbüsa· ğünce şiddetli muamele~ 
çerek yakasını kutarmaöa ısınmak ı'rı'n de yemek Jar, remiler için emin ıığa- bilecek kudrette olabilirler. t -ı d·ı . t• • • tan biran evvel kuvveden evessu e ı mıı ır. 
muvaffak olduğunu, teslime odasında kurulu masanın naklar teşkil ediyorlardı. ltalyan tayyareciliii, bu .J 

b B Ü 
• d ·ı · file çıkma11nı dilerken, ilği- Şaıal suyu için yapılaCI"' 

mec ur kalmış ve sabrı tü- üzerindeki rakı şişesinden ug n ııe mo ern gemı er1, denizlerde kendi levazımla· .,1 
kenmeğe başlamıştı. bir kadeh doldurup getirme- gerek tamir edilmek, gerekse rıoı temin eden depoların li makamların gösterdikleri tesisatın masrafı, muhase 

Emniyet direktörünün ui· ğe koımuştu. Direktör, bir yakacak tedarik etmek mec- yakınında olmak itibarile alikadan halk adına sevinç hususiyece temin edileC:,t 
radığı fU feci akibeti ve saat iki dakika kultuiun üzerinde buriyetindedirler. Sahille bir bir üstünlüğe sahiptirler.Hal· duyduğumuzu kaydetmek is· ve bunun için de bu ıtlİ 
sandukasının içinde, kımılda- a-eniı bir nefes aldıktan seviyede bulunan limanlar, buki lngiliz hava kuvvetleri teriz. mühime~ bir tahsisat ayrıl' 
mıyacak bir halde mahpus sonra, elinde rakı kadehi uzaktan top,u ateıine tutu- ise karada hiçbir emin te· Haber aldığımıza göre, caktır. 
kalmaktan duyduj'u ıstırabı olduğu halde karııtında du- labilirler: bütün limanlar, düı mele sahip bulunmayacaktır. Şaıal suyunun menbaında 
tarif etmek imkansızdır. Bi- ran hafiyeye sert bir bakıı man tayyareciliiinin faaliyet lngiliz donanmasında yer yapılmaaı tasavvur olu· 
rinci Napolyon; meıbur (Va- fırlattı ve sordu: sahasında da bu ıuretle bom bulan tayyareler, a-ördilili nan mtlkemmel ve fenni 
terlo) muharebesinde beK· - Herifi yakalayıb hapset· bardıman faaliyetine maruz· talim ve terbiye lngiJiı tay· tesisat sayesinde bundan Mağazaları a~ılıyot 
lediii İmdad kuvvetleri ye- tiniz değil mi? durlar. Hareket halinde bu· yareciliğine mtlsavi olan sonra suyun kar19tırılması Tütün itliyen maiaıall' 
rine Rua ienerali (Blaber)in Piyedoş, hayret içinde: lunan gemiler, hava bombar· ltalyan bava kuvvetleri ile r 

ld
. d d b' d k imkinı kendiliğinden zail birbirini takiben açılaı• 

ge ığini gördüğü zaman - Kimi? Diye sordu! ımanın an ır ereceye •· çarpıtmalarda onlara ıale· 
b lk.d d k b'l' J f k t h olacaktır. Zira, suyan mem· batlamııtır. Buseneki ın•b 

e ı e bu derece ıshrab Emniyet direkt&rn, otur- ar açnıa 111 er, a a a· be çalacak kadar kalabalık 
duymamııtı? Bir kere, izzeti duğu koltuktan bir sıçrayııla reketsiz durupta dar bir li- değildir. baında kurulacak makine sulün kimilen lzmir'de iti~ 
nefis parçalanmııtı. ikincisi, ayaia kalktı ve: mancla bulundular mı, mu· Ba itibarla lnfiliz donan- büyiik küçilk btıtün kapları 1 neceği ve iılenmemit tP 
kendi bayatı tehlikede idi. - Gece yansı buraya hakkak k en bliyilk tehlike· masının deniz 6stü gemile· doldurup tapahyacak ve mil- ihraç edilmiyeceği aanıh~ 
Üçüncüsü ise, ele geçirmek gelerek bir reyrek ıaat lere maruı bulunurlar. rinin aavı11 bakımından a<Sı· 1

------------ 'f 
r * * ı · • gemilerine çok elveritli bir olan proıramı gereiince 1 

istediii yaman katili avucu- sonra çıkan berifı'.. • terdiii bilylik üstünlük. Ital· ... :, 
1 1 , k · dayaaıı noktaıı teıkil edebi· giliz bava kuvvetlerinin .,. 

nub içinden kaçırmı•tı. Katil, Piyedo• hemen cevab ta ya nın meı ezi vaziyeti, yan donanmasını dikkatli ' Ô ' 
7 Y leceji mahakka tır. yle ki met gören, ve belki de 1 

belki de bundan sonra da- verdi: kendisine ıarp Akdeniz'inde davranmaya aevkedecek ıe· _. 
b b 

· k .. "k Inıiliz donanması, biltün rısı Cibraltar'da, Malta ••r 
a irçok kadınları ademi - Affedersiniz direkto··r. ın lr göturmez strateıı kilde olma11na raömen, ltal· ti ·b · f d ı · k d • kuvvetine rağmen, bu aabil- Mısır'da bulunan, yahut 

• ade gönderecek, canlar buraya gece yarısında biraz ay a ar temın etme te ir. yan donaaması da hareket den ltalya'nın faydalanma- Akdeniz donanmaıına y~ 
yakacaktı. D<Srdüncüsü, M. sonra a-elen adam, zaptiye Sardunya kıyılarına kadar üslerinin yakınhğı ve tayya· sına engel olamaz. . -, 
Anri'nin tavsiye ettiği ted· nezaretinin• büyük memurla- ancak 100 mil, Sicilya ile relerinin yardımı dolayıaile, • leımiş olan llOO ili 

1 

birin semeresi kaybolmuı, randan biriıi dciil mi idi ve Tunus'un timal burnu ara· hele bu keyfiyete birde ma- Kıııldeniz; •ıelince, mu· harb tayyareıi vardır. -" 
gitmitti. 11nda ancak 70, a-ene Sicil· lik bulunduiu denizaltı ge· Bu program tamam elar'; 
E . sizinle görüımek üzere rel· ya'nın cenup kıyıaı ile Malta hakkak ki lnıiliz donanmaıı il' 
mnıyet direktörü, mabbuı memı'ıı·m ı'dı'? milerinin sayısı illve edilirse, · b d ö ötli b' 1500 tayyareye sahip o 

b 1 d i araiında ancak 70 mil var- ura • • z i rmez ır 
u un u u aaat sandukaıın· Emniyet direktörü, bu sözleri dır. Sardunya, Sicilya ve bazan çok mBsaid imkia ve üstilnl8ie sahiptir. ltalya caktır. 

da fevkaJide ııtırap duy· ititir iıitmez, bliıblitiln ifrı't N 1 h'I' d k fırsatlar bulabilir. Şarki Ak- herhalde buraya milbim kuv· ltılyan ordusunun ise, b~ 
makta ve kendi kendı·ae .· 

1 
apo i sa 1 1 araııa a i üç denı'ı'de. 1·1:..1• hava kuvvetı' - d b. 11"" 

- Ben bu iti pek fazla o muı ve ıapkasını çıkara- köıenin dıl'ı 400 mili bul- · " vetler geçirmek hatasına baılanrıcın • ızmette 
·ı · rak koltuğun &zerine attık- doğu gibi, Tireniyea denizi· nin vaziyeti, bu derece gayri düımez. Buna karııhk ta b~rp tayyareıi vardı. Bu '°f 
~ erıye götürmek istemeyib tan sonra: ain hiçbir noktasında timal müsavi olamaz. ltalyan'ların ftarki Afrika'ya . aylarda hava filolarını 11 

k
e ·dı erbal ıslık çalsaydım, - Sen divanemi oldun ltalya'aının veya Libya sahi- Gerçi lngiliz bava kuvvet· sıetirmiı oldukları bliyük den 170 e çıkarmak içio 1• 
ata timdi elimizde olacak- p· d lerı' lngı·ıı·z donanmasına h k 1 K ld · ı ·ı ı d ı ·ı ..ı• 

L 
ıya oı? Yoksa benimle linin 300 mil ötesinde bulun- ' ava uyvet eri ızı eaiııa pı an ı ive er o ayııı e ıa•· 

tı. ikin fU ıztıraptan ne Kıbrıs, Hayfa ve Abukir k h ıı' k' k eğleniyormuıun? maktadır. ticari gidiı·geliıini ço te - olarak tayini imkinııı o 
va ıt urtulacağımı bilsem! o· k b Iıte bu kadar mesafe da· hareket üslerine dayanabilir. likeli bir kontrol altına ala- ~ 
Bizim memurlar ne budala ıye te rar aykırmııtı. B 1 b b tayyarelerinin sayısı, ŞaJr 
d 1 

Zavallı bafı'ye, durdur· u bilinde ltalyan kara tayyare· ununa era er, Rodos'a bilirler. Öte yaadan bu ha· a am a ? A k d Afrikadakiler de dahil ol 
k r mış man yarabbi yerde titremej'e baıladı ve: ciliiiain büyiik bir kısmı de- ve oni i a aya dayanacak va kuvvetleri Sudan tara· ol 

~oiu ta iliklerime kadar it· - Ne divane oldum ve niı hareketlerine ittirak edip olan ltalyan tayyareleri de fında kara kuvvetlerile bir· üzere daha şimdiden biç ,J 
emeje baıladı. Her tarafım d .. 1 her baaıi bir harp eden ta· Hayfa'dan ancak 450, SO· lı'kte icraatta bulunabilir. mazsa 1500 le 1600 ara•• 
aj'rıyor. n ~ e sızın e eğleniyorum, veyt kanalı mahrecinden 400 

E gece yarısından biraz sonra rafın deniz yolunu ıon derece Libya'nın ıark cenubunu dır. ..t 
maiyet direktörü, cidden L k tehlikeye dlitilrebilir. o ıa· ve lıkenderiye'den 350 mil E . d f Malzemeıinin kalitesi ve f' 

f . b' . umon so ağından, sırtında . u•akta bulunacaktır. Fazla rıtre en ayıran mesa eye a.L: 
ecı ır vazıyette idi. Ne til ı- b' man Maltada pek bllytlk ol· .. I 1 1 · · ı· t b' ı· .,, 

Y u ır palto boynund raömen, ta yan tayyare erı paJının ta ım Ye er ıyeı 
w J '- ld ' a olarak ltalyan'lar, ınnn Is· • sara, ne so a aımı ayabili- beuaz bı"r saraı, baıında yenı· k . . . k d" . ı·çı'n bu topra'-lar üzerı'nden k 1 d . it l " 

Yord 
~ • apıyı ıtıvennce en ı evıne kenderiye'ye 300 mil mesa· .. ım arın an ııe, a yan 

V ~· bir ipek şapka ve ellerinde girer ıibi k61ke a-irdi. fede bulunan Trablus'a da uçmak imkinsıı bir ıey de- lngiliz hava kuvvetlerilli' 
a it epey ilerlemiı, ıa· kastor olduau halde uzunca - Herifi a6rd8nilı de llıe· malı'ktı·r. g· ildir. dl fak sökmeöe b ı t • • her ikiıi de yüksek bir 

8 . d b • aş amıı ı. boylu bir adam ıelip par· rine aaldırmadınız mı? Rodos gibi, Trablus sahi- • *• bit 
11 en ire, katilin ıt.si· ki k d 1 k ğerde olup kıyaslanabilir 

ma ığın önünde durdu ve -Arlıa.•• var - linin de ltalyan denizaltı Şimdi tatbi e i me te 
ne benziyen bir ıes · ---------------, vaziyettedirler. 
duyuldu. Direktörü ismile T s * 
çağmyorlardı. ZavalJı adam Telefon ayyare ineması Telefon Kısacası, A"kdeniı'le KıJ' 
aaat sandukasının içi9den 3l5l 31S1 deniz'de bir harb çık•'' 
ba ıesi iıitir iıitmez: ,,.....,.,____,.._ ------ ~ • ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~~-----.. ı b k 1 '-' 

- imdat ! B n n g lUI. D n l 7 İkint•i Kanun CUMA gftnft ıaat 21,15 ten itibaren Gerorges D'ESPARBES'in şah- o ursa, ava uvvet eri .1 

D. 1:. k d · \WJ eser romanından iktibas edilen senenin en heyecanlı, en aftzel filmi faaliyetleri hareketlerin ser· 
ıye uay ır ı. Gelen adam ~ --- ; 

Piyedoı imiı. Direktörünü, 1( ı ı ı üzerinde kuvvetle tesir 1 
ıaat sandukası içinde mabbus arta a r ı n o·· u·· m ·u·· pacak mahiyette olıcaktt' ıörünce şışırmıı, ayni za· _ Hususile, tayyareler, tic.ı' 
manda soaıuz bir hiddet gemilerinin bilyük bir kıı.-f 
duymuıtu. AŞK • HIRS • HEYECAN • POLETIKA • CASUSLUK · MUCADELE nın Akdeniı'de işlemeleri,, 

Emniyet direktörü sandu- engel olacak, bu suretle 1 
kanın içinden memuruna kü- ( y y . .sJ ) NI ANLAR: (YAVRUM) .Filminin kıymetli eanatkArlarından Constant REMY • Pierre RENOIR ekonomik vaziyette bUr 
fnr ıavurmakta, memur da DEBUCO 1 bı'r de(rı!lı'klı'k meydana "' URT • l\larçel ANDRF ve ANN E DUCAUX • T • 

amirinin bu bale nasıl düı· ------------ -'""'!""--~-----------
tüğünli düıünerek, hemken- A" yrDCS MIKf TAMAMEN REKIJ KARIKATÖR tireceklerdir. 
di kendine hayret etm~kte --------- FOKS T0RKÇE SÔZLO DÜNYA HABERLERi Bu itibarla devlet ada111ll 

ve lıem de onu bir an BugDo son defa olarak 13-15-17 seanslarında rının ihtiyatlı ve temki 
evvel •oradan kurtarmaia K hareket -ederek barb ad•"' 

çalıımakta idi. Piyedoş, ih- emanlar Çalarken larına harekete reçmek fı 
tiyıt olarak cebinde daima satını vermelerini caud 
maymuncuk, tornavida, bı- I dilemek lazımdır. 

Toton 



SPOR: 

Oulkevi likleri 
Pazar günü Halk alanında 

önemli maçlar vardır. Bunlar· 
Tepecik Tiirkyurdu • Kahra· 
manlar ribi iki komıu mu
hit çocukları arasında yapı
lacak son maç diierlerinden 
üsUin bir ehemmiyettedir. 
Bu maçtan e•vel Bayraklı • 
Kurultay vı bundan ıonra da 
Eıref paıa Hacıhlileyinler ta
kımları karıılaıacaklardır. 
Bunlardan ilkinin hakemli
ğini Muıtafa Bayrı, diğeri
de Hakkı yapacaktır. Mühim 
maçı da Altınordudan Mus
tafa Şenkal idare edecektir. 

Mektepler liki 
Okullar lik maçları bu 

hafta için geri bırakılmııtar. 
Buna da ıebeb halk alanın
daki tamirat ve aabanın teı
viye edilmekte olmasıdır. 
~elecek hafta program de
gıımeden oyunlara bırakıl
dığı yerden baılanacaktır. 

HilAI kongresi 
Dün akıam toplanan Hilal 

konsıreıi ekseriyetle yeni 
kurula Ahmed Fikret, Sezai, 
Feridun Tevfik, Cahid ve 
H11an Ba1ri'yi aeçmiıtir. 
Gençlere muvaffıkiyetler 
dileriz. 

---zak,...._ ___ _ 

Radikaller 
Heryo'yn istemekte 

ısrar ediyorlar 
Pariı - Radikal Sosyalist 

Partisine menıup saylavlarıa 
ek1eriıi, M. Heryo 'nun

1 
ne 

olursa olıun tekrar Partinin 

batına ıeçmuini iıtemekte
dirler. Radikal Soıyaliıt Par· 
tiıinin Fran1a'ya yaphfı hiz
metlerden babıeden ıazete· 
ler fu mOtallayı aerdediyor
lar : 

Radikal parti, bir orta 
sınıflar, kllrtık eınaf . . 

y 1 ıtçı, 

lıröyltı, barjuva ve entellek-
of tüeller partiıidir ki aı . 
ı~ • ye111 

•' zarureti.erini duyuran ıosyıl, 
ri~ ekonomık, finanıel ve ıoıyıl 
1" reformları her g6al0k bir 

faaliyetle tatbik etmek 

r~ üzere iktidar mevkiine iıti
dJ' rak eylemektir. 
ol' Radikal parti, bir reform-
ıl lar P~r~iıidir. Sınıf mücade

deleaını ve cebri vaııta1arla 
J Y•pılın devrimi takbih d 
~ e er. 

Radikal pırti ıı'mdik' k' , ı ıe· 
fi .ıle mevcud olan kapitaliıt 

.. ~ sıst · · k ,;,, emınıa. ati ve nihai ol-

d' dutunu hiç bir zamao dn
~ ıbUnmemiıtir. Bununla bera· 

er h' b' ıç ır ıeyin bu gllnden 
Y~rına deiiımediğini bilir. 

•ııen her taraftan kendi
sine karıı yapılan hlicumlara 

ve bütün mani ve engellere 

rağmen Partinin mevcut ka· 
lııı ve büyüyüıü iıbat edi

yor ki Kapitalist ıiıteminin 
nııhiyetinde mündemiç bu· 
lunan mus~vatııılıkları izami 

derecede izale etmek k•y
guıile Partinin komıu Parti
l~rle gllttUıi.i makul iıbirliii 
s~yasası en iyi ve muvafık 
sıyaıadır. 

Radikal Parti, Parlamento
da iş ·ı · h 1 çı erın ayıtlarının ıs· 
labını aen 1 brı . I . d • e urrıyet erıa mü· 
afaaıını ve barııın daimi 

tak.vi.yesini düşünenlerin kif· 
fuının yarduuını ister. 

N. V. 

VV. f. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

Olivierve 

sı Limited vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

lstanbul ve Trakya 
' 

Şeker Fbrikaları Tilrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fork lirası 
.. ANGORA" vapuru 20 don. Tel. 2443 

son kanunda bekleniyor, 24 THE ELLERMAN LINES LTD. Yeni Kavatlar çarşısı 
ıon kinuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

" THURSO " vapuru 7 

ve BREMEN limanların~ yük ikinci kanunda LIVERPOOL 
alcaktır.. ve SVVENSEADAN gelip 

"ANDROS" vapuru 3 ıu· tahliyede bulunacak. 

batta bekleniyor, 7 ıubata .. AD JUT ANT,, vapuru 8 
kadar ANVERS, ROTER· ikinci kinunda bekleniyor, 
DAM, HAMBURG ve BRE- LONDRA için yfik ala
MEN limanlarına yük ala- caktır. 

caktır. "THURSO" vapuru 15 
AMERICAN EXPORT LINE ikinci kinunda bekleniyor, 

"EXCHMOTH., vapuru 2 LIVERPOOL ve GLASGOV 
ıubatta bekleniyor, NEV-
YORK için yfik alacaktır. yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN Ll- "POLO,, vapuru 10 ikinci 
NE - LIVERPUL kanunda LONDRA, AN-

"DROMORE,, vapuru 18 VERS ve HULL beklenip 
son kinı:nda bekleniyor, ayni zamanda LONDRA ve 

LIVERPUL'dan yük çıkarıp HULL i,in yiik alacaktır. 

BURGAS, V ARNA ve KÖS- DEUTSCHE LEV ANTE-
TENCE için yük alacaktır. LINIS 

Gelit tarihleri ve vapur-

ların isimleri 6ıerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

uy ıpurların isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez ... 

Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" HERCULES ,, vapuru 

13-1-36 da gelip 18-1-36 da 
ANVEf S , ROTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için y5k 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 

LINIEN 

" GOTLAND " motörü 
20-1-36 da ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"AGILA,, vapuru 5 ikinci 

kanunda HAMBURG, BRE-

MEN ve ANVERS'ten tah· 

liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların iıimleri üzerine 

dejiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Marangozlar ve 
sanayiciler için 

Bir daha ele geçmi
yecek bir hrsat 

Fabrikamda mevcud ıirid 
destere, planya, kalıplık. 

freze, delik makineleri ile 

preae teıııihı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgib
ları, ilit ve edevat, mobilya 
kereıteleri, kaplamalar, pa· 

peller ve saire satılıktır. Her 

gün saat ondan saat alhyı 

kadar Zinet mobilya fabri-

kasına hemen müracaat 

No. 34 
-1111111111111111111111111111 ııı 111111111111111111111111111111111111111 m 11m11111111nnı11111111111 

Satılık motör ~lzmir yün mensucatıl 
§Türk Anonim şirketil 
:= ızmir Yon l\lensucah Tftrk A. ş. nin Halka- ~ 

= pınardaki kuma• fabrikası mamulatından olan § = mevsimlik ve kıl\'lık, zarif kuma~larla, batlaniye, ES 
..------~---= ~al ve ynn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 

katırenler! Mut· - -

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kulJanılmıı bir 
..,ot6r satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

laka (Okamentol) ~ 

öbftrftk şekerle· ea 
rini tecrfthe edi ~ 

ıiz .. ~ ea 
~ 

_ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ = numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim şİr· ~ = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkftr fabrika- ~ = nın metanet ve zerafct itibarile herkesçe malum ~ = olan mamulattnı muhterem mnşterilerimize bir ~ 

~ defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. § 
;; Perakende satıı yeri Toptan satıt yeri ~ 
S Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
§ Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. ~ 
- biraderler § - -ES Kuzu oğlu çarşısı Aıım Rıza ~ = ve biraderleri =: 
~ "{eni manifaturacılarda mimar 1 
:;: Kemaleddin Cad. Yünlü mal- -
:: )ar pazarı F. Kandemiroğlu 5 
in ı 111111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111~ı1111111111111111m111ı11111 

Ve Pttrjen ~ahapın 

en Ostnn bir ~Os

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ ıı.--Sümer Bank--

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahc1p 

Sıhhat ıftrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolannda 
ve eczanelerden 

arasınl!l!· 

>o.r 
~ 
~ 

fllllıf 

DOKTOR 
· Ali Agalı 

Çocuk Hastalıkları 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en ~ağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşlarl) 

' Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Ba~ırköy bezleri 

14

ROLAND" motörü 6-1-
36 da ROTTERDAM, HAM- ediniz. · Mntebassı11 

Sümer Bank yerli malJar ı,azar1 

lzmir şubesinde bulursunuz . BURG , COPENHAGE , 

DANTZIG, GYDNIA, GO· 
BURG, OSLO ve 1SKAN
DIN A VY A limanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JUL YA" vapuru 
9-1-36 da gelip ayni gün 
PiRE, MALTA, MARSIL YA, 
ve BARSELO NE hareket 
edecektir. 

Fazla tafıilit için ikinci 

Zinet fabrikası sahibi IJ,.inci Beyler Soka!' N. 68 

Ahmed Kızılırmak ı;.--•Te•leiiıifı•on-3•4•5•2 __ _ 

--------------------Kordonda Tahmil ve Tab-

liye ıirketi bina11 arkaıında 
FRA TELLi SPERCO vapur 

acentalıtına mtiracaat edil-
mesi rica olunur. 

Navloalardaki ve hareket 

tarihlerindeki deiiıiklikler· 

den acente mesuliyet kabul 

etmez. 
Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
\'alnız taze temiz ve ucu7. ilAç ve tu

\•alet ~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanan halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ıüzülmütür. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sıu HAT EzANEsı 



(Ulusal Birlik) 

Avusturya başbakanının bugün 
Prag'da yapacağı siyasal mül3.kat

lar için ne diyorlar? 
~---------------------------------------

"Şu ş n in g,, ko.çnk antanta dahil devletleri zecri tedbirler aleyhine 
teşvik etmeğe ve bazı kombinezonlar aramağa çalışacakmış 

Istanbul l 7 (Özel)- Avuilurya başbakanı Şuşningin merkezi Avrupa'yı şiddetle alakadar ettiği gibi, knçftk 
hugnn Çekoslovakya cumur başkam Edvar Benesle antanta dahil devletlerin menafii ile de miloasebettar 
konottuktan sonra başbakan l\lilan Hoca ile uzun bir dır. Şuşning'in, kllçnk antant devletlerini zecri tedbir· 
mGlikat yapacağı Prag'dan haber \'eriliyor. ler aleyhine çcvirmcğe gayret edeceği ve Italya lehine 
İyi malOmat alan mahafilin teminatına göre, Avus- olmak Gzere bazı kombinezonlar teklif eyliyeceği de 

turya başkanının Prag'da yapacağı konuşmalar, bntnn rivayet olunuyor. 
1 ....... .... 

Trahlus'tan Eritre'ye as- Suikasdcıların muhake-
ker sevkedecekler mt~sine dün de bakıldı 

Lomhardia ve Piyemonto vapurları Maznunlardan Arif, doğru · şehadet.le 

Süveyş'ten geçti, Trablusa gidiyorlar bulunmadığından Ankara emniyet 
Por!aaid, 16 (A .. ~)- Roy nakliye gemilerinin Trablusa müdürüne dava açmak İstiyordu 

ter Aıansı muhabırınden: ·gidecek ve 'oradan 10,000 
Akdenize çıkmak üzere asker yükleyeceği ve bu as- Ankan, 17 ( Ô:zel ) - Sol ları hakkında nGfuı katGAOne 

byıdh buloodaklerı yerlerden Süveyş kanalını geçmekte kerlerin Eritre•de hizmet kaadçıların muhakemesine d6n 
olan Lombardia ve Piemonte edecekleri söylenmektedir. öğleden ıonra Ağtrcezadı bı t 

-------~• • • landı. Enel4, gizil bir celae 
gelen tıbrlnt okundu, daha 
sonra maznun Arif 'in mıhke · 

me nisllğlne Termit oldu~u le· 
tlda okundu. Bandı; hukuku 
amme tıhldl ııfıtlle mahkeme· 
de dlnlenmlt olan Ankara ·Em 

Habe'1kOmJ•tesJ• ll}• O tehlı•g""' )• akdedildi. Gizli cel&ede dhıle-'i/ nen bası eabldlerln ifadeleri ve 
muhakeme 1afh1!11 11at li,30 

ltalyan uçakları Kızılayı kas
den bombardıman etmişler 

Kahire, 16 (A.A) - ltal- bir telgrafnameıinden • aşa· 
yan tekziblerine karıı Ha· iıdaki fıkrayı zikretmekte· 
beşistan komitesi bir tebliğ dir. Italyan uçakları kasdi 

.l olarak Mısar sıhhiye heyeti· 
neıretmiştar. Bu tebliğde 

ni bombardıman etmiştir. 
Daıaburda bir r-tııır aıhhiye Ve mitralyöz ateşine tut-
heyetinin bulunduğu ve bu muşlardır. Şurasını ilave et· 

heyetin bambardımandan edil· mek icabederki Mısır hilkü
diii altı hafta evvel Am~· meti Cenevreye resmi bir 
rika'nın sıhhiye bey•eti- protestoname göndermek 
nin yerine geçmit olduğu için Hıbeıistandaki Mısır 
beyan edilmektedir. Zikri konsolosundan mütemmim 
geçen ko'llite muddasını te· malfimat gelmesini bekle
yiden prens lımailiDaYudun mektedir. ......... 
Fransa'oın en hü

yok tayyaresi 
Fırtınadan batmış? 
Paris 16 (Radyo) - Ame· 

rikada Florida'da Peezako· 
lo'dan bildiriliyor: 

Fıansa 'nın en büyük tay· 
yaresi olan Liötenon Pari 
tayyaresi kumandanının Ha
vaı ajansına verdiji beya· 
natına göre, Tayyarenin bat· 
masının sebebi bOylik bir 
fırtınadan doimuıtur. 

Tayyarenin utradıiı ha· 
sarat henüz meçhuld6r. Tay· 
yarenin çıkarılması için fa· 
aliyete geçilmek lizeredir. 
Hasatatın miihim olmadıiı 
anlaıılıraa, mahallinde tami· 
rine çahıacaktır. 

Bolivya · Urugovay 
Asansiyon [ Bolivya J 16 

(Radyo) - Hariciye bakanı 
Şako harbi esirlerinin müba
delesi teklifine henüz bir 
cevab vermemiıtir. Ve bu 
hususta söylenecek bir söz 
olmadıiı söylemit ve: 
-Boynos Ayres•te bulunan 
murahhaslarımız bu buıusta 
tam bir ıelibiyete maliktir· 
ler ve bu hususta cevab 
vermek onların hakkıdır." 
Demiıtir. 

iş mes'elesinden 
Karşıyaka'da biri 

tebdid edildi 
Kiirııyaka'da Alaybeyde 

Hiinglm sokaiında oturan 
Yaşar oğlu terzi Salih; us· 
tası Osman oğlu Cemil'in 
kendisine it vermemesinden 
kızmıı ve uıtasının evine 
giderek içeri girmiş, taııdı-

ğı tabanca ile Cemili ölüm
le tehdid etmiıtir. 

Salibin üzerinde tabanca· 
dan başka bir de bıçak bu
lunmuştur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Mısır' da 
Dllyunu umumiye 
Pariı, 16 (Radyo) - Ka

hire' den bildiriliyor: 
Kabine ıon içtimaıl\da Mı-

sır diiyunu umumiye ve Fran· 
saya yapılacak tediyat üze
rine milzakeratta bulun
muıtur. • 

Finans bakanı Abdullah 
paıaıwn düyunu umumiye faiz 
ve taksitlerinin allan olarak 
tediye edilmemesi için vücu
de getirdiği bir liyiha ka
bine tarafındın muvafık gö· 
rolmüş ve kabul edilmiıtir. 

Bu llyibanın muhteviyatı 

gizli tutulmaktadır. 

kadar devam etti. 
Celaenln yarım saat tatilin 

den ıonra on sekizde ıçık ce,ee 
bııladı . MOddelumomillğe ıuç 

lulardan Arif ve lıirlı'ln Y•t · 

Deniz tahsisatı 
- Ba,tarafı 1 inci salıi/ede
rahk fevkalade tahıisat ko
nul1qaaı 1ıümrük ve inhisar· 
lar! bakanlığı bfttçesinde 
26, 170 yüksek Zirllat Ensti · 
tüsü bütçesinde de 19 bin 
liralık münakale yapılması 

hakkındaki kanun liyıbaları 
Kamulaya verilmiştir. 

Romanya'da 
Döviz muamelelerinde 

bir yolsuzluk çıktı 
Bnkreş 16 (Radyo)- Ya

bancı döviz ahm satımında 
yolsuzlukları görülen milli 
banka memurlarından iki 
kişi tevkif. edilmiıtir. Bu me· 
morların Viyana•da tevkif 
edilen Gros adında birisile 
müıterek hareket ettikleri 
anlaşılmııtır. Romanya bükü· 
metinin bu iki memur yüzün· 
den iki milyar Ley zarar et
tiği tahmin ediliyor. iki pet· 
rol ıirketi deposunda araıhr
maJar yapalmıt ve iki Fran
sız mensucat ıirketinin fab
rika direktörleri sorguya çe· 
kilmiıtir. 

nlyr1 t mGdGrGnGn ıoçlolırı Is· 
tloab ıar11ında hiçbir ııoçluya 
lokence yapılmıdı~ı hıkkındıkl 
eehıdetlnln do~ru olmadığı bil 
dlrUlyor ve tmolyd mCldftrft 

hakkında do~ro pbllllk etme 
mek euçondıo dava açalm111 lı 

teni yordu. 
Müddeiumumi Babı Arık.an 

kalktı, bu ıaleblo; görQlmekte 
olın dava ile hiçbir ılıU.1 111 

olmadığına, elk Ayet edllm~k lı 
ı~nlyorn bonon ayrıcı yapılı 

bilece~lni ıöy ledl. 
M.11nun Ali Salb'io vekili 

uukat Htmld ŞeTket ıe bu 
nokıal nızara loılrak etti. Mah 

' keme heyeti; kararlle iddia 
makamının ıaleblne oydu. Sol· 
kaad dan11na ald dosyanın esas 
mQtalea için iddia makamına 
le•di edilmesini letlyen mcıddel 
umuminin ıôılerloe kartı Alt 
Salb'io v~klH HAmld Şnket: 

- MGdafHya buıram. İddia 
makamına ltgal eden zetta id· 
dlılarıuı ıert eı~ilnler. Bunun 
için davanın bııka gGoe btra· 
kılm1111oa Ulzum yoktur. Dedi. 

Mahkeme heyeti mOzabre· 
de bulundu ve davı doııyaeının 

iddia makaın1Da Tt"rllmealne 
karar verdi. Mubakemtye 
pertembe gOnQ denm edile· 
cektlr. 

Maliye vekaletinden: 
1 - 2257 no. lu mad.eni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarına 54 kuraıtan alınmakta olan beher me· 
cidiyenin gilmüt fiatının tenezzülü hesabile kırk dört 
kuruıa endirilmiı ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için 
malsandıklarına tebliiat yapılmııtır. 

2 - Cumuriyet Merkez bankasınca satın alınmakta olan 
beher on gram meskük ve gayri meakük halis gümliı ba
dema yirmi iki kuruşa satın alınacaktır. 17-18-20 76-137 

lzmir evi< af müdürlnğnnden: 
Alireis mahallesinde senelik kirasına 120 lira tahmin 

edilen 2 no.lu ev 10 gün müddetle artırmaya çıkarılmııtır. 
ihalesi 18-1-936 cumartesi günO saat 11 ·dedir. lıtekli 
olanların müracaatları ilia olunur. 9· 13-17 57 . 

Otuz Tabutlu Ada 
Moris Löb1anınEn Meraklı Roma 

TefriJ.:a sayısı: 26 
- blrint•i Kunm: VEHONIK -

Veronik mahud iki hem- · Bu sırada Klemanı " 
şire, iki rahibe karşısında yattığı yerden doğruldu fi 
bulundu; ·yerde de bir kadın - Honarin ne oldu?. ~ 
vardı. Hiç şüphesiz bu da ye sordu! • 
üçüncü rahibe olacaktı. - Öldü! 

ilk iki kadın Veronik 'i - Öldü mil? 
görünce, telaş ve heyecanla 
kolunu tuttular ve: 

- Sizde gördünüzmü? Bu
radamıdırlar? Halk kaçtıktan 
aonra adanın hakimi oldu
lar. Şimdi sıra bizim. Altı 
gün oluyor ki burada kapa· 
hyız. Ada halkı kaçarken 
bizde burada kurumakta 
olan çamaş11larımızı topla
mak istemiştik; fakat bir
denbire kapı :üzerimize ki· 
litlendi. Burada biraz elma, 
biraz patates ve bir miktar
da rakı vardı. Bunun için 
fazla açbk çekmedik. Yalnız 
bütün korkumuz bizi de öl
dürecekleri korkusudur! Ah, 
güzel lmadam.. Balunız; en 
yaşlımız delirdi. Klemanı 
berbat bir halde, bana ge· 
lince .. 

Rahibe biraz durdu sonra: 
- Karreju döndü, aeden 

bizi buradan almadı? Diye 
sordu. 

Veronik rahibenin hiçbir 
ıeyden haberi olmadıiını 

anladı; bunun için cevab 
vermemek istedi; :sonra, ha
kikati ıaklamakta ne faiıle 
olabileceğini dilşilndtı ve: 

- iki sandalda battı! Dedi 
- Ne dediniz? 
- iki sandalda Saırek 

önünde batı. içindekilerin 
hepıi de öld61er. 

Cephelerde harb 
devam ediyor 

-Buştara(ı birinci sahifede

ha ttı Uzerinde devam etmek· 
tedir. ltalyan'Jar şimalden 

kuvvetli ihtiyatlar celbet· 
mektedirler. 

Roma, 16 (A.A) - 98 
numaralı tebliğ Ganale Do· 
ria mıntakasındaki harb 
bitmek iizeredir. Bu harb 
ordumuz için tam bir mu-
zafferiyet teşkil etmektedir. 
Kuvvetlerimiz bDtiin cephe 
70 kilometre derinlikte iler· 
lemiıler ve her taraft düş
manın tiddetli mukavemetini 
kırmıılardır. Raı destanın 
kuvvetleri alelacele geri 
çekilmiılerdir. Mağaralarda 
mevzi alan kuvvetli dilıman 
dumdarları ileri hareketle· 
rimiz dıırdurmaia çalıımak
tadır. DDımanın zayiatı 
fevkalidedir. Miktarı bili· 
hare tesbit olunacaktır. 

Hava kuvvetlerimiz Dagga· 
bur ve Sasabanehde diiıma
nın tecemmiilerini bombar· 
dıman etmişler ve · karada 
barba tutuıan kıtaatımızla 
miieaair bir tarzda teıriki 
mesai eylemektedirler. Şimal 
cephesinde hava kuvvetleri
miz dün Andioo mıntaka

sında düıman tecemm6lerine 
karşı çok müessir uçuılar 

yapmıılardır. 

Doğum 
"Yeni Asır,, gazetesi ~mu

harrirlerinden Mehmed Ali 
Oral'ın bir erkek çocuğu 
diinyaya gelmiştir. Yavruya 
uzun öaı_lrler !diler ve ebe
veynini !ibrik ederiz. 

Bu son sözü iki rablll' 
bir anda ıCSylediler! 

Rahibe Gertrüd 
( Devam edece~ 

Dursun bey' de 
Taşlı ekmek çıkara' 
fırınlar kapatıldı 
Dursunbey 15 [Özel aytt' 

rımızdan]- ilçemizde bor-' 
nan fırınlar son gOnlerde bt 
mur ve taıh ekmek çık.ı' 
mağa baılamışlardır. Ur• 
tarafından birçok defalar el' 
zalandırılan fırı:ııların bu d 
hepsi de kapattırılmııtır. 

Bunun üzerine Uray k•,. 
diıi bir fırın açmıı Bahkesİfjf 
den bir ekmekçi getirterl 
fırını derhal faaliyete ı~ 
muıtur. Urayın bu yeriD~ 
olan kesin hareketi ilç8°' 
büyük bir memnuniyet uyıl'
dırmııtır. Hiikiimet doktotf 
B. Memduh TOrker tarafıl' 
dan okul talebelerinin saj1' 
muayeneleri yapılmııhr. Y• 
talebesinin adedi yedi ı" 
içinde yirmi ikiye çıkarılataf: 
tır. Bu yektinun birkaç ıd"' 
kadar otuza çıkarılacatı u"!1. 
maktadır. Bundan baıka ~ 
çede uluı okulları da aÇ". 
mıştır. Yüz elli erkek elli 
dın bu uluı okullarında d 
a-örmektedir. ---·---c. il. P. 

Geoyöu kurul 
toplantısı 

Ankara 16 (A.A)- C. 
P. a-enyön kurulu 16· l-9 
tarihinde baftalık toplaltl 
ııaı yaparak Partinin iç 
leri üzerine glrliımele 
bulunmuıtur . 

Kumarcılar 
Yakayı ele verdilet 
Sındırgı, ıs (Özel ayt• 

mızdan) - Çarııdaki k 
banın Oç numaralı odaflıt 
daki Kurtuluş maballesiad' 
lımail oğlu Hasan HOıe 
Dursun oğlu Mustafa, 
san otlu Şerif, lbrabim 
lsmail, Ahmet oilu Mub 
rem, Emin oilu Abdul 
Hüseyin otlu Celil, fıl 
oğlu Memduh, Ahmed 
P.'uıtaf a, Emin otlu Ş 
kumar oynarlarken cO 
meıhud halinde yakalan 
tardır. 

Rodyaı; Kiplintı 
Londra 16 (Radyo) 

Jet ıairi Rodyar Kiplill 
ııhbati hakkında neırolll 
rapor, diin hastada yeoi 
lah eserleri görtildllğ6nil 
dirmektediri. 

Hasta tızerinde ameli 
yapan operati>r, ıairin lı 
ıına nikbin oldutunu sa 
mittir. 

Bu sabah çıkan bir r• 
da hastanın hayatının t• 
keden benliz kurtulm• 
bildirilmektedir. 


