
r ~ 
Yirmi beşinci yıl 

No. 6370 

Çarşamba 
13 

lklncltdrlo 1935 
\. .1 

lzmir'de bergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

r ' 
ltalya 

Zorlama Tedbirlerini Kabul 
Eden Devletlere Nota \ 7erdi. 

Bugün Cenaze Töreni Var! 
t.,,;,:,;;-Z~-··=-~----~:.-z-w.:.-~:-· .. :-·.:~--.--:.:-::=-:·=:-z-.z . .:-•..,,,r:--••w•:.••r •e .,.w ... -.··==···'4-c':--*•w••w••':..•••··~~ IW Z·z--=--.. -:--•.w .. ··- ~ --:--:.:-z .. .:::.,-·. ~-:.:-z. .. ~z .. w.•;r:. "' ·=·=·~~-·-.:..·~~·,,__= .. -.=·-·""'"·---..... : .......... : .... :.-= ...... ·-·-.!.•"-·--·-~·.:-.·~ 

Denizden 9 Ceset 
de V fa ,tti. 

ıkarıldı. 
ad··s ok 

ir Kadın O 
• 

erın ı ar 
Dün Ha tane

yan ırdı. 
l{aybolan ar 12 Kişi [{~dardır. Vapur Fazla Yük Almıştır. Kaptanın Son 
Dakikad ltidaHni Kaybettiği Anlaşılıyor. Gemiyi [(araya Oturtabilirdi. 

---------------------.. ----------------~---11 bayı nııznı f)iyevi · Hadisenin iç Yüzü· ikinci Kaptanın Da Cesedi 
Bulundu. Adliye Tahkikatı· Bugiln Rir Heyet Geliyor· ölenlt'r, 

Kurtulanlar l{io1lcrdir? Kazazedelerin Söyledikleri· Yolcu v~ 

IHnrellchat Sayısı 146 dır · lındada Nasıl Koşuldu? 

Hilalialınıerin Yardnnları ''e Dnnkn Son Görütıüş. 
I eholo vapuru nuo u~ra~ıo 

olduğu r, d kaııt v~ btı srade 

Llrçok yıutdttt1lıırım ızm baz lu 

hlr ölüm!'! sihüideulp gi•ltfJlı rl, 

lınıir muhitinde dntn bir ıelJ 

tap ve lı es ~ür uyandırmıetır . 

Dün şrhlrılP. güoün ye~Ao<· mev 

zuu, bu acıkla hal.ilse idi 

ltbay Feılı Guleç hasta ol· 

duğu halde gece yıırnnflım 

eonra keiuedelerln yerlrştlril 
dlkle ıl .l\1al112lar ve Yrşlldirek 

hKwawlao ile Mt>nıleket basta· 

1' alıkikaıı yapmı yar genel 
savanıon Orlıan Klini 

lleelol bfrcr bher dolaomıo 

le yaralılarla kazazedelcrlo eağ· 

\ 

/Jastaneclf•ki kadm J.·a:aze<J.,ler 
hklarile a!Uadar olmuo, lcep onlki ceııed bulonmuotor. İogl 
t>den emtrl .. rf alakadaı lara -.er · Hı bandıralı Polo npartle kar 

mlş ve hamırularde koronmut tarıldığı halde fzmlr'e getirilir· 
olen uullılara Kızılay tarafın· keo ôlrn üç kl~l ile gece Ki· 
dan iç çamıoırı -.e elblıteler Uzman eablllerlode bulunup ge 
dıığıtıırmış, buolsrı otellt:re yer· tlrllen daha iki ceeetle ~Henle 

leştlrmlştlr. loebolo vaporonun rln eaym ( L 7) ye baliğ olmot 
üçfincfi kaptanlle k.Atlp ve!alr tur. Kazazedelerden kurtarıhp 
memurları birinci kordondaki Memleket bıllıneelne getirilen 
Merkez otellot yeı letllrllmlt· komiser Beşir kızı Supblye de 
lefdlr. dfta ölmOetOr. Bu aoretle bulu 

Dl~er kazazedeler de hamım· nan 61Glerln aayııı (18) olmuı· 
lardıo alınarak muhtelif otel · tur .. 
lere yerleştlrllmlo ve 6Aleden Kaptan Be.!im: 
sonra btpel 818mahanedekl Şe· Facia anaeıoda bir kayJğa 
bir oteline tekıılf tdllmlelerdlr. binen ikinci kaptan Beeim; bu 

Bu otelde Kızılay tırafındao 

kendtlerlne eıcık yemek dığı· 
hlmakta ve ıalr ihtiyaçları te 

mfn edilmektedir. 
Don reEmfğ 

binalarla hususi 

blnalH ve liman · 

dakl biltfin va 

kayığa hıllun ve bfrçok çocok· 

lırın bfnmeel yOzllodeo deT 
rllrn kayıktın ıuya dOımOş ve 

yftıe, yftze Klllzwın eablllne 

varmıtııa dı karaya çıktığı aarı· 

da ôlmOetftr. İkinci kaptaıaan 
ceaedl de dOo memleket haatı· 
nealoe getlrllmlotlr. 

Kazı yerinde, bllbaeea eabll 
poılar matem lerde birçok pamuklar u moh· 

alameti olarak: telif hamule doludor. Bunların 
bayraklarını ya· 

rı ya kadar çdt· 

mtşlerdlr. Şehri· 

mlzdekl büıiln 

korıeoloslar ilbay 

lığıı gelr-rt:k bil· 

yük faclııdao do 

layı Ub11y Fazlı 

Güleç'e taziyet· 

lerinl 

lardır. 

SOlHJlUŞ 

Çıkarılan 

rn~edler: 

Kaza mahal· 

llnde mfttemıdl· 

yr.n ırııştıraıalar 

yapılmakta ve 

boğulmt olanla · 

rın ceeetlerl arın· 

maktadır. Dan 

kaybolcnamııtı için jandarmılar 

çalıemakıa ve bo eşya denizden 

çıkanlmaktadar. 

Sağda: Ka::.a:eJ,•leri /.·urtmwı lstil.·bal vapuru ifo siiııarilcri Mustnf<1 re Omer lwptmılar, Solda: 
luebolu siiuari~i Melımed Ali kaptan . 

Vapurun istiap kabiliyeti r.dlldl. DütOn mr. atye rağmen da lsıikbııl vtı loglllz bandralı 
- Sonu .J. üncü yü::dc -l 080 tondıı. Halbuki yalnız 122 kftl lrnrtarılablldl. Bunlar 

vapura yükleot'D malan ağırlığı 

780 toadur. Vapura pamuk, 

pirinç, manifatura f'şyısı, z~y 

ıloyağı, buğday, un, çay, por 

tıkal ve ealre yOldeomlştl. Va 

purdan kurtarılanlar ara!lında 

Antalya ilbıylığt emniyet me 

moru Bedri de vardır. hmlr· 

den bir de adliye mtıbıetrloln 

kaybolanlar arasında bulunduğu 

eôylenlyor. 

lloayırı di)'evi: 
İlbay Fazla Galeı:; facia hak· 

kandı dfto gazetemize ıo dl· 

yevde bulunmuştur: 

- BAdhıenln hangi 111tte 
olduğunu kat't ıurette tayin 

edemiyorlarsa da 19,5 20 eola· 

rıada olduğuna tahmin edlyo 

ruz. lzmlr'e ilk haber saat 23 
raddelerinde geldi. Derhal mer· 

keıdt-n imdat heyetleri gönde · 

rllmek.le beraber, daha çabuk 

yetişebilmeleri için Urla, Kara 

buran, Foça kazalarını telefon 

Soıı Dakika: 

Vapurda 146 Kişi Vardı. 
125 i Kuı'tarıldı. 
--~~~~~--,~~~~~~ 

9 Cesed Bulun~uğuna Göre Aranan-
lar Da 12 Kazazede Kardeşimizdir. 

Ankara, 12 (A.A) - Eto 
noml bakanı CelAl Bayar ışa 

ğıdıkl tebliğin neşrine Anadolu 

Ajansını memur t.tmloılr: 

Deniz yolları ldarr.sfnf n 1080 
ton hacmindeki İnebolu vspo· 

rnnun dOo 11 12 gecul eaat 
yirmi eularındı tahafffizhaoe ve 

Utla hizalarında batmıt oldu 

ğooo acı ile beyan ederim. 

lımlr llbayhğıodan alınan 
en eoo malümıta göre halen 

hmlrde bnlunıoıkta olara gemi 

süvarfııl Mebmr.t Alt kaptan 
lırntr körfoıloe girerken Kö•teo 

ıdaııil6 Prllkan feneri arabında 

tııboffuzbane htza9ında ani ola 
rak çıkan yıldız karayel fırh· 

nası tt:eldle lmroz ve Ftreogll 
terden gemiye eu girmtğ,. bao 

lamış -.e bir tarofa egllmlş ol · 
maeıodaa dolayı köruürlüklt>r~ 

eür'atle sn dolarak karan dal 

resini işgal -.e maklof'lerln ça 

lışmasıoı mnnl olmue bulundu 

ğoou, ve yolcuların ~a heyecanla 

bir tarafı koşuemof olmaların 

dao dolayı gemlnlo denildiği· 

ol ifade eylemletlr. 

orn, geminin fazla yakto olma. 

eından doğdoğaau ileri eOr. 
mnelerdir. 

Derhal kaza mahalline gt'Jn• 

dcrllmle bulunan -.eUlt!t deniz 

f~n heyeti reisi ve lstanbol fen 

heyetimize meneop iki aza hı· 

kiki sebebi t11bklk: 'e tesblte 

memur edllmlelerdlr. 

Gemide 43 gemi adamı •e 

103 yolca bulunduğa acınla· 

lardan telgraf la ~oplaoan ma 

lılmaıtao anlaşılmışhr. Bunlar· 

dın onhlrl logillz bandırah 
Polo ve yüzondördü İstlkbıl 

şUebl tarafından kortanlerak 

lzmlr'e getlrllmlijllr. Ve l'olo 

vapuru tarafındıın getfrlleoler· 
den üçü ölmü;tQr. 

Ayrıca dokuz ceeed toplan 

mıştır. Oolki kl~l kayıptır. 

- Lütfen çetıiriniı -

( 

l'ayyare Piyan -
g~su Numaraları 
iç Suhifeleriınizdedir 1rıebo/u ı:apumnun ser diimencisi Muharrem 

ve ambar lostormoıullAhmed Lütfi ıktıma kadar Ha~tane"eki erkek kaı.aıedeler Yolcotardın Mr kıemı knı. \...--------~----------·~ 



Facia, Ankara ve Istan-ı G lÜ fi) lÜ lfi) ...... ; .. ;·h;Hi~iil;m; ... ~ ....... H ... ~ lb_e ır o e ır n 1 
bul'daTeess~rUyandırdı ltalya Harici Siyasetinin De- Ta~~is 
Celal Bayar Makine Başında izahat • _, • y l Mussolioi için 

Aldı. Tebliğ neşredilecek tir ğışecegı 3 anmış. Ne Diyor? 

• ) D ) t} letanbul 12 (Özel) - (Tey 
Ankara, 12 (Özel) - lzaılr 

körfezinde İoebola vapurunun 

batma!u ve bir çok yolcuların 
boğulması fıclaaı borada derin 

teeıaftr uyandırmıotar. Ekonomi 

Bakanı Cel4l Bayar; makine 

baoındı facia hakkmda malti 

Devlet denlzyollerı ldaresJ, 

nporun 20 gOn enel hnuıa 
alınarak tamir edildiğini eöyle· 
mekte ve kazanrn, fazla yok 
alınmasrndan ileri geldiği tah· 

mln olonmakıadır. Deniz yol· 

ları işletme dlrektOrO Zekeriya 

ile bir eepekter bugfto İımlr'e 
bereket etmişlerdir. Deniz yol 

mıt almıştır. Celil Bıyar, bu 

gtln toplanan parti grubunda 

facia hakkında izahat vermiş 
tir. Kazanan gemiye fazla huğ 
day ve pamuk yDkletllmesf n 

den ileri geldiği blldlrlllyor. 

Ekonomi B•kanlığı facia hak · 

kında bir tebliğ neşredecektlr. 
lstanbol1 12 (Oıel) - ine 

bolu vapurunun uğradığı feci 

aklbet, borada derin bir tef'S!flr 
uyındırmı~tır. 

ları mDsteoara Sadallah'ın da 

fzmlr'e hueket etmesi muh 
temeldir. 

• • • 
Ekonomi Bakanlığı namına 

ceoaze l~renine Tılrkof fa dl· 
rektôrQ Ztya lotlrak edecek ve 

Bakanhk adına mezarlarsna bir 
çtlenk koyacaktır. Dao bunun 

için Bakanlıktan Ttırkoflııe 

emir gelmiştir. 

Karadeniz Akdeniz'e 
ikinci Defa Bağlandı ... 
KömOr Yolunun Açımını Bizzat Ba

yındırlık Bakaoımız Yaptı. 
-------·------

Ankara, 11 (A.A) - inşaatı 
biten Irmak - Fllyos halllnın 

ac;thı torenlnde bulunacak olan 

çağrılılar bu ak.,am oehrlmfzden 

11at 20 ve 21 de kalkan iki 
~sel katarl1:1 FHyoa'a gtımJşlerdfr. 

Törer;; yarın ııaat 15 te ya 

pılacak. ve Ktradenlz'i Akde 

nls'e ikinci defa bı~hyacak olan 

kömtlr yolu Bayındııhk Bakanı 

Ali Çetfnbya ıarafından ıçılı· 

caktır. Bıkan; urectğl bir soy 
levle hattın ekonomik drğerlnl 
ınlatacaktar. 

Çağralalaı; yarın akşam Hal 

18 ve 19 da Fllyos'dao hareket 

edecekler n çerıamba g6o0 

öğle Ozerl Aokartt'ya döomOı 

o1acakludır. 

Ankara, 11 ( Özel ) - 1 r· 

mak - Filyos battı bagün çok , _____ _ 
Bunların hakiki vaziyeti hık · 

kında tetkikat ve tabırıtyata 
devam edilmektedir. 

Kazaya uğrlyan larm lstira 

hat, tedavi, iaoe, lsk4a ve git 

mek lsılyeceklerf yerlere denfz 

yolları beeabına binecekleri 

veealtle sevkleri için tertibat 
11lanmıştar. 

Ekonomi bakanlığı kazıya 
uğrıy.nlar ve kaybolınlarıo 

llıtesloi ayrıca neşredectkt1r. 

Kazanın sebeblerlol önem ve 

allr'atle araıtırarak icaplarına 
bakacaktır. 

Bu acı hldfseden canlarmı 
kaybetml~ olanların Ailelerine 

nklletlm ve eahsım adına ta· 
11lyetlerlml ııaygı ile sunarım ve 

elemlerine btıtQn kalbimi'? iş· 
llrak ederim. 

Kazaya uğrıyanlars kurtar · 
mık için Polo gemhl ve istik. 

bal ıllebl tarafından gösteril· 

mlı olın bftyftk r•yretlere 
alenen tPşekkürQ de bir ödev 

parlak bir törenle açılm•etır. 
Ankara, 12 (Özel) - Fflyoıı· 

Ereğli hattı bog<ıa bnyok tO 

renJe ıçıldı T~rene bıyındarlık 

bıkam Ali Çetlnkaye başkanlık 
etti ve hlr eöylev verdi. Haı; 
Oğleden ııonra açıldı. Meraalme 

Ankara'dan özel trenle 250 k.Jıt 
totfrak etti. Ôul tr,.aln geçtiği 
her let111yonda halk gOeterller 

yıprı. Hattın geçtiği birçok te 

pelere attışler yıkılmış fe bftyilk 

~nllklere boıon halk fetlrak 
etmiştir. 

Akdenizde 
Iogiliz Harp Gemi
leri Ne Yapıyotlar. 

İstanbul 12 (Özel) - Londra· 
dan yaı.ılıyor: 1cgihere ile İtalya 
arasında ihtilaf çıkacağı andan iti· 
baren ilk defa olarak Akdenizdeki 
lngiliz harp geınilerinia yerleşti• 
rildikleri görOlmüotiir. 10,000 ton· 
luk Londoo ve Devenpbir ve 500 
tonluk Oelbi zırhlıları Sıkav Ce· 
belütiarıktan Malta'ya gelmiılerdir. 

Diğer tarafıan 45 harp sefine. 
sinden ınurekkep bir lngilia filo· 
eunun fı1keuderiye limanından çı· 
karak açık denizlerde manevra yap• 
tıkJarı Kahire'den bildirilmektedir. 

Mısır'da 
Milli yctper
verler Telaşta .. 

lstanbul1 12 (Özel) - Kı 
bire siyasal çevenlerinde Sfr 

Samuel Uoar'•D eon dlyevl h4 

IA mfloakaşa edilmektedir, mil 

liyet ptrverler telAotadırJar. 

Kar Başladı 
htanbol 12 (özel) - Karata 

on eantlm kar yeğmıotır. Mft. 

nalr.ı14t hızı yerlerde ke&llmle 
tir. Karadeniz kıyılarına bol 

ıayarım. yağmurlar dDemOetıır. , ______ _ 

ltalya Zecri Tedbirlere Karşı Hazır anıyor. ev e ere mlA) gazetesi, ltalyan Baıbakaoı 
1 J i l A Hozmıvor. Moesollnl lçla yazdığı bir m•· Nota Verecek. Avusturya, ta ya c rasını .. kalede diyor ki: '"Görfişlerl 

-------• halk tarafından kabul edllml h kk d letanbol 12 (Özel} - Parle İstanbul; 12 (Ôzrl) - Pa değlotkllk göeterece-ğl a ın 1 yen MoBBollnl gibi bir dikta · 
rls'ten bildlrlllyor: çıkan ş11ylaları bOyftk bir lh ten bildiriliyor: tör tehlikelidir " 

fili ı ı llyatı. telakLf IAzım .,eldta.ı Roma'd•n alansn haberlere Fransa siyasal maha , ta · a a. " " 

l 1 fthl hl kan".tlodedlr. göre, ltalyı:t hilkumetl zecri Ya harici elyaııet n n m m r 
.:.:.__:=~~=~==========:=----:----· tedbirlere karı,ıı makabli ted · 

Parti. Kamutay Grubu birler llAn edecektir. 
İtalya hftktimeti zecri tedbir · 

R d lerl kabul eden devletlere bir Dnnkn f oplantısında ~Tevf ik ÜŞ o nota verecektir. Ayni zamtnda 

k K D• 1 d • ftalya'da zecrt tedbirler aley 
Ve Şü rQ aya lll en J ,. ııtne btıyok nümayt11ler baıar 

Ankara 12 (Telefon) C. H. P . kamatıy grubu bagftn SaUet Jıomaktadırlar. 

Arıkan'ın bıtkanlığında toplandı. Zecri tedbirler bıkkındı DılJ latanbnl, 12 {özel) - Kor· 

Bakan Tevf lk ROşdO Araa ve lçlolerl Bakanı ŞOkrft Kaya fza. poraeyonlar bakanı ve iaşe dl· 
bat verdiler. 

Grub, hazırlanan kanon IAylbaaıoı esas itibarile kabul etmiştir 

Kamutayın yarıuld toplan"11nda kanonun çıkması muhtemeldir. 

••• 
Arablar Bir ltalyan Taar

ruzu Bekliyorlar!. 
Yemen Sahillerindeki Vaziyetten iki 
Devlet Birihirini Haberdar Ettiler. 

fıtanbol 12 (öıel) - İtalya'oıo birçok harb gemllerl Cldde 

Gutıode Te Yemen eabtlleriode dolaımıktadırlar. 

Yemen hOkdmeıl Blcaı krala lbnl111ood'o nzlyetten haberdar 

etmlt n bir halyan taarroaunun muhtemel olduğunu aOylemlettr. 

Bir Yemen heyeti Hicaz'• hareket eımiotlr. 

••• 
ltalyan Notası 

Ingiltere'uiu Siyas~sı Ozerinde Hiç
bir Tesir Yapamıyacaktır .. 

latan bol ı 2 (Özel) - ftalyao'ların zecri tedbirler hakkındaki 
ollubi notası Londra'da hiçbir tesir npmamıoıır. İngiliz elyast 

adamları, notaoan lnglllz durumunu hlçdlr ıtmın değlotlrmlye 
Ct'ğlnl ııöylemekte •e zecrt tf'dblılerlo tatbikine eaklden karar· 

laotmldığı nçblle 18 teorlnleanlde bı,lanacağını blldlrmektedlrler. -
Tayyare Piyangosu 

Dünkü Keşidede 12 Bin Llira 16800 
Numarava isabet Etmiştir 

./ 

rek.törlOğft araemda hosnle ge· 

len bir aolaoma 6zerlne gıda 

v~sılr ihtiyaç maddt<lerlnlo tev· 

zil lçfn bir farmOI vilcudı ge· 

tlrllmlotlr· 

Bakan M. Lantlll S.rdonya· 

dakl kurşun madenlerini ziya 

ret etmişlerdir. Lak'dekl kö 

mGr ocaklara normal olarak 

çalıımaktıdsr. 

Kalabalyo'dakl maogann ma 

denlerlndeo randmın artırıl· 
maktadır. 

Yugoslav J a tftccarları Boe 

nuaray'da toplanarak zecrf ted· 

birine lttlrak ettiği lı;lo hft 

kameti proteııto eımf şler n bu 

yClzden 30,000 feçlnln lealz ita 
lacağını nazarı dikkati celbet· 

mlelerdlr. 

Trlyeete'deld eeyrleefıln olr 

ketleri şu ana kadar muntazam 

olarak c;altomaktadırlar. 

Avu$turya Bakanı diyor ki: 
İstanbul, 12 (Özel) - Avus 

furya hariciye bakanı; zecri 

tedbirlere tetlrak etmediği lçln 

A voeturya 'yı haklız görtnler 

hakkında beyanatta bolonmuı 

- A vueturya zecri tedhfrlere 

lttlrık ederek kt:ndl ticaretini 

kendi ellle mabvedemez. Çftnkn 

ltılyı; Avvaturya lç!a yeg&ne 

ihracat memleketidir. 

inhisarlar Memurları 
tıııanbul 12 (Ôzı: l) - Tay· . 7086 7750 8168 8308 için Tekaflt Kanunu 

93:32 9!92 11322 11609 Ankara, 12 (özel) - lHUı.d 
12027 13545 13597 14!i24 met, Jnhlaarlar, deniz yolları, 
L 44 79 14967 15831 15927 Akay •e demlryollırı memurları 
l7798 18423 18575 204.65 için bir tekaot sandığı kanu· 

20759 2076 l 21380 21738 no yspmağa karar vermlotir. 

yare plyangosooon kalan na · 

maraları da hugfta öğleden ıon 

ra çek.Udi. Kazanan numaraları 

yazıyorum: 

16800 Numara 

12000 Lira 
26573 29671 No.lar 

2000 Lire 

21979 2~017 22107 22~83 ------
23142 23632 24135 24506 2871 4038 44.99 7069 
~4695 24878 2al38 26286 7214 4372 7486 7557 
26i95 26663 28177 29125 7628 76J8 8048 &Ot9 

. 1 8082 8951 9069 9564 
Yoz Ellı L. Kazanao ar 12648 13033 13191 14;!48 

217 29~4 3554 3672 15215 15528 la974 17575 
4781 6768 7312 8840 17902 18~78 19416 20164 

228l!i 

ltalyan'ların 

ilerlemesi. 
Londra'da 
Ne Tesir Yaptı? 

İıtanbol, 12 (özel) - hal · 

yan orduıuoon Uerlemeal kcy· 
ftyetf, Loadra ıf y.eal çneo· 

lerlndc lyl teelr bırakmamıotar. 

(Morldlng Yosı) ve (Deyll Telg· 

raf) gazeteleri, ileri harekattı 

ençok general Santlnl ordoıo· 

oun muvaffak olduğunu kıy· 

dedlyorlar. ---
Fransız Kabine~i 

Toplandı 
1-ttanbol 12 (özel) - Parla· 

teo haber VC"rUiyor: 

Nazırlı.r mecli~I. bu eabab 

M. Lnıl'ıo başkanhğaoda top· 

lanınıottr. Finans bakanı M. Reof' 

Franııa'nın floaneel durnmonu 

ve M. Lnal da Franıa'oın dıı 

eıya!anı izah etmtelr.rdlr. 

Zecri Tedir
ler Komitesi. 
Ayın 25 nde toplanıyor 

latanbal 12 (Gzel) - Ce· 

nevre'deo bıber nrlllyor: 

Zecri tedbiri r komitesi •1111 

25 iade toplauacık ve lıalyıo 
cevabaaı mazakere edecektir. 

Komite lçtlmaının geri kıl· 
maeı tbtimalfnden de bahaedi· 

llyor. 

M. Flanden 
Fraosa'nıu Sulh iste· 

diğini Sfiyledi 
ı~tanbal, 12 (özel) - Parf•· 

ten bildiriliyor : Fransa eski 

baobakanı M Fhuden, bir ılSf 
(evinde Franeauıu ket'i ııolb 
tetedfğlnl, memlekette bayındır· 

lı~ın artmaıı ve paranın tetik· 
rar bulmaııı i(ln çalıemaeı it 
zı mge ldiğlot eöy lemlotlr. 

Vapur Navlunları 
.ro· İetanbnl 12 (özel) - -. 

mftrlerln ucuzlam111 Ozer1°' 

btılnimeı, vapur nnlooıarıo• 
indirecektir. 

22464 Numaraya 

1000 Lira 
10219 113;!1 11811 1262z 20920 21213 21s5~ 
13300 1480, 15793 16888 23786 23807 24239 26701. 

Kamunhaylar 
Ankara 12 (Oıel) - Lll' 

mezunu kamunbaylar (Nahif' 

mldOrlerl) ilçebay olabileef~· 
18841 20762 21476 21489 28437 29749 29'i99 --ı ferdir. 

Kazanmışlardır. 21924 22146 22410 22794 ·~-------------------..-, 
BeşyOz L. Kazauaular 24386 24799 24932 25558 ... Memleketimizin 

202 .. 27963 29298 29694 297 348 1497 ~ 
yetiştirdiği yegane 

modern okuyucumuz 2155 2284 ~503 3898 Yoz Lira Kazananlar 
39~3 ~698 4730 682i 535 885 189J 2017 

" M o il"' Üs ş öv a o Üye berahe•ôude 300 gft••I kı• •••• 1•koek Fraa"' artôıderi olduA• halde 

l 5 ikinci teşrin 1935 cuma gDnO TA y y AR E Slnem11ında en bOyGk eteri olan 

l\tünir Nurettin 

BERJER 

Londra 29 Ö.R - Deniz koaf~._. 



IHlllllllll lklncftetrlnlS 

o·enIZ .. F8Ci8Si"' 
Nasıl Olmustu? 

iki Kazazede Sularda 
Nasıl Boğuştular? Vapur Faciası Etrafında 

' V T 1 . :- . 11 ç h 8 Yolcuların Telaşı - Çığlık Atan Ka- Son Doyumlar apurun e sızcısı e ar çı a- · • 
. dınlar ve Karanlıkta Suya Atılanlar. 

--·-
şısı, Serdümen Ve Dılo mftddel · .. Gemide Kargaşalık Olmuştur. Fır· 

Anbar Lostromosu ı~eler Söylüyor? :::;·~.~!:n ~:· tına, Şaşkınlık ve idaresizlik --İnebola nparunun tehlz Ba eıyaları da birinci ve ikinci ztzedelerden Ta· Bu Hadiseyi Dogw urmuştur. 
I 1 1 reos'lo Enver 'Ve 

nıemoru ac ayı eöy e anlatıyor: mevki gilvertelerl ile ambarla· 
- Vapur çok yOklQ idi. rın OEerlne ,,e kamaralara dol· lstanbul'lu Zey 

Kösten Onlerlndo vtddetll bir dordok. Vapur, birinci köpeş nellbldfn adında 
rozg4ra totaldok. Gemi eıncağa teye kadar batmıot1. Antalya iki gençle bir 
doğru yatmıotı. Biraz daha iter· Umaoından hareket ederken de· moharrtrlmlz ko· • 
leyfp Kllb:man açıklarına gel· mir kopa. Gemi iskeleye do~ro noomoı ve kaza 
dlğlmfz zaman gemi Köstenl yatmıılı. Derhal yQlderln bir hakkındı tefsilAt 
provasına ılmıı ve iskeleye kısmını sancağa aktarma ettik 

doğru yatmı11tı. Mflrellebat ile ve gemiyi doğrulttuk limandan 
ayrıldık. 

birlikte vapurda bulanan yol 
Rodos açıklarında bf r 

cular yOklert aktarma etmeğe b fırtınaya yakalansaydık, mobak· 
aşladılar. Bir arahk makineye kak orada batardık. Fakat hava 

ıo geliyor diye bir su ltlttlm. çok gOzel geçti. Buna rağmen 
Derhal envarlnln yanına koş· biz gece gOndüz uyku uyuma · 
tnm. Birşey sOylemedL Yalnız yor ve çuvalları aaocaktıo fs. 

Yflzüme bıktı. Biraz daha bek· kefeye, iskeleden snacğa nak· 
ledlm. Gene bir emir vermedi. ledlyordak. 

Bu sırada Kaleden bize doğra Dün akşam üzeri Karabo· 

bir vapur gellyorda. ( Fleyşln) randan 1çerl girerken yıldız 
ile imdad işareti çektim. l\fo. rüzgArı eıımeğe başladı. Kösten 

kabil cevıb Yerdi. Bu (lsıikbal) önlerin<' geldiği mlz zaman rflz 
'9apora idi. Derhal telsiz daire · gir çok şiddetlenmiş ve gemiyi 
•ine.. koıtam. Makiueyl lşletdm lekeleve doğru yahrmıftJ. Yol · 

al mı ıtır. 

Enver; Mershı 

d,.n vapura bin· 

mlı ve bindiği 

andın itibaren 

hlhra def terine 
birçok notlar al 

mıştır. Deniz su· 

yundao b414 ıslak 
bir halde olan 

h4tıra def terini 

muharrlrimh 

okumuıtur. An 
talya ve Alanya 

tle Ffnlke'de dur · 

doğa mOddetçe 

DQn akoam geç vakit öğren 

df ğlmf?.e göre adliyece yapılın 
tahkikat, İoebolo yaporooon 

bıtmHının bir saat eQrdiiğftntı 

göstermiştir. 

Şahit sıfatlle dinlenen İoe 
bolu vapuru mtırettebıtı ile 

yolcular YBpurun fazla hamule 

almıo olduğunu ve bu fazlı 

hamuleolo teslrlle yanı yatarak 

battığını !öylemltlerdlr. 

İstikbal vapo ı o ıOvtrlel Mus 

tafa kapıaolı, ikinci sfharl 
Ômtr kaptın da Milddelomumf 

muavini Orhan t1raf111dan lstfc· 
vah edtlmlşlndir. Bo iki kap 

tan nporun karaya bir mll 
uzakta oldoğooa göre demir 

atmadın karaya oıurtolabUt.ce· 

ğlnl n ba suretle facianın 

öoüoe geçmek mftmkQn ola 

cağını eöylemfşlerdlr. 

bir emmıue görüomt.mekıedir. 

Netice itibarile geminin fazla 
hamule alma11 •e yıldız - kara• 
yt!I ferhnaeının tlddetlice eııme · 

ılnden yana yatarak ıo aldığı 

ve battığı aolaeılmıotır. Yolcu 
Ye tayfı mlktaclne gö:e kay· 
bolan ve ölenlerin sayıtı 50, 
70 ara~ıodadır denlltyor. 

Kazada öleninin lsiml .. rlnln 
teEh!t tdilebflmt-81 için nporun 

uğradı~ı muhtelif liman ve it 
kelerden binen yolcuların mlk· 

tar ve isi mlt!rl yerleri o den &O· 

rulmuı ve malumat gt'lm,.ğe 

başlamıttır. 

Bo mahlruat toplandıktan 

sonra ölOl,.rln 11yı111 bakikt 
olarak belli olacakhr. 

Deniz yolları iışlf'tme idaresi 
İzmir acenıe 1 muhtelif lske 

lelerden vap:.ıra yüklenen tf · 
yaoıo tonUAtolarını da ıor· 

moşıor. 

le mıklnenln biltftn kovvetlle colarla birlikte çuvalları nak· 
hndad ltaretl olao (S. o. S .) letmeğe baıladık. Bo sırada 

bu yerlerin güzel · Selcilıiddın Enver ve Zeynelabidi Ba ıoretle bütftn söylenen 

sözlerin batan vapur eovarfsf 

Mehmed Ali aleyhine olduğu 

anlaoıhyor. 

Yunan Tütünü 
L 1 malları denize atmamızı eJty. 

tikleri hakkında eablfelerle ya tOğQnft, nihayet kortulduğono 

ÇeıLtim. smlmfzl ve mevkii· u 

tnlzt bildirdim. ledller. Gemi de demfrlemlolf. 
zılar vardır, Flnlke'ye ald ya eöylemfotlr. ihracat Senenin ilk Altı 

Ayında Ne Kadar oldu Geminin eancak tarafı hafif· 
zıda da ıo satırlar nrdır: Zeynelabidin de vapurun y ol· 

Vapuru karaya oturtmak Bir mQddet sonra (Polo) 
lanılndekl İoglllz npuro telsizi leyince vapur doğruldu. Fakat 

- Vapur yt\kü fazla oldu· da mGteaddld defalar tebltk., 
mftmlftn olsaydı fıbfatlle facia 

bo şekilde olmazdı, fakat e(ha· 

rlnfn o ıırıda kendisini kıy· 

betmfı bir halde çahştığt ve 

tedbirler aJm•ğa uğrattığı da 

söyleniyor. Boudan eonra \'&· 

pur mftrettebıtından bir k11 

mınlD kendisine mftracaat ede· 
rek npora fazlı 10k yftklen· 

mit oldo~ono söylemeleri de 
nporda bir nevi ınıroı hfl· 

kftm ıardftğOoG göıtermektedlr. 

•ldığını bildirdi ve imdada bu defa iskelede fazla yok 
kalmıştı. Gemide eo da çokta. 

gelmekte oldoğono söyledi. Bir BJz hkeledekl malları da bo · 

ğandan eağ ıarafa yalh ve gO· 
verleyl eo b1&tı. Süvarinin emri 

ftzerlne güvertedeki un çoval· 

ıtlıttığını, Kfllzmın yakmında 

bQtftn yolcolarm gövertedekl 

eşyayı bir taraftan öte tarafı 

Yunan tıltiln mecmua .. ının 
verdiği malumata göre 1935 

aralık dinamonun sönmek Ozre şaltmak 14;fn kootuğomuz za ları vesaf r eşya bir taraftan taşımasmı rağmen vapurun 

senesinin ilk alta ayında tatcın 
ihracatı 24,588,062 kilo olmue· 
tor. 1934 Senesinin ayol mdd· 
delindeki ihracat ancak 15 mil· 
yon 336135 l kilo idi. 

0ldoğona hlaaettlm. Makine iş man gemi epeyce yalpa 

lenıemeğe başladı. Kazan [dal· etmiş ve f1engl delikleri ile 

öbflr tarafa vinçle kaldmlarak batmaktan kurtuılımadığını, 

reBi artık ıu dolmuşta. Derhal lombarlardan eo daha fazla 
dı9ar1 fırladım. Sancağa doğra glrmeğebatlam ıtı, artık geminin 

Y•toıış bir vaziyette bulunan kartalmaSJnı tmkAn yoktu. 
genılden denize atladım ve yft· Gflvertede tahllılye mantarları 

terek latlkbıl Hpuronun bir dolu idi. Halk bağrışıyor, bizi 
'•ndılına bindim." kartarJD diye aihyordu. Ce 

• • • 
Carkçıbaşı ne diyor? 

İnebolu vapurunun çarkçı. 
bışıeı Salim; geminin fazla 
)tllda olduğooo ve kazın1D. 
bnndan tlerl geldiğini; kendi· 
•inin gemiden en son ıynldı· 
~•tu söylem ittir. 

• • • 
lnebolo vıporonun eerdftme· 

ili Rlze'll Muharrem ile gemi 

~lbbır lostromoıo Ahmet LOtfü 
4dlseyl şöyle anlatıyorlar: 

~ - Mersln'den hareket eder· 
~il pamuk, buğday, pirinç n 

d 11 ofak·tefek eıyı aldık, Ora· 
•tı AtatQrk çlltlt~fne uğradık 
YGı ton kadar tutan 1000 ço· 
~., 1 
~ çe tik aldık. Bunların bir 
18trı•nı ambara bir lusmını da 

ga•erteye koyduk. Bandın son· 
tı b Anamur Ye AIAfye'den de 

1
11~day aldık. Bunlar da göver 
eye yerlettlrlldl. · 

ta Antalya llmımna geldiğimiz 
bı. lban Yıpur dola· idi. Halbuki 

ti llnıındı tatlar Ozerlnde n 
~e nıotörlerde yok dolu idi. 

minin batmak ftzere olduğa bir 
sırada denize atladık ve yftze . 

rek İstikbal vapuruna çıkllk. 
Geminin batacğı aablr saat 

evci anlaşılmıştı. Eğer o zaman 
bir boçak mil ıçığıoda bulan· 
doğumuz Kilizman ııabUlerlne 

do!ro gitse idik gemi bştın· 
karı eder ve herkea kortolordo. 

C.H.P. Kongreleri 
7 11 935 akşamı Seydlköy 

Hıtaf bey mıbıllesi C. H. p. 
ocağt n 9. 11·935 akşamı Yeşil 
Ye Çay mahılleJerl ocaklarının 

kongreleri toplanmıştır. 
HatRf bey mahallesi parti 

ocağı baıkanlığını Ztya Ak Ay· 

dın, azahk~ara Sadıka Go~ın, 

Elaean Aksoy, Halil lbrahlm 
Aras ve Abdorrabmın seçilmlı 

lerdlr. Yeoll mahallesi parti 

baıkanlığını Ahmet Kallı, eza. 
lıklara Yaşar All Üz, Alrlf Ye 
KAmll eeçtlmlılerdlr. 

Çay mahalleet ocak başkan· 

lığına T. Alp, Qyellklere Sabri 

Karaca, M. Akkan, Ali Ye Tev· 

f lk seçilmişlerdir. 

vapurun müvazenesl temin edildi 

Fakat iki saat sonra npor 
sol tarafa yıth. Tekrar çovsllar 
bir taraftan öteye nakledtldl, 

yolcol111dan bir kısmı da vapo· 

ron batmasına mani olmak için 

çalıotılar n çunlları arkala· 
rında taoıdılar. Radoı'tan sonra 

yolda npur bir defa daha ea~ 

tarafa yattı. Ve bo ıeHlde yana 
yatık olarak bir milddtt seyretti. 

Gene halk çuvalları bir taraftan 

öteye taşıdı. 

Karaboron'dan geçtikten son

ra npur gene yana yattı. Hava 
rOzgArbydı. 

lzmlr'e iki saat kalı Kiliz. 

mın açıklarında sığ tarafa ya 

tan vaporoo kamara delikle· 

rlnden sular içeri hücum etti. 

V apar fazla batmış olacak ki 

uğraşmak fayda nrmedJ, kazan 

dairesi de S!J içinde kaldı ve 

haf lf bir patlama oldu.> 

Hıtıra defterinin bundan 

sonraki kıemrnda artık yazı 

yoktu. Kazazede bundan sonra 

berkesin karmakınııık bir bal· 
de denize atdmağa bııılıdığını, 

İstikbal YApnronun yetlıerek 
denizde batup çıkanları kor· 

tarmığa uğrattığını, bu npur· 
dın aarkıtılan merdlnne bir 

kaç defa tutunduğu halde dftı· 

~~0 Tayyare Sönema~u Telefon 
:il5l ' 

Bugftn Anuy Oodrı ile kocaaı dünya boks şımplyono Maks Schmelfng'ln beraber 
dikleri ve kendi hıyatlarıoa temas eden iki saatlık ka':ıktbı f Uml 

l{nocli Out 
çevir· 

Yüzlerce gilzel kızların varyete numaraları - 75 bokaör kızın entereHn boks maçları 
Muelkt · Teganni · Kahkahı • Şmellog'tn hayatı · Yetlımeel ve çok heyecanlı maçları 

s~ı\ T Ayrıca: Foke (Türkçe sözlü dilnya haberleri) - Mlki (FabrlkatOr komik) 
NSLAR: Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 - Comarteel gilnlerl 13 - 15 eeınelarında 
talebelere tenzllAtlı bilet rerlllr - Pıızar gQnil 11,30 - 13 te flhe ıeıoslar vardır 

Bugün: Her ıeansta gl~t>ye hüviyet Sporculara ıs. 20 . 25 kuruşluk 
kartım göeterecek olao bilet verilecektir 

yolcuların 

- Allah, Allah! 
Sedalarının uzaklara akse 

ba1ladığın1 söylemi, n demiş· 

tir kf: 

Bu f hracat mftoaeebetfle bu 
een .. nlo ilk altı ayında Yona· 

nletan'a giren para 1,485,907 
bin 806 drahmldlr. Geçen ee· 

- Kadınları teselliye çalı 
tıyordom. Nihayet vıpar ıo· 

larla doldu, ben de cankorta 

ran slmidUe denize atıldım ve 
İdlkbal nporonun zenclrlne 
tatandom. 

lzmirden gönderilen imdat 

nparlulle Uıla'dın çıkan 

vasıtalar kın civarında geniş 

mikyasta ır1ııtırmılar yapmıı· 

lırea dı hiçbir şahıs bulama· 

nenin ayni mtıddetlnde ttltOn 
bedeli olank Yanınletın'a gl· 
ren para 89819021414 drah· 
mi idi. 

1936 Viyana Sergileri 
Vf yanı İlkbahar ıerglel her 

sene olduğa gibi Laypçlk ser· 

glslnl mOteaklb martın 8 
inci gdn6nden 15 inci gQnOne 

kadar akdedilecektlr. Viyana 
nlushrarası Sonbahar ıerglıl 

eyltllfln 6 ıncı gflnfloden 13 
tınca gOnftne kı~ar yıpılıçaktır. 

- Beni kurların! 

Diye bağırmağa bışladım. 

Yetioerek kurtardılar. Vapur 

fazla yGklft idi. Gavertede on 
çuvalları ayaklarımızın altında 

yayı kaldmmı nzlfeslnf görtı· 

yordu. 

:mı,lar n yal01z nporun ha· 

muleılnden öteye beriye ıtılmıı 

muhtelif eşya ve birkaç cesede 

nstlamııılarcJır. Bo cesetler dan 
Iımlr'e getirilenlerdir. 

Vak'a yerinde gemiden biç - Geçen senenin en btıyük munffakıyetl (ÇARDAŞ FÔRSTlN) filmini kim hatırlamaz? 
Bu anatalm111 f llmla ırtlıtlerl, altın 11eell gOzellt"r gOzell Mıcır yıldızı 

Maırtha Eggerth 
Ve Avropanın en baycık 3 komiği olan 

raul Hörbiğer · Paul Kemp - Theo Linngen 
den bıoka beytz perdenin ses kralı, en bGyQk en genç tenörO, Marthı Eggerlhln 

yıparken ee,folp evlendiği 

Jean KöeplYlra 

bu filmi 

Slnemacllık dtınyaeının en tatlı, en gazel, en ne,ell ve en nef le oarkılarlı eQ!lerımlı bir 

pırlantaeım, bir ııheeerlnl meydana gethmlılerdlr 

Sevginin Sesi 
ön O mOzdeki cumarte8İ matinelerden başlıyarak 

E L H A M R A 1. Milli Kfttftpbıne elnemaeına 
ııeref ktzandıracıktır 

Bugün: Altın Zincir Oynıyanlar : Jean Ktnford 
Klark Gable... Fr1nsızca 

elılft btıyftk l Um 
Emealelz bl1yftk bir muvaffakıyetle denm ediyor 

~~-

' 



Denizden 9 Cesed ~ıkarıldı. Bir Kadın Oa Dün 
Hastanede Vefat Etti. Hadise Çok Acıklıdır. "Ozdm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 

Göı-ilŞ.ler 
Sezişler 

K. S. Yazan. \!:ezacı K. K. Aktal 

- Başı 1 inci yüzde -
Polo vapurları lardrndan kur 
ıarılmıetır. B4dfsenfn neden 

doğduğu kat'i olarak anlaşılmış 

değilse de gemi eüvarlslDio 

ifadesine göre ansızın çıkan 

yıldız fırıınıeı üzerine suların 

elddetU hücumları ' ve gemiye 

dolması ile vapurun 15 dakika 
lçfnde battığı beyan edilmek· 

tedlr. Şimdilik malumat bundan 
ibarettir. 

• • • 
Anadolu - ltbayımız Fazli 

Giileç de son dakikada telefon 
la ldarehanemlzl arayarak va 

dyeti, Ekonomi Bakablığınrn 
teblf~l dalrealnde aydınlatmış 

Ye yukarıdaki dtyevlnl tas· 

hlh ederek, şf mdlkl halde 

aranmakta olan kayb yorddaş · 

ların ancak 12 kfı,lden ibaret 

oldağuno söylf'!miştlr. 

Adli tahkikat 
Adli tahkikata gl\re kaza 

Pelikan feneri letlkametlnde 
ve Klllzmao'a blrbuçuk-iki mil 
zakta olmuştur. Kazanın vako 

..ılduğo zaman saatıo 19,30 ol· 
doğu tahmin edlUyor. 

Hadiseyi İzmit limanından 
hareket edeu İstikbal vapurun· 

da boluuanlar tık olarak gör 

maşler ve vapurla Ioebolonun 

yardımına koşmuşlardır Daha 

enel limandan hareket etmto 

ve kaza mahallini geçmiş olan 

IogllJz bandıralı Polo vapuru 

da feılmdad düddklerlnl duy· 

muş ve geri dönerek latlkbal 

npuru He birlikte kazaya 

uğrıyao lnebolu yolcular1Dın 

kortarılmHına iştirak etmiştir. 

Bu npur yolcu ve müret 

teb ı tlın 11 kişi yl kurtararak 

lzmlr limanına döomüş ve kap 

tan keyf lyetl bl.r raporl11 deniz 

merkezine bildirdikten sonra 
yoluna devam etmiştir . İstikbal 
nporo tarafından kısmen İne · 

bolu vapuruna .rampa edilmek 
ve kısmen de bu vapurun dl · 
ğer vasıtalarından istifade olun· 

mak euretlyle 11~ yolcu kor· 
tarılmışhr. Bu yolcular fzmlr 

limanına getirilmiş ve otomo 
blllerle hastahane •e hamam 
fara gl\tOrülerek tedavileri ca 

relerine baş vurulmuştur. İne 
bolu vapnronoo ıQvarlel Meh· 
med Ali kaptan; bza y .. ıine 
istikbal vapurundan ıonra ye· 
tiıım Polo vaporo tarafından 

kortarılmıetır. Batta söylendi 

ğlne göre, lnebolu vapuro lost· 

romoeo; süvari Mebmed Ah'yl 
batmak Ozre olan nporu ter

ketmeğe dhet etmiş ve silvarl 
bundan sönra vapurdan denize 
atılmıetır. 

Kaç kişi vardı? 

loebolo vapurundaki yolcu· 
\arın ve mürettebatm ııayısrnın 
180 190 arasında olduğa tah 
mln edllmektedfr. Kurtulanlar 
122 ve cesetle ı 1 bulunanlar 18 
olduğuna göre vapurda bulu 

nanların sayısı 180 tahmin edl· 

lecek olor'\a daha 50 kişi ka· 
yıprır . • 

Ne kadar yük almış? 

Vapuruıı bımole istiap ka · 
hlllyetl 1080 ton olduğuna gö 
re yapılmakta olan tahkikatta 
yftldenen eşyanın bu mik.ttırt 

mOttcavlı bulunduğu ve hamu · 

lenin mQvazeneetz letff edtldi· 

ğl, alt ambarlara eıkletl ız eş 

yanın kooolduğa ve vapurun 

üst kısmına pirinç, buğday, 

elsam gibi ağır hamule yftklen· 

dfgi ııöylenf yor. HattA bu yftz. 

den vapurda mdvazeneelzllk 

~~_;_~.:..:...:...;.....;.--......... ··~-9-41-... --__:....:_:_;_~-"-~ 
görı11maş ve Kurtarılan 122 kl~I ounlardıı: 
kazezedelerden bazılarrnın Memleket hastahanesinde bu 
deleri bunu teyit etmlellr. lunanlar: 

Seyrleefer talimatlarına na· Aoımorlu 13 yaş1nda Ab-

zaran ticaret eşyaeınm ambar dülJıitlf oğla Memlş, Anamoılu 

lara konulması, göverte veealr Memiş oğlu Şevket, Maniııah 

yolcolarrn bulundukları yerlere 26 y119ıoda Basan oğlu Meb 

bu kabil ticaret eşyHının k.o- med, lzmlrll 23 yaşında Arif 
nolmamaeı lcabederken nfv.am oğlu Mehmed, Klliell 24 ya· 
Vl' kılnunların ihmal edilmeııl şında Ahmed oğlu Mehmed, 

yftzftoden de mes'ollyetlo eu aoıeı Fatma, karısı Makbule, 

veriye tahmil edilmekte olduğu oğlu Ekrem ve Ahmed, Ay· 
zannı hasıl olmıktadtr. Vapu dın'h 25 yaşında Mehmed oğlu 
run yeni havuzlınmış olm88t0a Mehmed, Izmlrll 24 yaşında 

ve fstanbul'dan Mereln'e Jlk Mehmed oğlo Üdmao, Erme 
seferi yapmeş bulunmasına göre nekll 33 yışındı Mustafa oğlu 

vapurda seyrlsefere maDİ bir Rlfaı, SelloUdi 28 yaoıoda Ali 

arızanın mevcudiyeti kabul oğlu Bedir, İnebolo'la 28 ya 

edilmemektedir. Bu lıibarlo da şında Tevfik oğla Galib, Ao 

kazanın yokarıdald hamulenio kara'lı 24 yaı,ıoda Hüseyin oaıo 

tonaj mlkdarından fazla alın· Mustafa, Antalya'h 2 l ys~ı oda 

maeı ve bllhaeH eşyanın ueolii Mustafa oğlu o~man, Merztfoo 

dairesinde istif edilmemeeloln lo 73 yaşında Mehmed oğln 

faciaya sebeb olduğu kuvvetle Veysi, Merzlfon'Ju 36 yaşında 
zannedilmektedir. Mehmed karısı Huriye, Erzu 

Kaza yerinin sahile pek ya rom'!o 25 yaşmda MebmP-t 
kın olması ltlba:tlle vaporoo o~lo Sıtkı, Adapazar'h 25 ya 

kaptan tarafmdan demlrlenmeel şında Cemal oğlo İbrahim, Çf'ş 
de ayrıca ihtleae erbabı tara meli 27 yaoanda Nrzaket kızı 

fmdao doğru bulanmamaktadır. Leman, İetaobul'lo 28 yaı,ında 

Kaptın vapuru dtımlrlemedJğl poUs Osman oğla Necmlddln, 

ve derhal karaya oturttuğu tak kansa Mesrure, 3 yaşandA oğln 

dlrde Facianın önüne geçilmesl Nazmi, Trabzon'ln 24 yaoındı 
oin mümkün olacağı kat'i şe· Osman oğlu Temel, letanbul'lo 

kilde söylenmektedir. İoebolu 25 yaşında Mustafa oğla Nurl, 
vapuru sövarlal Mehmed Ati Slllf keli 34: yatıoda Ali oğlu 

kaptın zm altındadır. Dan Mebmed, E~klşehir'U 24 yatında 
müddeiumumi muavini Orhan Haeao oğlu Sadık, llgazla 34 

Kôoi deniz polis merkezinde yaşında Mehmed oğlu Mebmed 
geç vakte kadar tahkikatla meo· Alt, Antalya'lı 22 yaşandı Ha 

gol olmuş, kezazedelerden on HD oğlu İlyae, Kıışada'lı 4 7 
kadarının lfadeslnl almıştır. Tab· yaşında Mebmed oğlu Cemal, 

klkata bugün de devam edile- Çarıamba'lı 24 yaşında Mehmed 

cektlr. oğla Cemal, Oemaolye'U 19 ya· 

Kezıızedelerln eöyledlklerlne oında İbrahim o Ahmed, Geredeli 

göre vapnr yolda blrkıç defa 4:0 yaoında Nuri oğlu Mustafa, 

yao yatmak tehllke11i göstermlt· Bohı'lu 41 yaoında Mehmed 

ııe de kaptanın bOtao yolcuları oğlu Hayreddin, Aatalya'b 21 
çahştarmaeı ve bir raraf ta.ki yaşında Abdulkadlr oğlu Oı 

un çu vallarıoı diğer tarafa alt· man, Antalya'h 23 yıııoda Ha· 

tarmı ettirmesi eayeılnde açık HD oğla Yaşar, .lntalyı'lı 17 

denizde fıclaya meydan veril yaşanda K.Azım, Vodioab 50 yı 

memlttlr. tında Hakkı kızı Ayıe. Radoılu 

Bu &1bıh İııtanbo"dan deniz· 33 yaıında Abdullah Jmu Ze· 
yolları leletme ldare"I ticaret kiye, lzmlr'JI 40 yapnda Av· 

şef 1 Zekerlya'nın baıkH.nlığında ram kızı Caya, Anıalya'h 50 
bir fen heyeti klZa yerinde yaı,ında AH kızı Fatma ve on 

fennlğ tetkikler yapmak dzere bir yatanda kızı Lemın. An· 
' şehrimize gelecektir. Heyer; talyalı Rlfat oğla Cenaul, Bo 

hem~n tedldklerlne başlıya· lolo 24 yaoıada Merdan oğlu 
caklır. Kemal, l!llanbul'lo 25 yaıında 

Facia korbanlırsDID cenaze· Muııtafa oğlo Haeau, loebola'lo 

lerl bugöo Hat 14 de Memle· 24 yaşında yazıcı o~mao, 
ket hasıaneelndeu bftyGk tô· DOzce'U 24 ya,ındı Mehmed 

renle kıldmlacak n aart oğlu Şeref, letanbol'lu 24: ya 

kabristana g6tilriUeceklerdfr. şanda Bftseyio oğla Bidayet. 

Ölenler: leıanbul'lu 24 yaşında HOseyln 
Ôlenlerlo lıtmlerl henüz ta· oğlu Zeki, letanbul'lo 24 ya· 

mameo tesblt edilememiştir. ııoda Cafer oğlu Ştlktü, Mani· 
Tesblt edilenler; Al41ye'U 328 ea'h 24 yaşındı İsmail oğlu 

doğumlu ltımall oğlo İbrahim, AH, latanbol'lu 24 yaıında Sa· 

gene AIAtyetl 326 doğumlu ıth o~lu Nuri ve Istanbol'lo 
Bft@eyln oğlu Abdarrablm, İa· 24 yaşındı Hasan oğlu Hür · 

tanbul'lu polis Oameo oğla rem. Hamamlarda ıeıtıldıktan 
Necmlddln'ln 6 yaıaoda oğla ve hayatları kurtarıldıktan sonra 
Ali, Komiser Beşir kum Sa· otellere yerleştirilen ve dün 
blha, vapur kamarotu Abdnl· akşam da şehir oteline teksti 
lab, Alilye'll 75 yaşında Meh· edilen kazazedeledn adları da 

med'dlr. şunlardır: 

Polis Necmeddlo; Antalya Bor kazısı lohlHrlar taklb 
mürettebahndandı, Çanak.kaleye memuru 1315 doğumla Veysi 

nakledllmlıtl. ,Karısı n iki ço · oğlu Mehmed, karısı 1314 do· 

coğn da beraberdi. Kaza olun ğumlo Huriye, Ankara'lı 1327 

cı 6 ya~ında oğlu Ali ile ka· doğumlu Hüeeyln o~lu Meh• 

rıeı Mesrure ve 3 ya11ndakl med, Ordu'lu ~1327 do~omlu 
oğlu Nazmiyi kucaklıyarık de· Murad oğlu KAmll, batın va· 
olze atılmı,lardı. Polle Nec· porda aşçı 131 l doğumlu Nuri 
mlddln; ytızerkeo AU'nln elbl oğlu Muetafs, ayol vapurda 

eelerlni dtşlerl arasana eıkıştır· yağcı l :HO doğumlu Mehmed 

mıştı, fakat bir aralık kargaşa · oğla Hayrullah, Antalye'h 1328 

lıkta çocuk ağzından kurtul· doğomlu Haeau o~lo M. Yaıar, 

moo ve boğulmueınr. lımtr'll 50 yeşındtıı KAzım km 
Kurtarılanlar: Ayşe. 

840 K. A. KAz. 10 25 

Bugünkü 
Cenaze Tö· 
reni Programı 

""\ 669 M. j. Taran. 8 50 
12 26 Turna'yı Gö· 
12 50 
11 50 zftnden Vuamak. 

__ _.. ............ __ _ 
f oebolu vapuru faciasında ölen• 

Ierin cenaze törenine ait program 
~udon 

J - Tören 13·11·935 çar. 
~emba günü saat on dörtte Mem• 
leket hastanesinden başlar, Gazi 
bulvannın fımet pa~a hulvanoın 
telaki noktasında biter. 

2 - Tören yolu: 
Memleket haatanesi • Nihat 

bey caddesi • Kışla meydanı • 
Dolma • Pasaport • Cumhuriyet 
meydam • lıımet pa~a bulvarı • 
Gezi bulvan. 

3 - Facianın kurbaulau 
memleket hastaaeıinden töret in 
bitim noktasına kadar el üıtilnde 
ta~ınacak: ve orada hazır bulunan 
cenaze arabalanoa tevdi edile· 
cektir. 

4 - Çelenkler hastaneden tö• 
renin bitim noktasına kadar ce· 
naze önünde ve elde ta~ınır. 

5 - Tören eıra11: 
Çelenkler, 
A - Askeri b ldo, 
B - Hir mü freze &1ker, 
C - Bir müfreze jandarma, 
D - Bir müfreze polil!I, 
E - Bir müfreze belediye 

zabıtası, 

F - Cenaze, • 
G - Rilel!layı mülkiye ve as· 

keriye, parti ve belediye rüesası, 
H - Konsoloslar, 
İ - Teoekk.üller , yerli ve 

ecnebi müesseseler, 
O - Törenio intizamına Em· 

niyet müılürlftğü idari kl8Jm reil!li 
ve merkez kumandanı nezaret 
edecektir. 

Dikkat: 

369 Alyotl bira. 9 50 
328 S. SQleymano. 8 

283 T. Dehbaa 9 
184. S. Gomel 8 7 5 

17 l H. Alyotl l O 
107 H. z. Ahmd 9 25 

98 Çolak o. Nu. 11 
95 B. Şeşbeş 11 

93 Ş. Bencuya 10 
69 B. Albertl 11 25 

4ı l Meni. b. koo. 11 50 
70 F. z. AbdııJ. 12 
41 L. Reclyo 8 25 
3 7 M. Sipahi bf. 11 25 

30 Vht'I 7 75 
30 D. Ardltl 11 
27 S. Emlo 10 
26 M. Nuri m2h. 7 75 
20 Ali Naci 1 l 

20 Beşikçi z. hl. 11 75 

18 S. Cel4rdlo 13 
17 Koope. itti. 12 
13 j . Taragant 14 
6 Albayrak 12 50 

3692 

4:14718 
418410 

incir satışlan 
Ç. Alıca K. S. 
922 Mohte. alıcı 95 O 

Zahire satışları 

16 
Ll 
15 
11 
13 50 

11 50 
11 
10 75 

12 

13 
13 50 
15 25 
11 25 
7 65 

12 
10 50 

7 75 

11 60 
11 75 
13 25 
12 

14. 
13 

K. S. 
12 

Ç. Ctnııl K. S. K. S. 
617 Buğday 8 25 8 25 
4:00 Arpa 5 5 
110 Kendir tohu. 4 50 4 50 

54 M. dan 6 25 6 25 

"TAIU yA ver- olmak, her kola 

mGyeeeer olar birşey değildir,, 

derler. Tayyare piyango bilet· 

lerlne dikkat ediyorum; herayıa 

on birinde birkaç ıaUhllyl ara· 
yıb buluyorlar. Pfyaoko işlerini 

IAfın dışına ç1karahm1 bayattı 

ıalJh diye bir mefhum olıfu• 

ğonu kabul ederim. Ondan öte · 

sini de insanlar yaraUrlar. Y11ol 
kendi tAUlerlnl kendiler' yara• 
ıırlar, ben bu kafadayım. Hı· 

yat çrnberl; mihveri etrafıııdı 

d3omeğe başlar. Bu dairenin 

dönmesll" tAUhler birkaç yerde 

loeaoan ftoftnden geçer. İşte o 

dakikada h\llibl tanıyıp yaka· 
lamak gerektir. Tanıyamamak, 

tlllhl kaybetmek ve tallbsiıllk 
değil, budıla'lıktır. 

Hani torna'yı gözftnden vor· 

mık yok mu, işte ıu mee'ele(. 

Hayatta b111 öyle nişancılar 

vardır ki; tlllhe nlean alır, oa· 

elhslzllğl voror. Buna ne dl· 
yelim, nasltisb:llk!. Benim kırk 

bir kerre maıallah, tAHbilll 
iyidir. Gerçi nlşancıh~ım ku•· 

vetll değlldtr ve tAllbl tanımak· 
lığımda bazı yanlııhldırım nr• 

dır ammı, toroa'y• gö~GpdeP 

olmazsa da boynonuo ocondan 

vor~nom, hemen tanrım hedef I 

12 Kom iarı 8 8 50 şaıırtmaeın • 
Çtf test omuıuod11 ne tAllb 133 Sosam 14 25 14 25 

2 60 avcıları vardır ki daha nl11•P 
1550 P. çekirdek 2 60 

5 O 
ahrken tAllhlnl ilrkatilr, bu gl· 

699 Ken. Pala. 360 
94 B. Pamuk 43 44 25 biler( olmaııı ve herkes t4Ubll 
30 H. kaba pı. 43 44 25 olsa o zaman •neanlık Aleldl 

A - Töreae iotiralı: edecek bozulur, daha doğrusu insanlık 
olanlar eiyah veeton ve melon oap• 47 B. kırın. pa. 24 24 
ka giyeceklerdir. 

1 1 
Aleminin hikmeti bozolor, 111•· 

B - Bu program davetiye Piyasa Vaziyeti nAs• bozulur. GaUba hikmet v• 

----------------------~ yerindedir. Üzüm _ Dftn Borsada 'Z, 75 tıhııım diyor ki: 

İnebolu çarkçısı 13 LS do· 

ğumlu Cemal oğlu Selim, İne· 
bola k4tlbl 1332 doğumlu 

Hamdi oğla Murad, İnebolu 
ftçGncfi kaptanı 1328 doğumlu 

lsmail oğlu Rami, l!Jtanbullo 

ve Iaebola mıklolsti Sal •l oğlu 
Halid, laebola makinisti Ma· 
lllddlo oğlu Nevzad, lnebolu 

malAzım kaptanı Tahsin oğlu 

Bedri, Inebolo telsiz me· 

muro Mehmed oğlu Ziya, 

loebolo npura sıhhiye memu· 
ro Mehmet oğlu Abdurrahman, 

loebola kamara memura Ba· 

ıao oğlu Şemsi ve kamara 
ıef l Ahmet oğlu Faik, lastro. 

moau Kadir oğlu Mahmut, eer 

dilmen Mahmut oğlu Mohar· 
rem, Gçüncfi kamarot Bekir oğlu 

N ecatl, yağcı All oğlo Recep, 

eerdftmen Ahmet oğlu Ali, am · 
barcı Muııtafa oğla Basan, 
kamarot Derviş oğlu Salih, 
Osman oğlu Emrullah, Antal 
ya'lı Çanakkale jandarma mek· 

tebt mftrettebatından Şaban 

oğla Ali, Çivrilli Atimed oğlu 

Yaşar, lı3taobullo 1335 doğum· 
lo AptftlAzbı oglu Zeynelabidin, 

• 
Tareualo 1327 doğumlu Mus-

tafa oğla Enver, Boyabad'lı 

~:i yaşında Mahmud oğlu Meh 
med, Ordulu 24 yaşında Sa 
llh oğlu Ali, Boyıbad'h 

24 yao1Dda SOleyman oğlu 

Omer Ltıtfü, Ordulu 24 yaoın· 
da Mehmed oğlu Feyzi, Çaltl· 
marlı 24 yaşında Afi Mu~tafa 

oğla Ahmed, Feodekselt 24 
yaşında Mebmed oğlu Hamdi, 

Çeşmeli Aptl o~lu Nemahet, 

Çeşmeli 13 yaeu.da Abdullah 
oğlu İlhan, 

16 kuruştan 3692 çoval O.ı6m - Bunlar bozolacagıoa, ıtllb 
satllmıştır. Flatler iyidir n bozulacağına t41lhelz olan bo· 

teref föe meyaldlr. zolson. Hikmetinden eual olun· 
İncir - 9,5 · 12 den 922 

çuval ııatılm•tlır. 
Buğday - E'latlerde dan 

10 . lô paralık bir tereffd da· 
ha kaytedllmlştlr. Dfto 8,125 

8,25 ten 917 çınal eatılmıohr. 

öU.7U 
Isterlln 622 
Fr. Frangı 8,80 
Dolar 79,40 
Belga 21,12 21,50 
ltalyao lireti 10, \8 10,28 
Ievlçre frangı 40,87 41, 12 
Florin 85,85 85,87 
K.t.Çekoelovak 5,24 6,27 
Avostur. Şilini 23.50 24 

- Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Başdorak'ta Sıh 

bat, Karalat'ıa Saoıo, Tilki· 
l!k'te. Yeni lzmlr, Irgadpaıa 
rı'oda Asrt. Güzelyer'de 

eczaneleri açıktır, 

Zavallı Kadın: 
loebolu nporuada yelco bu. 

lunın 45 50 yatlannda Neelbe 

adında ihtiyar bir kadın paea 

poıtun öndne gelmiş evJAtlarım 

nerede diye bağırıyor, hıçkıra 

hıçkıra. ağlayoıdu. Ba zavallı 

kadının Zebra adında 20 yao 
lımnda bir kızı ile 7 yaoınibkl 
oğlu Cafer Mersinden vapura 
binmişler ve bir senedir gör· 

medlklerl analarının yanlDa 
gelmekte tmfşler. Bu iki saval 
hdan hiçbir haber altnımadı· 

ğından kayıplar aın«mda oldok· 

ları tahmin edilmektedir. 

maz ki! ... 
~~~~;..._~~--ı~~~----_...,... 

Stratosfer' e 
Çıkanlar 

Bir Rekor Kırıldı 
18tanbol, 12 (ô~el) - iki 

Amerlka'lı Stratoefe-r balooıı 

ile 154 bin metreye yftkeel111lf 

ve dGnya rekorunu kırmıtlar· 

dır. 

Uçmaohır eabableyln 7 de 

oçoııa ba~lımııılır ve 17 de eo 
yftkeek dereceye çıktaktan eosr• 

lomlşl~rdlr. 

Bir Facia 
Ietaobul, 12 (özel) - Franeıa 

om Ron nebrlnlo toğyaDI bO· 
yak bir fel4ket hallol almııtıt· 

Nlmes ile Boyee ve A vonyoı 
yolları berbat olmuş, pek çok 

köyler eu atlında kalmıştır. 

İlçemiz Adalı köyft otoh• 
nun reamt mabrft kazacıD ısyl 
olduğundan yenisi yapılacak.Ut· 

O'&· 
Bo.nun hilkmQ olmadığını " 

zeteof zle UAoını dilerim. 
1 

Salihli Adata OğreuneJ'J 
._ ŞGkrd Şölen 



ltalya hükfımeti devletlere 
yenı bir nota verdi .. 

Tağşiş Kanunu Aydın'da Firari Bir 
Yunan Zabiti. Aakera 12 (t'Sıel) - T•&tl p . K l Ş 

tin menni hakkındaki kanonun artı ongre eri ve 8• 

T d 
. . o· . tadil edllmeıl kararlaotırılmıı 

e avısı ıtı· tır. 8u bosostakl llyıha tan · 

rildi BugOn Mem· zım eallmek cıseredır. 

ri Hudutları Mes'elesi 
Ayaın, (Ôıel ayıarımııdal')

C. H. P. Ocak kongreleri ayın 
baoı11danb6rl d .. vam etmekte te 
ocak kongrelerine llyclu koru· 
mu ve kamun bıık•olaıa itti· 
rtk etmektedirler. 

___________ .. ____________ _ 
Alınan TedhirleriUaksız Gördüğünü, Medeniyete Biz· leketine Gönderiliyor. lngilterc'de 

E . w. • K 1 y ı Old w e·ıd· d. Alta ay evelkl Yon.o leymnı Kabine Durumu. met ttıgını, arar arın 80 iŞ ugUDU 1 Ir J,, bldlaelerlnde, Dedeagaç cephe İstanbul, 12 ( Telefon ) _ 

latanbul, 12 (özel) - Pa· 
rla'ten haber verildiği ne göre, 
İtalya btıkllmetl; zecri tedbir· 
lerl tanlb eden bOıtın de•let· 
lere 7 ıer maddelik birer nota 
•ermiştir. Bu notanrn birinci 
mıddeılode deniliyor ki: 

İtalye hOk6metl, uluslar ku· 
romu paktmdıkl taahbfttlerlni 
lbJAI etmemiştir. Bfnat1naleyh 
bak.kında ılınan tedbirler buk· 
ıııdır. 

ikinci maddeılnde, zecri ted · 
birler için onaltancı maddenin 
tayin ettiği sebebler, ltalya için 
larld (değildir. Zira Babeş~ler, 
ltalya himayesini Masen lıtl 
yorlardı. ltalya Habeeletan'da 
ınedent •azffeslnl ifa etmekte· 
dlr. Nitekim onahı bin kişiyi 
kölelikten kurtarmıştır. 

Üçftnctı maddesinde, Ulus· 
lar Koroma karar vermekte 
«;ok acele etmiştir. Ahaan ka· 
rarlar, bll& tetkik ittihaz olan· 
lll111tur. 

J>ordOncll maddesinde, ltalyaya 
llltıhlmmat ambarkoeu konduğu 

balde ltabe.olltaa için ıllAb •e 
llllhlmmat se•Jdyatı aerbeat 
bırakılmıştır. 

Bu hal, Uluslar kurumunda 
bile tesir yapmaktan hali kal· 
lı::atmımıştır. 

Neteldm mftarız kalan l'ev· 
leıler, dorumu llylklle izah ey· 
le11alşlerdlr. 
lleolnci maddeıılndt, İtalya ıley· 
hine f lnıneel tedbirler almak, 
ltılya . Habeılslan anlıomazlığt 
için bir çarel bal ttıkll etmez. 

Al11ncı mıddeelnde, ltalya'yı 
~rşı ıhnan tedbirlere mukabil 
lıaıya'ca da ahnın tertibattan 

.................... 
ANADOLU -Gdnlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba11azgam 
Baydar R«ıda ÔKTEM 

t111ıuını neşriyat ve yazı iıleri 
t.. nıfldürü:. Hamdi Nüzhet 
.._rehaneıi: 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. 8aUt Partisi bioaeı içinde 

l' l'elgraf: İzmir .. ANADOLU 
elefon: 2776 .. Poeta kotasa 405 

~ ABONE ŞERAiTi: 
~ 1200, Alb aylığı 700, "Oc; 
~ aylığı 500 kuruotor. 
'hllıcı memleketler için ıenelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

' geçmiı n.W:ı.r 25 kuruıtor. 
~ADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

-----• sinde bulunan m4lazlm Nlko Loadra'da avam kamarasında 
kimsenin şlk4yete hakkı yok· kahil tedbirler alacağını da 

laoı Elogramotlkoa ta lıyane bir ay ftnce•e (kadar hClık,.met 
tor. Zira bunlar, mukabele llA t 1 ti J " ıa•e e m ş r. lıtlrak etmiş ve bllAhare kaça· J yht ( 160) 1 ' rd B 
bllmlellden başka blrıey de· İstanbul 12 ( Ôzel ) - Ro • e arı ye • ı. 0 

rak Tftrk topraklarına çakmaıtır. rakam ..tmdi (200)1 bulmoıtar 
&fldlr. madan bildiriliyor: Hukumet va • 0 Bu genç zabit, blllhare lımlr'e -------
Yedinci maddesinde tıe, uloı· 

lar kurumundaki de•letler, 
ıraya girerek ltalyan · Babeı 
anlafmazlığını bir çare bola. 
cıklarına ltl bllAkla ıle•len · 
dlrmf ılerdlr. 

zecri tedbirler komlteelnlo t11t - Tdrklye'de, Adeı& kendi 
gelmlı, rahatsızlanmış ve kon· 

blklne karar •erdiği tedbirleri soloshane delAletlle İzmir E§· Aile efradun araeında boluna· 
yormuıam ılbl oturdum, BU 

İstanbul 12 (özel) - ltal· 
yanların hemen hemen Babe · 
şletan'an yarısını legal etme 
lerl fizttrlne bazı Habeş gıane· 

rallarının derhal taarmza ge· 
çllmeslnl fstedlklerl ve bir kl8· 
manan da dtışmaaı daha fız\a 
cenuba çektikten sonra t11r· 
ruza kalkılmasını latedllderl ve 
bu yOzden aralarında !htllAf çık· 
tığı blldirllmektedlr. 

İstanbul, 12 (özel) - İtalya 
hfikô.metl Uluslar aoeyeteslne 
gönderdiği bir protestoda pakta 
lh!Al etmedi ğlnl, bllAlds lnea 
niyete hizmete koyoldoğonu bil· 
dlrml 'I ve zecrt tedbirleri şld 

dede prott:eto ettiğini Uhe ey· 
lemlştir. 

İtalya hükumeti ayni zaman· 
da zecrt tedbirlere karşı mo· 

kaaaca teebft eden bir beyanna · 
mede ltalya'oın kunetll bir 

ıekllde huna mukaheJe edece· 
ceğlnl yazmı11tır. 

İtaly•; eoıyetenln ne gibi 
zecd tedbirler tatbik edeceğini 
öğrenmeden evel ıoeyeteden 

çekilmlyecektlr. HattA bu ted· 

birleri tatbl k eden LOkdmetlere 
mukabele bllmlall yapacaktır. 

l'!ltanbol, 12 (Telefon)- Ro· 
mıdan haber veriliyor : itaya 
hiıkl1metlnln zecri tedbirlere 

iştirak eden hükumetlere ver. 
dlğl nota çok ağırdır. ltalyı 

bu notada bazı htlhamlarda 
bulunmaktadır. Bunda ltalyanan 
btlyök karuııkhklara merdan 
vermemesi için de baza m6ta 
talealar yörlltOlftyormoş. 

ltalyanın Parla eef iri Sinyor 
Çerotl, diğer elçilerden enel 
notayı bogıln Fransız dış işleri 

b .. kaohğına nrmfıtlr. 

ÇinleJaponya,Şarkta Ge· 
ne Tutuşmak üzeredirler 
Çin Hükômetinjn iProtestosu ve 

Halk Arasında Başlıyan Telaş. 
letanbul, 12 (Ôzel) - Şang· 

hıy'du bildiriliyor: 
Nınkln htılnimetl dış işleri 

hakanlığı, Japon elçlafne old· 
detll bir nota •erml' ve şimali 
Çln'de arılarında yftkııek me· 
morlar da bulunan bazt Çio'll· 
lerln Japonlar tarafından tev· 
kitini protesto etmfvtfr. 

Notada, bo hareketin arııı· 

uluaal ı hukuka ve Çln'nln ha. 
kftmranlık haklarına manaf I 
oldu((o bildirilmekte •e buna 
son verilmesi istenmektedir. 

İstanbul, 12 (özel) - Şan· 
gay'dın haber. verllfyor: 

Bir Japon denlsclılnla öldClı · 

riUmeel ·Ozerloe, Japon tehdld 
lerl ve komftnletlerlo beyanaa· 
me dağıtmaları borada heyecan 
uyandırmışlar. 

Halk, arsıulusal bôlgeye kaç· 
makta ve kendini ancak bu 

bölgede emnlyetto g4"rmektedlr. 
Dondan başka bir Jıpon kro· 
1'Hörtınftn Şaogay'a gelmesi 
manidar gör61mektedlr. 

Habeşistan 
Japonya'oın En 
iyi MOşterisidir! 

latanbnl, 12 (özel) - Birle· 
,ık Amerika ticaret eapekter· 
terinin bir raporuna gftre, Ha· 
be11latan J.ponya mamulltı n 
eıya11 için ea iyi 'e en aağlım 
bfr mtmlekettlr. Japorıya, omu· 
mi harbdeo sonra, Habeılstao'a 
ithal olunan İtalyan mamulA 
tile, bilhassa menıucıt Gzerlnde 
bftyftk bir rekabet yapmıf ve 
Babeı ply11alarını tamamen 
elde ttmfştlr. 

Japooya'nan bu sebeble Ba· 
beşlatın'da İtalyıa'la:rıo yerleş· 
meslnl ho11 görmediği anlatıl· 

maktadır. 

refpııa haetaoeelne yatmlmııtar. 
ba11a bu haetanede gôrdtığtım 

Dan bir muharriri mlı, teaa 
dClıf eseri olarak kendlelle ko · 

nutmuıtur. Zıbltln ıftyledlkle· 

rf ne gt'Sre, kendisi 11 ıeoe 

hapse mahktım olmuıtur. Mem· 
leketine sevki hakkındaki mu· 

yftksek lnaanhk doyguııu •e 
doıtlok eaerlerlle tabbt ihtimam 
karşaıında derin bir eGkran 
duydum. Haataoeoln başhekimi 
doktor Cevdet Foad'la doktor 
Lıtra Rahmi'ye' Eaad'a ve dl· 
ğer doktorlarla bGtGn haııraoe 

heyetine karıı ebediyen mln· 
nettu kalacağım. Do iyi Ye 

gGzel m~hluen ayrılacığımdan 

çok mdtee111frlm. 

ameleel bhlrllmlştlr. Bogftn aa 
bahleyio baetanedeo çıkacak ve 
lııkenderlye seferini yapmakta 
olao nporla Yooanletan'a gide· 
cektlr. Bo mtyenrla dem'ttlr ki: 

lzmir Milli Emlak Mndorlüğünden: 
Tepecikte dar aokığıodı 77,83 metre M. 1-' eski 12 taj 
No. odalı aru. 50 
Kahramanlar ali cenap aokağmda 119,42 metre M. 71,1 
eeki 10 taj No. la mGnhedlm hane areası. 

Ayavukla değirmen ı>okağıada 77.50 metre M. 20 No. 
manhedlm hane ar11a111 ve baraka. 
Burnava hnuzbaşında 32,45 metre M. 51 No. yıkık 
fırın arıaeı. 

Ahmetığa mahalleııioln keten çareıaında 
12, 14 kapı 12 taj numaralı ana. 

33 melre M. 

Karııyaka bahariye hafız sokağında 160 ada 53 parsel 
No. l 6fi l me&re murabbaı ana. 
Karşıyaka merılnll menemen caddesinde 20, 1 No. arH· 
dan müfrez 111,40 metre murabbaı arsa. 

Üçtınctl karataı nebahıt ııokağında 9 kapı No lı 408 
metre M. arıa. 
Köpra mısırlı caddealnıle 407 kopı No. lı 840 metre 

60 

100 

25 

86 

495,50 

65,70 

102 

M. kapıla arsa. 120 
Yukarıda yuıh ar11aların mDlklyetlerl peelo para ile ftdeomek 

Clzere artm11aya konalmuotar. Alıcıların 21,11,935 paıarteıl gtı · 

nd saat 15 te MllH emltk mlddrlyetlne mDraeaatlan. 3612 , 
Kadınlar Terzihanesi 

••• 
lzmir'li Aileler Her Hususta Mem

nun KalacaklarC:lır. 
İttaabal'Jakl dikit atelyeml 

lsmlr' e •aklettlm. 86Uln aile· 
lerl, hem acaaluk, hem de te 
mlı n zarif dikişi ean'aıi nok· 
taııladan memnun bırakffaAı· 

m;- gCheaerek 16yllyeblllrtm. 
En son metodlarla çahoayoram. 
Resmi~ ve özel dairelerdeki 
Bayın lşyarlara ıakeltle kolay : 
lık gfteterlrtm 

ij Alsancak Mesudiye Caddesi 
Zttde sokak Nunıara 4 

Mfloevver Etem 

Aydın C. H. P. Konırela· 

rlnln geçen aenekl dllekleılnfQ 

hemen bepal de kabul '" taı· 
bık edllmfttfr. Bonon lçfa klSy• 

lerlmlz yeni dilek bulamktnık· 
tı ve: 

- Oaba ne lateyellm, heı 

lıtedlgimlı oldo ve oluyor. At•• 

tClırk.'ümClıztın eağlığını, hdk-a· 
metfmlzln konet ve omoranua 

artma'!lını dlllyoruzl 
dlrler. 

Demekte• 

Şar .Hudutları: 

12 yıl ônce 
teaph edlllrken 

ear hudutları 

yirmiden fazla 

l'öy ıar aınnları içine ıokol 

muşlu. Halbu ki bo köylerin 

çoğunda köy kanonu tatbik 
edilmektedir. BoDfln için şar 

hudutlarının baktkt ıekllle ye· 
nl den tanzimi ihtiyacı etddetle 
hlıısedllme-ktedlr. 

Hayır severlik: 

lzmlr manifatura Ulccanndan 
Canbazoğlo Cevdet bundan bir 

kaç ay önce ölmiltttı 8000 11· 
rayı bayır işlerine bırakan 

Cevılet merhum, bu paranın 

3000 lirası ile Aydın Memle· 

ket bastıhaneatnde bir "Cevdet 
pnyonu,, yapılmaıını nslyet 

etmlıtf. İzmir hıkyerlnde tH· 
tik edilen bu nslyetnımenln 

tatbikine bogftnlerde b•elanı 

caktar. 
Kundakçılık: 

8 lıkteşrln akşamı Korıulae 
mahallesinde ıocokço Mehme · 

din nine kundak eokolmuf 
n yaamığı baohyaa ev oay 

ıtfal yeııl tarafından eöndGr61· 
mftotftr. Evla yırın yanmı11 •e 
kundakçı aranmaktadır. 

Belçika' da 
Parlamento ve Ayan 

Toplantısındaki 

Seçimler 
ı~tınbol, 12 (özel) - Brl~

ıelden haber veriliyor: Parla· 

mento •e ayau toplanarak bat· 
kanlarını seçml,lerdlr. Parla· 

meoto başkanlığına Poaaelea 
ve ayan başkaohğına da Llk"'D 
seçilmişlerdir. Her iki mecllıte 
kaza neticesinde vefat eden 
kraliçe Aıtrltlo hıtıraıı tazl11 
edilmiştir. 

Parlamento gelecek hafta top· 
lantalarıoa haşlıyacaktar. 

şam adamlımnızdan bana bir laca değlff!cek. Haoka tarla hı· artık emnıyete it yık ve Frın11z İçert girince, Makıı, LOsyen 'lo 

lklelnl veriniz ki eimdlden bir rek:et te lmk&nsııdır. Bonon letlhbarat teıktltta ile altlası pek yanında gftrdft. Maka: ko-

stıvarede bulunmaları nuan için çok aıkı fakat hiçbir kim· yok demekti. mlaerln içeri gfrdlAlnl görftnce, 

dlkkatı celbetmlyecek şekle gl· aeyl ııkmıyacak çok mahirane Valter, menslm geceat ıdam · sert bir hareketle Ltııyen'ln ya· 

rebllslnler! tedbirlere ihtiyaç muhakkaktır. tarını metrd'otel, bafe memur- nandan çekUmek mecburiyetini 
ları ııfatlle mlnulp lelere yer· ht11etmlftl. 
lettlrdJ; bndlıl de bnfede metr Komiler, batı dftnmtıo ve 
d'otel mnldlae geçti! General· mGteeHlr bir halle fakat gör· 

- Eğer mdaaade buyurnlana Ne blllyoruı?. Bu Benua deni· 

~sus Romanı: No. 45 13 lkinciteşrin 935 bu •azifeyl de ben yıpıyım. len herif madamkl henGı aağ 
~ - Çok teşekktır ederim. Sise dır •e serbeııttlr; eeytandan bir 

den bıoka hiçbir klmıe, siya· memlt gibi hareket ettt. 
fette Alman poUs teıkllttanın Maka, genç kıza: 
en mahir adamlannın it batındı Benimle l6tfen danıe· 
olduğunu bilmiyordu. der mlıtnf z?. 

• Dedi, 
• • 

Balo bltGn flfU•lle det1m Genç kız gdlerek: 
ediyordu. - Baı6ıt6ne ulalm. 

Nlkol, yani Franııa komletrl Rokar, teeuGrQ daha fasla 
Rokur, uloada yalnız kalmıtll. artmıı bir halde: 
Bonon için, salonun kenar ka· - Doğruıa ... Ben bu salon· 
pılarından birisini açtı; eaaıen dan korkmağa bııladım! 
heaoelreıl Ldeyen'io, yani Fran· Dedi. 
sı11 lıtlbbarıt memuru Noel'ta Makı boaulda ve: 
de bu kapıdan Maka ile birlikte - Ne demek btlyorsunus, 

~_l__~~~--------=~~~~--

\ı1'tll zamanda Fransız boku· ile yeni yftzbaıı olan Fon Stra· fazla zahmet olur! farkı olmadığını göre, buraya 
\ lll1a mltevaıi hır: memuru· mer'ln nişan merasimini yapa· _ Hizmet, azımt hf zmet dı geleblllr ve ta barlmlmlze 

~ ~! Ba suretle Franeız'lar cığaı. Bonon için bana glıll borcumdur. Ben, ıClıvarede bir kadar da girebllir. Haydi elıl 
~ ilde •azlyetl çok emin ve bir pollı takımı lAzım. Çftokl metrd'otel olarak hazar bolunu· göreyim. Bu ferah glnlmlade 
\~~i~r. Bu adım bizi bu boeufi liboratuaramdı kıymeti rom. Bir hizmetkar, berkeeten benl milteeulr edecek bir b&dl· 
~ e e çok iyi ten•lr eder. çok bftyOk nıikalarım ve tf· fazla ve her yerde bolun1bfllrt eeye meydan bırakmayınız! 

'"~llerıl, komiserin eöztına yam var. - Siz bilirsiniz. Emnlytıtl Bu son ıôı Clıserlne general, 
, bir tavırla keserek: Evet, gener1Um. temin ediniz de, ne euretle ha Valter'e ~ldeblleceğlnl bildirdi. 

\t 8a tafalltt poJfal alAkadar - Anlıdan değil mi? reket ederııenlı ediniz! General Valter'i ancak nt .. n 
~ llenı hiç altbdar etmez! - Evet. Bu vazifeyi ben - Ayni zamanda, llboratua· meraılml gftnGnden bir gGn etel 
,1 tınrlnlıe tabllm, ekse ftzerime ttlacağam. Eeaeen daire · rrnızda kıymetli •eslkalar bu gördft, Alman pollı koD1laerl 
, nlz haricindeki tarassod ve mu landokça bu •azlfeye duam B. 637 den Parle'ten aldığı ma· 
~il Şlındt ikinci meıı'eleye bafaza tetkllı\tıaı da ben idare etmek latfrlm! himatı terdi. Bu mah\mat be· 

lllııı: Madam La Kontes n etmekteyim. - Gaıel fikir.. Ba nloan rlne general Ruglç derin bir 
~ Btlne kadar kızım Erna - PekAIA. Şu bılde bu ak· dolay11lle matad hayatımız fa•· aefeı aldı. Laııea ile Nlkocl.-J.,...&IJLl,U.I._., 
~~=-=~~~-==--~~~~~~~~~ 



Baremdeki Değişiklik. ettiği dereredeld 
memuriyetlere •e bulundukları 
derecede bir terfi mftddetlnl 
tkm•l etmiyenler bir derece 
a~ağıdakl memuriyetlere naklo· 
lonıblleceklecdlr. 

-Uükômet, Hazırladığı Projeyi Kamu
tsy'a Verdi. Değişikliğin Esası Nedir? 

12 - Yftkeek tahsil g0rm6t 
olup dı lbtlsaı mevkllode bu 
luoduklım ve ebllyeılerl, men · 
eop oldukları vek&tetçe teıbh 
edilen ftcretll memorlann bir 
defaya mahsus olmak ftzere 
halen almakta oldakları ftcreı 

Devlet lşyarları aylıklarının 
tnblt ve teadülil hakkında 
olan kanonun bazı maddeleri· 
nin değlıtlrllmesl ve bu kanu· 
na bazı maddeler eklenmesi 
hıklunda hazırlanan kanun 
projeelol hükumet kamutayı 

vermlıtlr. 

Ba projeye gOre hlkimler, 
ôğretmenler dahil; subaylar ve 
eOel tıyarlar hariç olmak ilzere 
memurluk dereceleri on beıe 
lndlrilmtıtlr. Yeni teadül cet· 
veli eOyle tanılın edtlmiıtlr. 

. .4. Serisi 
Derece Aelt maaı 

1 150 
2 125 
3 100 
4 90 
5 80 

B Serisi 
Derece Asli m1111 

6 70 
7 60 
8 50 
9 40 

10 35 

11 =lo 
12, 13, 14, 15 25 10 

Lira olmaı 'e bazı der~ce 

ı,,r bo ıoretle blrJeıtJrllmlştlr. 

Derecelerin blrleşmee\nden do 
1111 mHşları ızalacalı: memur· 
lıun mftkteeeb hakları bulan· 
dukları v111feden ayralancaya 
kadar mahfoz ltutolmuı ve bu 
farklar bıkaolıklarm maaı fa· 
ıullarındakl tasarrof lardıo ve. 

rllmek leteotlmletlr. 
Memurluın daha yilkeek de· 

nce için ehliyet kazanmaları 

nzlfeltrinde biraz eekf melı:le 

mftmkftn oldoğo gibi ••yılın 

gftoler çabuk geçtiğinden terf 1 
11maaı gelip de her baogl bir 
engel dolayıelyle teri 1 edemi· 
Y"n memurların hevesleri kı · 

rılmaktı olduğundan yflkeek 
tıhell görenlerlo P.11 az ft~ ıe · 

nede ve diğerlerinin en as 4 
ıeaede terfi etmf'lerl eaa11 ye 
ni kanun projesine konulmuş 
tur. Bondan batkı memurların 
her hangi bir f"kllde bir de· 
receden fazla teri l etmemeleri 
de eeu olarak alınmıthr. 

Yalnız A serfelnln 1, 2, 3 
anc~ derecelerlodm blrloe 
onun dunundaki derecede thll 
ırıtımur bohınmadığı ve Ald 
olduğa vek41et~e zaruret gô 

rftldftğfl takdirde Bankalar Ku 
rulo kararı ılınmak ııırllyle 
iki derece ıta~ııındıld memu 
run tıylnlne •e teeelıftlG dere 
ce snaaı takib etmlyen abnlde 
8 ııerfslnln 6 ıocı dereceefnde· 
ki bir memurun A ıerlstodekl 
dördClncil dereceye terf lloe ve 

B Strialnde teıelıftlü derece 
ııraaı tıklb etmlyen memurl· 
yetlerden yukankl dereceden 
kareılık ~Onerllmek suretiyle 
•tığı derece1e memur tayioloe 
cevaz nrilmlttlr. Ancak her 
iki hükme g~re tayin edilecek 
memurlara eski derecelerinde 
11.1oıyyen terfi mQddetlertoi 
doldurmut iseler ancak bir 
derece mafnk maaft veıllmeıl 

n bu derecede de muayyen 
müddeti dolduktan sonra tayin 
olundukları derece maaı.ılırıoın 

ltııı e111B J ıbul edilmlttlr. 
Projenin ihtlYI ettiği dl~n 

esH ve h6kOmler tonlardır: 

1 - Yeni barem cetvelin· 

deki mlllf aıııllarından yedinci, 

-· •~1• ...... -------ve ooMrlncl derecelerle (2.8) bldayeten alınırken lleao bilme· 

ve ılt1Dcı, onlklncl. onftçOncft 
derecedekfür ve ve dôrdöncft, 
beşiucl derecedekller (3.4) •e 
birinci, ikinci, ftçilncG, onhe· 
elncl derecedekJler 4 emsali ile 
darbedllen buıllan mH~ olarak 
verilecektir. Bo maaılar tekaftd 
ıldah makta vergi ve maarif 
verıislne tAbi olmıyıcaktn, 

Oamğa pulu ve nıemurlartn 

yol vergileri diğf'r mftkellef· 
lerdeo olduğu gibi tahsil edl· 
lecP.ktlr. 

2 - Kat'I bir zaruret ol 
mıdakça bir vekAlettt:n diğer 

bir ve.kAlete memur nıkledlle· 

mlyecektir. Bo zaruretin tayini 
Bakanlar Kurul ona ald olacaktır. 

3 - M eelekf Vt ya ihtllas 
tahsili görerek meeleklerloe ald 
daire ve v111felere lotleıb edc'ID· 
ler mflsıesna olmak 6zere hl· 
dayelteD devlet memuriyetine 
alınacakların mileabaka lmtlha· 
nını girip kazanmaları şart 

olacaktır. 

4 - Devlet memorlyetlne 
ilk defa girmek letiyenlerln 
mencelerine ve tahelllerloe göre 
ı,ağıdıkl derecelere kabollerl 
caiz olacaktır: 

Orta ~ekteb mezunu olanlar 
veya memurin kanonuna göre 
memur olabfücekler 15 inci 

derecoye. 
Lhıe veya muadil mektepler· 

den veya orta ıabsllll ayol il· 

manda meslek ıahstle veren 

en az bee yılhk meelek melL· 
teplerloden mezon olanlar 

14 ftoc6 dereceye. 
Llee dereoeelnde bir tahell 

Gıerlne en az bir ıenelik mH· 
lek tıb11Ui yapmıı •eya kora 
görmdş, yabod bee yıllık mee 
lek mektebi tıhılll Gsulne en 
az iki yıUlk dıhı ytıkeek bir 
meslek tıhılllnl bltlrmlt balo· 
aıolar 13 anca dereceye (Ltee 
veya moalllm mektebini bitir· 
dikten ıonra imtihanla orta 
tedrl11t maılUmlf ğl ehllyetna· 
meıi ılmıt olanlar Maarif met 
tekine ha dereCI! ile alınabile
ceklerdir.) 

Beı eeneye kadar tıhılll yftk· 
eek mektep meıanları 12 lacı 
dereceye ( Yftkeek ııhıU mCld 
detl Qç .. neden H olan mek· 
tep mezoolrr1nıo ekıtk mCld· 
detlerl Qııt dereceye teri 1 etme 
lert için doldıırmaları lhımge· 

len müddete n 3 ıeneden fasla 
olınluın fazlı gf'çen her sene 
ludemlerioe eklenecektir. 

Alta senelik yClkeek mekteb 
mezunları on birinci dereceye. 
Yakeek tahelllnl yordda yap 
tıktao sonra ecnebi bir memle 
kette muayyen bir meelek için 
f htleaıı tıbılll veya yurdda Uıe 
tıhılllnl ikmalle beraber ecnebi 
bir memlekette ydkeek tahıll 

6zerloe muayyen bir memleket 
için lhtl&1e tahsili yapanlardan 
thtleaelarını yurddı ealAhlyettır 

bir heyet huzurunda lıbıt eden 
ler onuncu denceye. 

15, 14, 13, 1 ~ ve 11 foci 
derecelere kabul edileceklerden 
bir ve 10 uncu dereceye gire· 
ceklerdeo iki garb lleanını bak· 
kile nkıf oldukları Bıkanlar 

lı.urula kararlle Ankın'dı tef 
ktl olunıcık bir k.omlıyoo hu· 
zorunda imtihanlı ıabit olan· 
lar bir derece malevk memo· 
rlyete. 

dikleri halde memur iken garb 
lleanı Oğrendlklerl veya garb 
lisanına vakıf oldukları için bl· 
dayeten btr Oet dereceye kabul 
edildikten ıonta bir garb Ueanı 
daha ôğrendtklf'rl heyet boza 
randa f mtlhıola ıablt olanlara 
ald olduğu Veklletçe ve nizam· 
nameler ile teablt olunacak 
nlebetlerde bir defaya mahsus 
olmak Ozerc nakdi milkAfat 
-.erilecek.tir. 

6 - Ehllyt:t ve llyıkatlerl 

ltlbarlle tarfle b11k kazandık· 

lan hale bir derecede lkl terfi 
d,,vresl geçfrmoı:elne rağL. en 
terfi 'edemlyen memurlara her 
derecede bir defaya mahıue ol 
mık Ozere Oet derece m111ı 

verilecektir. 
7 - Projenin Ankara me 

murlarıoı verllen mesken tız 
mlnatları 4 ve 5 inci derece 
Jer için otuz, 6, 7 ve ıekfztocl 

dereceler için 22, 9, 11, 12 
ve 13 OocQ dereceler lcln 15; 
ondôrt n oobe~lnci dereceler 
için on lira olarak teıbit olun· 

moıtur. 

8 - Ücretli vaıdfelere ilk 
alınacak memurlar, tekatld hık 
kından mahrumiyet mokablll 
elmak Gzere tahıll derecelerine 
ve diğer •11ıf lırını gOre gire· 
blleceklerl m11tla memurluk 
derecesinin aot'ak bir derece 
deki yftkeek maaı emaall h111ılı 

n., tayin oJunıbllecektlr. Üc 
retli memorlerm terfileri ma · 
ıth memorlann terf Uerlndekl 
bGkGınlere tlbl olacaktır. 

9 - Hılea Gcreıll vazife· 
lerde mClltıbdem bulananlar 
dahi ııbıll derecelerine ve lı 

tlbdam mftddetlerlne gôre bo 
yeni projedeki enelar dahilinde 
tenelk edllecekletdlr. 

10 - Daktilo, ıt"no, odacı, 
kolcu, bekçi, mG•e11(, .gemi 
mGıettebıtı• tlcretll •ey11 ıldatb 

tahafldar ve memur vaefanı h•I• 
olmıyan hanları beaser mite . 

ferrlk mlıtabdemlere alt le· 
retler ba projenin hakimleri 
harlclade b11•kılmıttır. 

1 l - Ücretli bir nslfecle 
bolananlardaa maqb bir me· 
murlyete naldedlleceklerden 
bulundukları df!recede bir terfi 
maddetlnl dolduranlar lcretle· 

derecesinde bırakılmaları cılz 

olacaktır. Bunlardan maaea ge· 
çectkler, ilcretlerlne tekabftl 
edtn de-rccenln tn az iki de · 
rece aıığmndıkl maaıı. dere 
cf!ye ithal edJlebllecektir. Şu 

kadar ki, bu suretle ilcret veya 
maae ılao memorlarm bo pro· 
j,, eH!lları dahilinde iktisap 
edecekleri derece ile filen ıl 

makıa oldukları muı veya 
Qcret derecesi ara11oda ıeçmest 

meerut olan muayyen mliddet 
lerl ikmal ledlnceye kadar eo 'l 
ücret veya moaoları bn memu· 
rlyetler haricindeki diğer Clcretll 
veya m111h memuriyetler i~ln 

makteetb bak tttkll edemlyt'• 
ceğl gtbl daha yflkeek bir de · 
dereceye debi teri i edemi ye· 

ceklerdlr. 
13 - Bu kıınnoa tlhi ola 

cık mOetahdem r:ıemurlırdın 

Ankara'da bulona.olu dan teadOI 

kanunu dalteıtıı1le buluudok· 
ları derecelere Atd meıkeo taz 
mlnatı verilecektir. 

14 - Mülhsk ve huınet 

bftlÇt' lcr (buao~t idareler, be· 
ledlyeler ve vergi ve resim mı 
hlyetlode haeal&ta olan idareler 

dahli) dahi bu kanundaki eeas 
lara tAbl olacaklardır. 

15 - FevkılAde mahiyette 
elyıd ıebeplerle veya f dad za· 
roretlerle ve yahud meeleU 
lhthaelara mebni yeni barem 
cetvellota B ııerlalndekl b t r 
dereceye Bakanlar Kurala kı 

r1rf y e bldayeteo memur ılını · 
bilecektir. Bu tayin diğer bir 
memuriyet için mGkteıeb hık 

teıkU edemlyecektlr. 
Mcıcadele tetkllttlarında çı 

lıeanlırla mftteh111ııl1r daire· 
ferin kadrolarındaki muayyen 
Clcretlere biç bir kayda t4bl 
tutulmadan tayla edilebilecek 
terdir. 

16 - Projede ıa muvakkat 
madde Hrdır: "G6uırGkler hl 
lhtl111 iti olduğu ve ehliyetleri 
nktletlerlnce taedl k edilen lic· 
retli memnrluıa almaktı ol· 
dokları Clcretler bık mGkteıeb 
ıaolf. Ve bunların bolundok· 
ları dayreyt'I mllnhae1r olmak 
ıertlyle terf llerl de caizdir." 

lzmir Muhasehei Hususive Mndor-., 
lnğonden: 

Yer Clnı No. Bedeli mahımmenl 
S ftacft Slpıbl Lira 

puarı dGkUn 3 300 
Yakarıda yer n chıel gôıterllen akarın mGlklyeti 4 ıenede 

ve 4 mftsul taksitte aahlmık Gıere 8 11·935 tarihinden hlbı 

ren 28 11 935 tarihine kadar 20 gcıa m6ddetle artırmaya çaka· 
rılmıı.ıhr. Talip olanların ferahi öğrenmek tızere hoeod mobaeebe 
mtıdlrlyet vaıldıt kalemine ve pey sflrmek lıdyenlerln de ihale 
gClo4 olan 28 11-935 Perşembe gllnll depozito veya hınk mek· 
tuba ile vllAyet eocilmenloe mtır1caatları. 3683 

Antalya libaylığından: 
Anıdolo gazeteıloln 22 8 9ıi5 ve 6294 eayıh nashaeındı ka· 

pıh 11rf usula ile eatılığa çıkarıldığı llAn edilen vlllyet emlıt 

kinden 6000 lira mubımmen btdelll ziraat makloaları tımlrha· 

nesine talip çıkmadığından 6 12 935 Cuma günCl eaat 15 e kı· 

dır pezarhğı konalmuştu7. letlyenlnln vll&yet daimi encOmenlne 
mOrıeaatla11 bildirilir. l :l 18 23 28 3o79 

lzmi r Uefterdarlığından: 
ı~s1 slnlo vngl borcooı.lan öıQrii 1ah:ılli emval yu1&1oa göre 

haczedilen bacı mabmut roaballeelode h<lkumet cadıJr.elnde klln 

ıekfzfnclı.._ dokozonco 
eunve ar. ıuınr-

~.ı;;...ı,""-"'~Ş,,..,.,...~l!llftlW 
bir çok hükü

me1•'weriJe ye bu 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilin.lan 

Beı:gamı askeri ea. at. ko. dan: 
1 - Bergamr.dakl kıtalıra hıyvaoah ihtiyacı için 508,000 

kilo arpa ihtiyacı kapılı zarf uılQ ile ekelltmlye kon· 
moıtor. 

2 lbaleıl 20 ikinci teorin 935 çarşamba gilntl .. ıaat onda 
Bergamada aekert sabo almı komisyonunda yıpılıcaktır. 

3 Arpanan tahmin edilen mecmo tutarı 25,400 liradır. 

4 Temln11h muvekkate akçesi 1, 905 liradır. 

5 Şırtnameıl parasız olarak berga ma aekerl eatın ılaı• 
komlsyouundao ılınabfllr. 

6 l steklller ticaret odamıda kayıtlı olduklarına dair vesfkı 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 Ekslltmlyf' lıtlrak edecekler 2490 eayıh arthrmı ve ek• 
elltme kaoununnn iki ve üçüncfl maddelerinde ve vır•· 

namesinde yazalı vealkalarile temfnıtı movakkate mel::· 
buzlartle ,e mtıbürhl )ekllf mektubları ihale eaatlnd ·o 
en u bfr sut evvel komisyona vermtı bulunını"' 

lardır. 5 9 13 17 358J 

Bergama askeri en. al. ko. dan: 
1 Bergamadakl kıtalar ihtiyacı için 3 L0,000 kilo un ibtl· 

yae1 kapalı zarf oıullle ekslltmlye konmuıtur. 

2 lhıılesl 20 ikinci teorin 935 çarşamba günü eaat oval· 
tlda bergamıdı1 askeri satın alma komisyooondı yapılı• 

3 
4 

cakhr. 
Unun ııbmlo edilen mecmu tutarı 46,500 liradır. 
Teminell muvakkate akçesi 3487 Ura elJI kuruıtor. 

5 Şartnamesi parasız olarak bergamı askeri ııatın ılmı ko• 
misyonundan alınabilir. 

6 Isteldller ticaret odasmda kayıtı. olduklarına dair veelkl 
gl>stermek mecburiyetindedirler. 

7 EkeUtmtye ı,tlrak edecekler 2490 eayılı arttırma ve ek· 
slltme katouannun iki ve llçGocil maddelerinde ve ıırt• 

namealnde yazılı veelkalarlle teminatı mnvakkate mık· 
buzlan ve mObGrlft teklif mektuplarını ihale saatlndeO 
en az bir saat evvel koml11ona vermlt bolonıcık· 
lırdır. 5 9 13 J 7 3583 

Kışlada Mfts. Mev. sabn alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapıJacak ilinlar 

Mit. M •. sa. ıl. ko. dan: 

--

25, l 1,935 pazartesi gana 111t onbeştt'I Ankarada M. M. y. 

aat. al. ko. nnnda kapah sarf la ihalesi yapılacağı evelce Ul• 
edilmiş 613667 lira ııeket'!n alh koroı bedel ketlf 11 Hıydırpııa 
ba9tıoealoln tamiri hakkmdıld llAodı temloall muv11kkate ak· 
çeal 24272 ltı yetmlşblr karaş olacağı yerde ıebven 38520 
lira yirmi dokuz olarak götterllmletfr. Tamlmeo ll&o olunur. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen eenellk kira bedellerlle mevki ve clneletl ışağıd• 

yaralı gayri menkoller 25,11,935 p111arteııl gftnG eaat 15 te Is· 
mirde baıımıhıoede 7 inci ltletme mftfettlellk blnaeıadı ıçık ar· 
tlrma ıoretlle ayrı ayrı kiraya verllecektlr. 

lıteklllerln ııağıda bo yerler hlzaııoda gôıterllen miktarclt 
mn Hkkat teminat Y•melerl ve işe glrme~e kanont mınUerl 
bulunmadı&ını dair beyannamelerle ıynl gCln •e ııaatte ba1111a· 
hane komlıyon relıUğlne blızat veyı tahriren mClracaıtları ı•· 
sımdır. 

Şartnameler lsmlrde aleancakta 8 inci ltletme mafettiellk bio•· 
ııodı n Morah iıtıeyonondı fet11yon yasıhıneılae bedelılı dı· 
ğıtılacaktır. 

Mnkll Clnef 

lzmlr aleancıkta 88,90 No. h 
çellkel sokağındı depo 
Morılı fataeyon el· 70 dOoftm 
nrıoda demlryo· ırası 

Muhammen tene· 
ilk kira bedeli 

Liri kr. 
50 00 

35 00 

Ma .. kkat te· 

mln1t 
Lira kr. 

3 75 

2 63 

lanon eağ tarafında 11 13 364:5 
Dnlet demlryollırında mer'i bulanan D. D.30 numara~ 

yıln.ı ol ve samın nık.llyı.tına mtlnhaıılr olmak Clzere 1 tefrtol 
111nl 1935 tarihinden itibaren 8 inci iııletme mıntakl11na da tel' 
mil edllmlı olnp ftcretlerl aeağıda gôeterllmletlr. 

1 1 - 100 kilometrelik meeafe dıhlllnde beher kllooıetr•• 
için ton başını 3 korof. 

101 · 200 kilometrelik meeafe dahilinde 300 karotı UAfeteO 
beher kilometresi için ton batlDa 2 korof. 

200 den fasla kllo.JJetreltk metale dıblllode 500 karo .. ıat· 
vet~D beher lıilometreel için ton batını 1 1,2 kornıtur. 

10 tondan fazla lıtlabı olan vagonlardan en 111 5 ton ye ,,. 
k• 

tonı.l11n aşığı iıttlabı olın Y1gonlardıo loojeronlarınrla yasılı 11 

Jetin yarısı Ozerloden flcret ılınır. 

Fazla taf:ı11At lst1Byoolardın alınıblllr. l;l 15 17 
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1 Al~şehir Bankası 
••••• 

n z m D r ş u b ;e s n 
ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 •• 
Hertflrla (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeidere % 4 

Mevduat Şartları: A!h .•Y vadt:llye % 5 
Bır eene vadelije % 6 faiz verilir. --------

Zehlre, Gdm, incir, pamuk, yepak, afyon •eealre koaıbyonculo&u yapıbr. Mellar geldi · 
tinde •hlplerlne en mtllelcl eeraltle nana 9erlllr. 

Lmlr lahlurlar BaımGdlr· 

laıanden: 
Çamalıı tualuında Mapı 936 

IOnuna kadar Ismlr merkem ta 
.... , dep01ana getirilecek uıml 
4000 ton dôkme nya çuYalb 
tozan manadan dolmachkl tas 
•ınbanna nakil H lltH ham 
llıaHye tlcretlyle ayni mlddt't 
içinde Dnlet demlryollar H · 

klstncl tıletme mlfetdtlltlne 
•erilecek 1111mt 2500 toa çn· 
•alb tasan Alanaü: IRelealD· 
de maqada• •910Dlan naldl 
•e lıtlf lered a91k ebiltmlye 
koaalmuıtur. 

Satıı depoeunan muhammen 
la.mmaliye acretl J 280 temlDlt 
Pen11 da 96 liradır. Aluncak 
lekeleelnln muhammen hamma· 
liye lcretl 650 teminat pan11 
t7 ,'75 liradır. 

Jlırı 

111111111111111111111 ~' 
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SIHHArr ,:ı 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Y agıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıı Yeri 

BAŞDURAK J 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

OSRAM ' VI\ ~ Gin. 
Zll ı:Er<İ .ı ... 

Oaram liboratovarlan usan aramalardan aoara nihayet yeni bir ra· 
fer kaaaadalar ve çifte ıpiralli OSRA.M cDı llmbannı meydna getircUler. 
OSRAM tOı llmbalan· adi llmbalara nauran ya.de 40 d.ha aa cereyan 
urfederek daha çok aydınlık •erirler." Elektirik Nrfiyatındaa fiklyet 
edenler mutlaka çifte ıpiralh • OSRAM cD• llmbalaruu kullaomalıdırlar. 

OARAM•ll 
!L'Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakterlyol• ve balatık, saIAın hutalıklar 

mGtehauuı 
ea-abane Ulaıyo•• brpauulaki dibek IObk ....... SO •JI" 

h " •e muyenelwleliııde ..ı.ah 1Ut 8 dua akpm IUt 6 ı kadar 
hutalaruıa bbol eder. lttekllleria 21·11 936 Per· 

teaabe glnl IHt 011d6rtte le· 
.. laat paralarlyle htmedarlD 
llmosde topluaeak komlayona 
telmelerl. 8 10 13 16 3614 

Muallim Dr. 

A. Hulftsi Alataş 

NCA 
Kuruf · o!I ur 

Mtlnaclaat ed• ba1ta1en yapalmaa lammpl• talr talaU1lt Ye 
mikro.kopik mbayeaelerl ile 'fenmli haıtalan yspdmuma eens ga. 
rllea P.aomotorab maaypehanetiade mulm•aa yapalır. 

Telefon: 41~15~!!!!~ 

•liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Dr. Zekii Tarakçı 

fç Butabklan Doktora 
Şemb ıokaA• No. 20 

V. N. 

ti. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

l>EUTSCUE LEV ANIE LINIE 
"SOFIA., moıGrl hıalen il· 

lllaınımısda olup AD.e111, Rol· 
ter.lım, BamMrg " Bremea 
~n yDk almaktadır. 

"AMSEL .. ••panı bale• u. 
lllınımısda olup Aa•erı, Rot· 
~tdam, Bambarg n Bremen 
"ÇIQ yDk alm-'ı:tadır. 

.. A VOLA aa nparu 2 ncl tef· 
tiılde bekleniyor, Bımborg, 
~eD •e AD •en'tea ylk ÇI· 
.,..Clktar. 

"llANAU11 mot&rl 11 2 el 
'etrlade bekle•lyor, ıs 2 et 
~tine kadar Annn, Roller· 

111, Bamburg H Bremea için 
ttk alacaklar. 
~ 1tMACEDONIAaa •apun1 25 
ı el tetrlnde bekleniyor, 30 
.... es_ teorine kadu lann, Rot· 
~·· Bambmg Ye Btemea 
.,._ yık alacaktır. 
41ı1FRIKAN E:ıPOT LINES. 

NEVYORK 

11_ "ExCELSIORaa nparu halen 
,._Dımısda olap Nnyoık lçla 
tt1t almaktadır. 
l 41

lxMINSTER., •ıpana 12 
" teplade beklealyor, Nn· 
~ ld• ytlk alacaklar. 
L~ERMONT npara 18 2 d 
~de bekleniyor, NeyYork 
,_ JDk alacaktır. 
L_~ARCH,. ••paru 80 2 el 
~e beklealyor, Ne1york 
-.._ Jtk ılacmktır. 
~.ExECUTIVE,. . ••para 15 
~ klaanda bekle11lyor, Ne•· 

lçla yak alacakhr. 
~U.ONA,. npana il 8 d 

da beldealyor, NoyYork 
JGlr alıcaktır. 

.. --------------.. ----llıııa 
ODl•enltede Dlçent, 

(Mu'fila Pnfe15r) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Dit Bekim· 

R11t1Yıa hcrgı'lıı ög l e Jeıı 
IOllra lı al ar. 

latikUI caı.IJt• İ No. 99 
AHan aputmaoı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A !'I ll V L 
Telefon : 49250 

SERVİCE DIRECT DA-CUBI· • 
ENTUN& BA1'11 

16ALISA11 npura halen il 
mu11mısda olup Beograd, No
wliad, Kamaruo, Badıpqte, 

&.llıla•• n Viyana lçla ytlk 
aı..ktlf. 

ABMEllENT DPPE . ANVES 
"ESPAG~E" Yapura 5 ikin· 

el tetrl11de bekleniyor, An•en 
Direkt için yDk alıcmktır. 

ARMEMENT B. SCBULDf 
BAMBUG 

" BANSBURG 11 ••puro 8 
ikinci teırlade bekleniyor, An · 
•~n, Roaterdam •e Bambfıırg 
lçla ylk •laeaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
BAVSLINJE (AS. D S. 

SPANSKELlNJEN) 
OSLO 

.. BANASEBOS,. motlrl 21 
lklad tetrlnde beklenl7or1 Dan· 
kerk 'fe Dlppe için Jlk ala 
cakrır. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

. .. QUEBNMORE,. HparD ' 
lkhlcl tetrlnde beklealyor, IJ. 
••rpol H AaHrllea yak çıb · 
np Barpt1 K.Glleace, Galaç •e 
Brallı lçla yok ılıcaktır. 

1 &lrcıal ~AN~A~I 1 
Merkez hastanesi Dahiliye Matehauısı 
lklael Beylır 10blt T6rk mOUyede •lona lttt.llDde 

aamara 45. Baetalarını 6Aleden IODra 15 den 18 e kadar 
TELEFON : SR06 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEEBLANDAts KUMPANYASI Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekil

liğinden: .. OBERON" Hparu 8 lklad 
tefrlnde gelip ytlklal boıılt· 
tıktaa IODN lt 2 lnd teırlne 

Rotter!lam, Am1terdam H Bam· 
barg Umanlan için yak alı· 
cakt.ir. 

0 GANYMEDDES,. npora 8 
t el teırlDde gellp 14 2 inci 
An teri, Rouerdam, Amıterdam 
ye Hımbarg Umanlara için 

yak alacaktır. 
"UL YSSES .. ••puro 20 2 inci 

teırlade gelip ylklaD tahliye· 
den eonra Burgu, Vmrna n 
K.6ıtence llmanlan için y6k 
alacaktar. 

11CERES11 npara 21 lklnd 
teırtade gellp y~Daa tahliye· 
den ıonn 26 2 inci teırlade 

An•en, Rotterdam, Am1tudam 
•e Hemborı limanları için ylk 
alıeaktJr . 
SVF.NSKA ORlENT LINlfı..N 

"FREDENSBORG.. npora 
18·2 inci teıriode gelip y6kD· 
al tahliyeden 10nn 21· 2 inci 
teırlDde Rotterdam, Bamburg, 
Copenhıge, Danstg, Gdyla, Go 
tenborg, Oılo n labndlanya 
limanlarına hareket edecekdr. 

0 GOTLANT11 motGrG 30·9 et 
tetrlade beklenmekte olup yft· 
kana tl'hllyeden ıenn Rot•er· 
dam, Bamborg, Cepenhıge, 

Danalg, Gdynlı, Gotenborg. 
Oılo •e lıhadtaawya llmanlan 
na hareket edrcektlr. 

ZEGLUGA P(llSKA S. A. 
.. SARMACJA,. Hpuro 26 

2 inci ıeırlnde beklenmekte 
olqp (DoAra) Aa•en, •e Gdy· 
nlya hareket) edeeektlr. 

!-iERVICK MAKITlll ROUMAIN 
0 DUROSTO~, npurn ~O 2 

inci teırlne gelip yGkeaa ahll 
yeden 10ara Kôdenee, SaUaa. 
Galu we Brlyla Hmanluı için 
yak ılıeakıır. 

"ALBA JUUA11 •apara 20 2 
inci tetrfade gellp 21 ·2 inci 
tetrlnde Mılta, Mıtlllyı, Ce· 
nota, Ye Banelonı hareket 
edecektir. 

Y olea H yak kabal eder. 
İltndakl gellı glcllt tarlhlerl

le nHlaalardakl delltlkllkler· 
den acente meı'ullyet blial 
etmes. 

Fula l•fılllt IÇln ikinci 
Kordon'da Ta•iDll Ye Tahliye 
bln111 arbııada Fratelll Speııco 
vapur acenıahAJna mlramai 
edllme1I rica olDDDr· 

Tele. 200. · 2005 · 2663 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Blrlnd ~ordoa 

Tel. 24'8 
The Ellerman Llaeı l.Ad. 
Llnrpool Bılll: 
0 LESBIAN,, Hparu 26 bl 

rlacl tetrfnde Lherpool Ye 
Snan1ea'da• gelip tahliyede 
bulunacak Ye ayal umanda ~ 
ikinci tetrfae bdar LIHrpol 
Glııgon için ylk ılacaktar. 

16ALGERIAN.. •apara 15 

l~lncl aıtaı •yımındu ıonra Dtlfaı •yııınıa çoklap nbbe 
tlndı hoıalf kanuao mucibince bam tehir Ye kuabalarda yeni tC · 

uaeler açalmak lt11mgelmekıedlr. Kınana g6re •lltyet lclare be· 
yetlerl tarafındu yıpılacak projelerla Hklletçe oDaylumuıadaa 
Mnn açılıeak bu eeunelerin yerleri g•setelerle 1\611 edilecektir. 
Ba yerlerde ecune aomık lıtlyealerln çoklaıandaa dolayı kim· 
1enln hıtkı kaybolmıma11 için mlneaatler toplandıktan aonra 
boalar a11~ıda gôtterllen deree«>lerdekl tutlara gGfe aynlank 
ona g6re lhımgelen •anf lırı balı hlıalar tercih olane1kbr. 

1 - Blrlnd derece: Ecunılerl haıael ka11aama tathtkah ne• 
tlceal olarak tıhdlde ttbl tatalab kapıtalmıı olanlar. 

i - İkinci der,.ce: Ecaaaeleda talldldladeD 10an herhangi 
bir eebehle eeunelerlDi k8P8tm•k. denetmek Ye utmak mec· 
baılJedade kalmıı olanlar. 

S - OçlDcG derece: ilk defa ecsıne •~k olanlu. 
"Mektep1e9 91kbkluı tarllıln 111prl beı 1e11e•en •A• oı ... 

m .... rtaar. Sanlardan mncad 1eaelerde kalfabk edenler H• 

y.ıa.ı deylet •• beledlya mDe11e1elerlnde ecsacılak yapaalar 
tercih olun ar. 

• - D6rdlacl dereee: Ecunelerla tahdldladen enel ecuae 
ıahlbl oldaAa halde muhtelif metra 1ebeblerle ecuaelerlnl ka · 
patmaı olanlar. 

5 - Betlncl derrce: Eesanelednl bir beldeden dl&er beldeye 
•eya ayni belde dahlUade ye•I eeune a91lm•n• kanr •erllıa 
yere nakletmek latlyeİaler. · 

6 - Albnca derece: Baeaz, lf IAı gibi mecbarl eekll e eaa· 
neleri bpıtalmıı olanlardan iadel itibar etmlı olanlar. 

Mlracaat •blplerl uuıadı enelce ecune •bibi olapta ka· 
aanlu, al .. mlar •e talimatlara riayet etmedikleri llclllerlDID 
laeeleamellle •bit olaalann mGrae1allar ..... n dikkate alanmu 

Ba .. rtlu dablUDdekl derecelerin herhanglllade mlracut 
ublblerl taahhld ettlklerl takdirde tercih hakka olarak eczlCI 
mektebinden çıktakluı tarihin en etkileri n mektepten çaktı 
tarlhlerl de ma•YI olanlana lıtlda ile ilk mlracut ede•leıl 

tercih edilir. 3682 
lktnel lefl'lnde Ll•erpol Ye 1---------------------... ---.... ----
SHnıeadın gelip tıhllyede bu lklacl tefdne kadar Londn Te el tetrlnde Londra, Bull 9e 
lonacaktar. Hail için yGk alacakbr. AnTereten gelip tıhllyede bu· 

Londra Bali Bath: .. MARONlAN " npuru 26 hmaeaktar. 
.. POLOaa ••para SO btrlacl ikinci teerlade gella 12 ikinci Not: Vlrad tarihleri Ye ••· 

tetrlnde Londra n Bali •e teırlae kadar Londra •e Bali porl1rın ldmlerl •e DHlon lcret· 
An•erllen gelip ıehltyede ba· için yak alacaktar. ledaln dellılkllklerden me1'al 
luuıcak n ayni umıada 6 .. OPORTO,, npura 28 ikin· U1et bbGI edilmes. 
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inhisarlar 
Memurları için Bir Tekattd 

Kanunu Çıkacaktır. 

Tigre Cephesinde 220 Bin Habeş Askeri, t lyan'lara 
Karşı Şiddetli Bir Mi!~.~.(~aya Hazır Bu nuyor. 

Ras Seyyum 50 Italyan Casusu Yakaladı. Baron Aloizi, Münih'te M. Hitler'le 
Konuşmağa Gitmiş. ltalyan'lar Cephede Müşkülatla Karşılaşıyorlar. 

lıtanbol, 12 (ôzeJ)- İtalya 
hillulmetloto neşreyledlğl bir 

kararnameye göre, ltalya'ya ge · 

tirUecek eşyalar hdkftmete bil· 
dlrllecekdr. 

Diğer eşyalar boıuei müsaa . 
deye tabidir ki bunlar domuz 

eli, kah Ye, kakao, yağ, · ipek, 

maden ve bazı lcUu eşyalardır. 

lstanbol, 12 (Ôze') - 220 
blo ktılllk bir Habeş kuvve ti 

gfloey Tlgreılode f talyao ordu 

larına karoı hazırlaomak.tadır. 

Bu kuvvetler, Ra1 Seyyum'un 

idaresinde 60 blıo; RH Kassa· 
oın kumandasında 75 bin, Raa 

foırunon kumaodaBJndıı 50 bin, 

kfıl olarak ıyrılmıotır. İmpa · 
ratorun kunetlerl modern harp 

mılsemelerl ile techl& edlhnlı · 

tir. Do ku•ntltr dGtmana kar· 
ıı meni almıı bolunmaktadır. 

Cehheden haberler 
Bir i\leydan Harhı Bekleniyor. Ha· 

beşler Çekiliyorlar. 
Bir Tayyareleri ltalyan'lara Geçti. ______________________ .. ____________________ _ 

k&ta devam etmek· 
tedlr. 

G en eni Gracf yı 
nl'oto kunetl~rl, 

Gorahal'oin şf malin· 
de düşmanları hır· 

palı11naktadır. 

İtalyan sQel çeven· 
lerl, Dab,.şlerio hal · 

yanları içeri çekılk

lerlnl ve bOyftk 
levazım d,. poları ve 

ı~ır toplar bulunan 
mıntak.da, geofe fılı 

cephe iizerlnde ken 

dllerlol karşılameğa 

bazırlendıklarını tab 
mln etmektedlrler. 

latanbol, 12 (özel) ·- !tal· 
yamo Parle bOyftk elçlıl M. 
Lavala olfaht bir nota vermlt 

dr. Bu notaoın muhteviyatıoıo 
ne olduğu belll değildir. 

Gezeteler bunnu, zecd 
tedbldere karıı lt11lyanın 

alacağı mukabil tedbirler· 

den bab9elmekıe olduğunu en · 

dfıe ile k•ydediyorlar. 

Mateo gazetesinde çıkan bir 

mabled~ deniliyor ki: 

.. - ltalya notdı kat'i bir 

tekilde yasılmııtır. Zecri ted· 

birlerin tatbikine lıtlrak edecek 
dnll'tlerle ltalya arasında mey. 

tfaöt-~ rerrrı mnnımmaı narcııyan 

cot btııüo ticaret• an•aşmaıara Hı bet bftkumetl çoktooberl 
fesbedllmektedlr. > hiçbir resmi tebliğ neşretaW 

Ekfl dö Parl de bn tedbir· mittir. Resmi çevenlerlo •er· 
Jerlo dıha OZlk lbılmıılleri . Is· dlklHl m11lılmata göre R•9 

tlbdaf edip etmediğini eormak .' KaSBa şlıodlkl halde Makalle· 

la ve ıunları ıöylemektedlr: nlo 50 t.:llometre gGneylude 
"ltalya 8.aener üzerindeki bulunmaktadır. 

konetlerlol geri alacak mı ? ltalyaoların bu bölgede earp 
ltalya uluelar soıyetl ile olan dr~larla yalçm kayalar aşması 
mOoaıebıtıoı keeecek mi ve htzımgelmektedlr. BarekAtta çok 
neden ? mOşklUAı çekeceklerdir. ÇOoklı 

kartılarıod11 deri o;. Takazza vı · 
Baron Alolzl, 92S hadleeet dlsl vardır. 

nlo llglıtle mi Mtınlhe Bitlerle ı~ıaobol, 12 (öıel) _ Adi•· 
konU@m•ğ• ghtl?. Ababa'dan vMllen malumall 

letaobol, 12 (ı'Jzel) - Buaa göre, Rae Seyyum kınvetl~ 
ajıneının Adlı • Abalı& aytırı elli ltalyanJ j caeuıa yakala • 
bildiriyor: mıohr. 

Vehip (Paşa) ve Ras Nasihu Oa Şimale Doğru Çekili- y K l B .. L d 
yorlarmış. Habeş Askerleri Dün Yemin Ettiler. UDan ra l ugun Oll ra"" 

1staobol; 12 (Özel) - Hı edilmeden bGyflık harekele gt.ç 1ııınbul, 12 (Özel) - Azma d H k t Ed J ' 
bet imparatoru bogtın Belçl· mek nfyetlnda drğlldlrler. ra'dao haber verUdlglne gt'ıre, an are e ece {. 
ka'h SGbaylar ıardından talim 1ıtanbul, U (Özel) - İtal İtalyan ordosoouu b6Ulu mil 

ettlrilmlı olan bir orduyu teftlt yan kayoaklannın haberlerine teahhidlerl, ilerUyen orduya ar· 

etmfı ve bir geçld resmi yıp · balulırsa, general Graçyanl ordoıo kadao enıık yeıltılrmekıedlrler. 
tumııtır. Askerler baynğl t'Jp Ogaden cepheıdnde ilerledikten Ba~ı lnkıyatlar: 

mGıler ve ~lGnceye kadar va · eoora Dıgabur ile İogllhı ıoma· İstanbul, 12 (Ôzr l) - Ma· 

tanı mlldafaa edeceklrrlne dair llıl araıu:dakl yola da kesmlıtlr. kalle'deld bftyGk Babeı klllae 
yemin etmlılırdfr. Bu mG011e· Babeı askeri, İtalyın tank ye sinin papazı, general Bono'y• 

betle bogllo Adlı Ababa•da bft eQvarllerl tarafındın takip edil· giderek itaat gôıtermlttlr. 
yak tôrea de yapılmııtır. mekte ve Harara doğru çekti Raı Seyyum'on akrabasından 

lstınbul 12 (Ôzel) - lıal· mektedfr. Mangaıe de ltalyan'lara teslim 

yanların reımt tebll~lnde, M.· Hıbeılller yoldab lrçok tıarb o'moı. 
kallede ileri harekete geçe· leHıımı ıerketmlılerdJr. --.-----,-

bilmek lclo laıe teıkllA11nın Ecnebi mıtboıt mameesillerl Amerika 
yapılmaaıoın beklenmekte 0 ( . bo ilerleme hareketi bıkkıodı: 

doğa Te Daokll ıelJıleelnln - Harar Yo ılmeııdlfer bat· 
bolandogu bölgede tahkimat tının BabeılHer tarafındın 

yıpıldıgı bildirilmektedir. mCldafıaaı ıOphelldlr. Demekte· 

Babetler MıkalJe'olo gll· dlrler, 
neyinde firar ederlerken bir İtalyaoluı ilticalar çoğal · 
de (Foker) tayyareılni terket mııtar. Rae N11tba ve erktuı 
mlAlerdlr. Bo tıyyıre lıılyın · barblyeııl Ye general Vehlb ti· 

ltalya'ya Hasımane Bir 
Vaziyet Almıyacaktır .• 

leıaobul 12 ( Ôzel ) - Va· 

ıiogtondan bildirildi ğlne g~re, 

blrleoik Amerlka'dan İlalya'ye 
mftblm miktardı petrol ıeYke 
dllmlotlr. 

lar tarafından mQeadere olon · male doğra çekilmektedir. 
ı · Bir lstatfedğe gôre, Meksika 

muıtur. talyan Ye yeril asker . Bir rh-ete göre Rae Naelbu 
-:1 hClkt\metlulo mohteJi( Umaola 

ler dört koldan ilerlemektedirler. .katledUmlıllr. 
letaobdJ; 12 (Önl) - hal· Babeı'Uler, oıdolırını Dire· 

yan'lar Somıll cephesinde de daua'da tophyacaklırd1r. 
Jlerlemektedlrler. Bu bölgede Fraue11 koneolo111 bu nokta 

uçaklar Babeı konetlerlnln dakl toplanma bareketJnl pro 

bolonduğo meykllerle bir kllç teıto elmlt aksi takdirde İtal· 
kasabayı bombardıman etmlt· yan'larıo Cibotl tlmtndlfer 
JerdJr. 

Habeı'terln yakındı Amba 

lagi civarında bir meydan mu· 
bıtrebeel Yermelerl beklenmek· 

tedlr. Ba mÜhırebeolo n& za . 

mın olacağı keıtlrtlmemelue, 

yalnız kat'ı oldagu eOylenmek· 

tedJr. halyan'lar yol faaliyetini 

,,uıımıtlırdır. Yoll•r temi• 

batlloa taarruzlarını mani olı · 

mayıcığını blldlrmlıtlr. 

balyan alayları, Kamala Do· 
rlye nehri 1abltlerlnde yGzelll 

kllomelre llerJemekte n hiçbir 

mukavemet görmemektedir. 

İtalyan tayyareleri Rae Deetı 
konetlerlot . Glmlr'de bo111bar· 
dımısı etmltlerdlr. 

undan eylt\l 'e teorlolevel •1 · 
larında İlılya'ya yapılan petrol 

ııevklyaıı bire aiti nlsbeılode 
f111lı olmootur. 

Blrleo\k Amtrlkı'nın İtalya 

ya haeımane bir vaziyet alm&1a 

mOmkfto gôrGlmemektedlr. 
ÇGokQ blrleılk Amerlka'da iki 

mllyondao fazla İtalyan vardır. 
Buolırın 500,000 nl Nnyork 

ve civarındadır. İotibıbat mtl· 

aıdelelerlnlu bııladığı fO ıırada 

M. Runelt, bu iki milyon 
İtalya'oın kaybetmek lıtemlye· 
cekılr. 

______________________ .. , ____________________ __ 

Krahn Roma'dan SonraJ,Helgrad'a Uğrıyacağı Söyle· 
niyor~ Dttn Atina Şarbayı ile Konuştu. 

ı~tanbol, 12 (Özel) - Lon· 
dra'dan blldlriliyor: 

Yunan kralı ikinci Yorgl, 
resmlğ heyetten baokı Yanan 

orayları morahbae heyetini 'fe 

bo arada Atloı tarbayı M. K.o 
çyaH da kabul etmlttlr. 

Kral Y orgl, Vellıbt preoe 

pol beraberl~rlode prenıe lreta 

ve Katerlna olduğa halde çar. 
ıamba gftnQ Lnndra'dıa hareket 

edecektir. 

ı~ıanbul, 12 {ôzel) - Son 

haber olarak Yunan g11etele· 

rioio Yerdikleri malaoııta &öre, 

Yoo1n kralı lldncl Yorgl, ilk 
haberler hlltfıoa olarak Parlı 
Roma . Brtnd!zl yolu ile de 

ğll, Parie · Roma · Belgrad 
yolu Ue Yunanlstao'ı döııe 

ce.k.dr. 

Krahn 24 tkinr.1 
Atloa'da bulunacağ~ 

maktadır. 

lefrlnde 
anlaşıl 

Kralın dGoOtOnde omomt 
bir af 1140 edileceği ıaylaları 

kunet bulmaktadır. 

İetınbul, 12 (Ôzel) - · Yanan 
Ahali fırkaıı reisi M. Çaldarle 
ile mafrlt kralf yeıçl M. Metaksae 

lara8ıodakl mfi111kerelere devam 
edilmekıedlr. 

iki frrka tef lolo Kondlllı Ue 
kralın ndetlade kralı nClfos 

etmek lıtl7ecok dlktatGrlClk tı· 

raftarlarına karıı mOoterek bir 
tedbir lttihtza için mtızakere 

ettlklerlot Yanan gazeteleri yaz 
maktadırlar. 

M. Çaldarlı, Ahali fırkasının 

lçtlmıındı lrad ettiği nutukta 

bu hoıuıtakl ooktal nasarını 

ıarıbıtle izah etmfı ve: 

- Yunan mllletlnln krall· 

yetin ladeıloe rey nrec~gıoe 
emin olduğum için krallyetiO 

iadesi hososondı acele hareke' 
lere IOzom yoktu. Netice, geoe 

bugtlnka olacak fakat dedi k0 

dolara mahal kalmıyacakll .. 

"Kraliyet rejiminin dedi k0' 

doıuz olmaınnı çok lıtiyoroOl· ıt 

Demlıtlr. 

Fransa' da Yeni 
Hafta Faaliyet Haftasıdıt 
BaşbJkan M. Laval, Bodce ve 

işlerini izah Edecektir 
I~tanbul 12 (özel) - P.-rld'ten blldhiliyor: 

Baolıyao bu baha, Fransa için faaliyet haf taııdır. Çar9a1JJb' 
o" gt\ndnden itibaren f lnJoe endmenl toplaoacaktar. Yeni se 

. ~ 
bftdce8f, iki haf ta netredllmlı olduğundan f luanı encfiıneolP 

o· 
lldncl defa olarak okunacak ve M. Lıval çarıamba gftoil eJJC 

beri mende hazır bulunacak Ye iktidar meYklloe geçtiği g6odell 
yaptıklarını izah edecekılr. 

.M. La.,.ı, Franeıı fraogmm 1ağlamlıttırıldığın1 da eô} Jlyecei: 
· fC 

tasarruf saodık.larının mevcudu 23,434,000 frank olduğoD11 

eO 
bı>nuo balkın hO.kdmetln f lnansel ııyaaasına ltlmıd ettlğlol0 

bil.yük deUU oldoğuno ileri sarecektlr. 
\§. 

Dftu mGtarekenln eenei deniyeıl mGnaııebetlle Parlı halk• 

Laval lehinde b07Qk ıezabGrat 1•pmııtır. 


