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Italyan'Jar 
Bizden Birçok Eşya Ve GJda 
Maddeleri Almak istiyorlar 

Denizlerde ölenler D o Topr ğa Verildilor. lnebolu Sft. 
hm~~ Ali Kaptan Da Te ·kif Edildi . • • 

rı ı 

lzmirde 9, Urlada 1 Kişi Gömüldü. Başbakanımız, 
Vaziyetten Mal Um at istedi. lçbakanımız Para Yar
dımında Bulundu. Ekonomi Bakanı Adına Kaza .. 

. 

KurbanlarJnın Mezarlarına Çelenkler Kondu. 

Diinkü törende.ı iki inıiba 

Facia kurbanları llrla sahillerinde denizden çıkanldıktan sonra 
sağdan ikinci, lnebolu ikind kvptanı Besim 

Bıtan Iımlr ve memlekette Dan Denıı; merkeılnde yar· 
lltaıap uyandıran denlı k11Hı· genel savımın (mcıddelomooıS 

lho dOnkCl eaf haııı ve ltuhlr· munlnl) Orhan K.önl bazı e•· 

let1 töyle tesblt edlleblllr: hldlerl dinledikten sonrı eaat 

All kaptanın htlcYabı aç eaat 
kadar earmfltUlr. 

lıtlc,aptan sonra kapıno tıh · 
klkat nnktle Adliye binasına 

göt6rftlmü,, teYklf •eya ıde· 

mi tnklfı hıkluodı bir karar 
'ler~bllmek ftıne Sulbcraı bA 
klmll~ioe Teriimi, ve btklm 
Kemal, kaptan Mrbmed AU'yi 
lsticnptıo sonra tevkif etmlt 
tir. Keptıo Mebmed Alf; dün 

ık,em ceza nine götürtılmiltHlr. 
Tahltikıta bugao de adliyece 

deHm edilecektir. 
Salıil<le eşya yüzü)·or: 

Urlı'dın aldığımız mahlmata 
göre batın npordıkl hamule 
den ve eıyadın pek çoğu Urla 

Cenaze Merasi
mi Tafsilatı 

Ba çok fecı denlı fıclaet tah· on dörtte batın vapurun birin· 
~kıtına Adliyece dev11m edil el ııcıvarlıl Mehmed All kapt~oı 3 Oncİl Sahife«ledir 
~"ektedir. lıtlcvaba bıelımıetır. M,.bmf'd 
, ...................................................................... ~ ... ~ ........................................................................ -e: ..... .. 

Zecri Tedbirler ve BugOnkO Sıyasamız 

l' evfik Rüşdü Ar as l\.am utay -
da N~ler Söyledi? 

'1emleketi mizin, M ndafaas~ Zayıf veya K uvveı li Yerleri 
Q~erinde Esaslı Tedbirler Almağı Yerinde Buluyoruz. 

4.11kar1 ~3 (Telefon) - Kı · 
''-t•yın bugtıoka toplıntııııudı 
~ ı '-•lar ıoıyeteel tırıfındao tıl · 

~)I k.,,, tııbiki kınrlııtm · 
la f inaosel ve ekonomik secd 

"4bırıer bıkkındı hak1lmetlml· 
:Q tatbik edeceği tedbirlere 
, t bcUulmetçe h11arlıuın ka· 
~la llyihaeı m011kere .,., ka -.! edUmittlr. Kanan ltytb11ı· 
-._ '-•lbl lı;ta dlyetde bala· 

Dıı Bek••• dok•or Tnflk 

--Rltdd Araıı hulA11ten demlı · 

tir ki: 

- Arıanlueal dorumun ne 
kadar önemli bir zamınındı 
bolonıloğumoıo Bdylk Şef 

Atıtark'Oo söylevinde dlnledl · 
nlı. Atatlrk bu ıöylnlerlnde 

herıeyl en ıçık bir ıekllde 

lıah eımlılerdlr. 

Son 11r1ylar koagreelnde 
ıolh n emniyet lçbtde yıea· 

maoıa Gaeml bıtbaba İtmeı 

önG'nClo ıözlerfol de huradı 

hıtırlatmm. Memleketimizi gal 
lelere kapllrmımık için ıolh 
içinde yııımık ve ıolh eı11ını 

gftdmek ııyaHmıım amacıdır. 

Sulh bıyatanı temio için TOr· 
klye'nln bıglandıi• muıbede· 

lere 1100 derece hagla olduğu 

açıktar. 

Sayın arkıdıılarım; 

BugOD tanlblal lıtedl~m bu 

- Sonu ' ncı yam -

Denizhude fırtına ııe V(]purlar 

görfilnıekıedir. Uo v~ buğday Heoilz iki j11ndarmadao hiçbir 
çuvallarınılan bir kısmı da dal hıber yoktur. Bunların kaybo. 

galı.mo orrastoda körfeze doğru lanlu arasında olması mabte· 
akıp gelın ektr.dir. Sabile çıkan meldir. 

eH• jaodbrmı ve bekçiler ta K~zaz edelerlo eöyledlklerlne 
rafından mıbafaza edilmekte· göre batmak üzere olan 'apor· 
dlr. Bonlıra ıhp getirmek için dı en son kalınlar ve denize 

yıla kıhvelerlnden Klllzmın deniz yollara ltletme ldaresin· atılmığa cesaret edemlyealer 
ahıaı kadar olan ıablle dalga dt.n naktl nsıtaları gönderi· k!lcaklımnda koçak çocokluı 
lsrın ıevklle çıkmııtar. Bu 88 · lecektlr. bulanın kadaolırdır. 

hll bir pınıayır yerini andır iki jandarma kayıb Geminin her ıarafını ıo kıp· 
maktıdar. Muhtelif eıya ara Terhis edilerek memlekeıle hdığı hslde kaplan Mehmed 
tandı limon, porıakıl 111ndıkları rlne döomt>kte olan 17 jandat All'oln caokurıarın kayık· 

ile k&feler, mHılar ve kıralmıı m lldıtn ondördii knrtulmaş ve larıoı: 

birçok t.fya ve un çuvalları birinin cenazesi bnlonmoşto. - Sonu 4 iincü yü~de -
................................................................................................................................................................................ ~ .. 

Irmak-· Filyos Demiryoluonn Açıhşı 
~~~~~~~~~~ .. ...--~~~~~~~~~ 

Kara Elmas Hazinesinin Ka-
pılarına Da Dayandı!{! ____________________ .. __________________ __ 

Bu Yol, Ağır Endüstrimizi, Demiryol
larımıza Bağlıyacak Enerjinin Şah Da
marıdır ve Cumuriyetin Eseridir. 

Bayındırlık Bakanımızın Söylevi 
~...-......-.....-...~~...-......--...-... ......... ...--.--. .. ,,. 

Oemiryolu 

Ali Çetinhaya Baıbakanımızla bir arada 

Fllyot 12 ( A.A) - Irmak· Çetlokaya'nan aııgıpaki söyle 
Filyoı demlryolanon ıçılıı tö vlle yıpalmııtar. 

real Bıyıupırlık Bık•aı Ali Sıyın konaklarımıı, ınglll 1 

Van'a Kadar 
Uzatılacak. 

---
Ankara, 13 (Telefon) 

Bayındırlık 811kanı Ali Çetin · 

kaya, dembyolo hleri bak· 

kında btyanatla bolonauk, 

Olyarıbekir '" 'llran elmendl
fer hattanın Van'a kadar Dil· 

ttlına~ı için bir h l" yetlo lelik· 
ı; fa gittiğini söylemiştir. \., ___________________ _ 
yorddaşları mıı; 

Buğün bftyük ulueumozan 
11maoludanberl özlediği en 
önemli menzlllerden biri olın 

- Sonu 6 ıacı 7Clade -
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Yuna . 1 r.a ı !emerküz ( G ü ifil ü ifil T e o y a ~ 0 H a lb>_ e ır O e ır n ] 
Ksbınesı !stıyormuş Habeşler ltalyanları Çember Bir iddia 

Başbakanlığa M Çaldaris'i, sü Bakan AJ } d l 
lıg~ma Kondilis'i Getirecekmiş içine mag'"' a Bas a ı ar.. Haheş!e~ lngiliz 

' Somalısıne 

••••• 

lstHbol, 13 (ôzel) - Yon11n kralı bogiln Londra'dın Parls'e 
mfttevecclhen hareket etmiştir. Kral, Parls letasyonuada cumor 
hıekauı ·M. Lebran ile M. Lnal tarafındın karoılınacık.tır. 

Kral, Londra'dan hareket etmeden evel loglltere kralı tarafın · 
dan kabol edilmiştir. 

Kral, Roma'ya varmadın evet prenslerle konuşacak ve babaeı 
Kostantln ile validesi Sof tye'nin mezarlarını ziyaret edecektir. 

Kral, Roma'da Mussollnl ile de konuştuktan sonra doğruca 
Belgrad'a gidecektir. • 

~~~~----..... ~--· .... ~··-..... --·----~~~~-
lııtanbol, 13 (Ôzel) - Adlı Ababa'dan hıber verildiğine göre, Raıı Dosta cenap cephesinde ileri ()tİCa Etmişler• 

harekete bıolımıetır. ltalyanlar'ın önemli miktardaki konetlerlnl çember içine almlya baolamııtır. ........ İstanbul 13 (~zel) - RoDJ• 
haberleri ric'at eden Habet 
ordularının Inglltz ıomallııloe 

iltica ettiklerini ve Iogfllıler 
tırdından ılldtan tecrid edil· 
diklerini blldlrm4"ktedl r. 

lstanbol, 13 (Özel) - Atlna'dın blldlrlUyor : 
Deveran eden habeılere göre Kral Iklocl Yorgl bir temerkflı 

kabinesi teafne taraftardır. · 

ihtiyatla tel4kkl edllecek bir habere göre kral, yeni kabinenin 
M. Çeldarls riyasetinde olmasını, dahiliye bakanlığının M. Me· 
takea'ya, harbiyenin M. Kondilte'e, hariciyenin M. l\1lhalakopu· 
los'a verilmesini n diğer bakanlıkların da mnhılefet rGeııaeı 
tarafındın idare edllmeelnt istemektedir. 

M .. Mussolini 

Faşist Kurulu Bugün Toplanıyor ltal- ~ngiltere Elçisi 
• ıle Gene Konuştu .. 

ltalyan Notası, lngiltere ve 
Cenevre'de Akis Yapmadı 

letaobul 13 (ÔzelJ - Venlzeloı'un kralla barışmığa çahetığı 
Parle'ten haber verlllyor: 

~~~~·~--..ı~~~-

A f yon' da Dikilmek için 
iki Anıt Yapıldı. 

ya Uluslar Sosyetesinderi Çekiliyor 
İetınbol, 13 (Telefon) -

Royter ajın11 bildiriyor: 
Son hılyan notau, Cenevre· 

de hl ç bir tesir uyandtrmamıotır. 
Cenevre'de genel kanaat, ltıl· 
ya'nın, yarın (bogOo) ıoplını· 
cak olan Fıoltt kuromondı ko. 
noıtoktan ıonrı Ulaıılar Soıye· 

teefnden çekileceği merkezin· 

kıymet atfedilmemektedir. Lon· 
dra mabaffll bo notanın nrl 
leceğlnl enelden bilen Uloıılar 
Soıyeteel bu hususta ltzımge· 

len makarrerall da lttlhu et· 
mfotlr. diyor. 

Bn notanın mOdafaa ettl~f 

tezin beşler, 13 ler ve 18 ler 
.. komitelerinin mokarreratıoa ta· .. 

gıamen olddoğo blldlrllmek· 
tedlr. 

Berlfnden ,ımdlye k11dar ı:ec· 

ri tedbirler haklunda hiçbir 
cevıp alınım~mııtır. Almın'lar 

uluslar aoeytıteıl erkAmndıo 

olmadıkları •e bôyle bir lhtl· 
IAf la da ılAkadar bulanmıdık· 
larını söylemektedirler. 

lıtanbul 13 (Özel) - Slnyot 
Museolfnl, bogftn loglltere'nlO 
Roma elçisini kabul etmlo ve 
Akdeniz mes'eleel Clzerinde oıo0 

mGcidet kooaomuetur. 

Avusturya · ltalya 
Viyana, 12 (A.A)- D,, b•· 

kını diyet meclisinde A vustor· 
yıoın diğer aloıılara iltihak ede· 
rek ltalyı'ya çıkarılacak harp 
malıemeıl 6zerlne ambargo ko· 
yac•ğıoı blldlrmletlr . 

Bunlardan Biri Dumlupınar Zaferini, Diğeri dedir. ı~~~~-------..~-------~~~~~ d k . Franııı gazeteleri, İtalyan 
De Şehid Tayyareciyi Temsil E ece tır. noıaııını, tahmin euıkıerı kadar 
Aokarı, 13 (Telefon) - BeykehJraş Klrlple taraf1Ddao; bbi eiddetlf bolmımakta •e bono Kahire'de ve Tanta'da l{anlı 

Domlupmar zaferini, diğeri de ~ehld tayyareciyi temsil eden iki memnuniyetle kaydetmektedir· 
gOzel anıt hazırlanmıştır. Bunlar; Afyon'da dikilecektir. ' 

Jer .. 
Afyon -Isparta demlryolonan ıçılme töreninde bunların da Alman çennlerfnln nrdlklerl 

açılma tôrenl yıpılıcıktır. ı 
Arbedeler Oldu. 

1 • 1 maldmata balulıraa, talyan DO· -S • p ..._ tası, Avrop.t'da neşredilmeden 

anayı rogramı evvel Amerl~a'yı blldlrllmletlr. 
fııtanbol, 13 (Ôzel) - Pa· 

ikinci Beş Yıllık Kısım Martta rts'teo bildiriliyor: 
ltalya'nın zecri tedbirlere 

ilan Edilecektir ıştırak eden devletlere nrdt~i 

Nümayişçiler, lngiliz Elçiliğini Taşla· 
dılar ve lngilizler'e Küfrettiler. 

Ankau, 13 (Telefon) - Devletin ikinci heı yıllık eaaıyl 

proğramı hazırlanmaktadır. Ba plAn maden ~e elektrlf lkuyon 
kısımlarını ihtiva edecek ve Mart ıyı içinde 1140 olaoacaktır. 

••• 
M. Laval'in Faaliyeti 

Bugünlerde Dahili Ve Finansel Sa
halara intikal Etmiş Bulunuyor 
İetıobol 1 l!l (Ôzel) - Parle'ten blldlrlllyor: 
M. Lnal, elmdlye kadar bllh11Sea harici işlere baarediten faa· 

llyetl timdi dahili n f inaaıel mee'elelere baeretmektedfr. 
BOgOn dahlli vaziyet, harici meıı'elelerln ikinci safta kılma 

eını lcabettlrmektr.dlr. 
M. Laval bütçe izahatını f lnaae encOmenine vermle ve mev· 

kil iktidara geldiği gündenberl yaptıklormı hOIAeatan blldfrmletJr. 
Ve Fraoea'nın siy setinin sağlam olması için Fransız frangu:ın 

eatlamlığını ve bOtçe tevazO.üoO eart göstermiştir. 
Ietanbol, 13 (Ôzel) - F ranıııa badce komisyona, bogOn top 

lanarak deniz bakanlığı bildceelnl lncelemhtlr. Deniz bıkanlııı 
bGdceslnde teozllAt yapılmasına deniz bakanı rtzı olmımıştır. 

Yarın diğer bakanlıklırm bOdcelerl locelenecelulr. Banlar 
arasında hava bakanlı~ının dı bftdcesi vardır. 
~ .................. liiillİ ................... . 

Memleketimizin yetiştirdiği yegane 
modern okuyucumuz 

l\lünir N o rettin 
VE ARKADAŞLARI 

notaya lagfherede bayak bir 
Jatanbul 13 (Telefon) 

Royter Ajanı muhabiri Kabl· 
' re'de kınlı çarpıtmıl1r oldu· 

ğonu ve 19 zu pollı olmak 
Ozere 39 klet yaralındığanı 

haber veriyor. Habeşistan· işi ikinci De
recede Kalmış 

HAdlee M eır httkllllnln yıl· 

dönGmft tes'ld edlllrken olmoı 
•e birçok talebe loglllz konıo · 
losloğo binasını taolamıolar, 

camlarını lndlrmlılerdlr. btanbol, 13 (Özel) - Pırfs'ten blldlrlllyor: Parlıı gazeteleri, 
ltılya'oın Yerdiği nota etrafında uzun m11kıleler yasıyorlar. 

Bu gazeteltr; ltalya'aın bava ve deniz konetlerlnl tık•fye 

ettikten sonra doğu Afrlkasına asker gôndermeğe bıoladığ1nı ve 
booon için movaf fak olıca~ını kaydediyorlar. 

(Ekleror)1 Akdenlı mes'eleelne nazaran ltalya·Babeotetan fhtll4· 
1 

f ıoın ikinci derecede olduğunu ileri ıftrmektedfr. 
(POtl Pro•enııal), Italya'nın mukabil tedbirlerinden baheet· 

mekte v" Iıalyan'l.rın Fransız mallarına kareı açtıkları boyko· 
tajdın uzan 011dıy11 bıhseylemektedlr. 

(Llberte) gazettel de, •ynl mevzu Gzerlnde bir makale yazmış, 
ltalya'oın; Fransız mallarını boykot etmekle doğra bir fo yapmıe 

olmadığını kaydeylemlotlr. 
•• 1 

Italyan'lar bizden hir·çok 
şeyler almak istiyorlar 

Konııoloııloğa yakm birçok 
baycık mağazalar da harap ol· 
muştur. Talebeler; İngiltere 
aleyhf ne söylevler vermişlerdir. 
Piyade kıtılara ıeferber edllmle, 
bauıo elçlltk binaları tehlikede 
oldağondan 11kerl mohalaza 
altını alınmıoludır. Vaziyet ya· 
tıemıe ve sftkdn teeesaı etmle 
ee de ıokaklarda devriyeler do 
lıemıktadır. 

letınbol, 13 (Ôzel) - Ka 
hlre'de •okua gelen arbede 
eıınaeında milliyetperverler, İn· 
glllz konııoloıhaneelne bftcum 
ederek camlarını kırmıolardır. 

Zabıta, oQmıyl,çllerden 30 kiti 
tevkif ttmletlr. 

Ankara, 13 (Telefon) - İtalyanlar, htıkl1metlmlze mtıracaat lııtanbol 13 ( Ôzel ) - Ka· 
eder4'k, buğday, nohad, yulaf, faeolya n daha bir çok eıya ve hlreden haber veriliyor: Mısır 
gıda maddeleri almak lıtedlklerlnl blldlrmloler ve f fat listesi amami ef klrı heyecan içinde· 
lııtemt,lerdlr. dfr. Milliyetperverler, hükumete 

• • zahir olmaktan VHg~çtller. 
Mahterem mftdavlmlerlmlzden ytizlerceslnln arza ve 1Brarları 

00 
B Nahae pıoa partisi bftgftn bir 

Gzerlne lataobola avdet etmezden evvel 800 nda konserin\ lnebolu Vap" uru 2 ı·n miting yıpmıotır. Bu mhloge 
15 ikinci teşrin cuma gOnfi akşamı batan tınlverııltelller teıtrak 

SAAT 21 DE L • s • İ } Id • etmlo ve pollıılerle çarpıemıetır. 
Hep yeni ve seçme ,arkalardan mflrekkep zengin ) ray 3 ıgo r 3 } J Başbakan Nesim paeı, vefed 

bir program ı çlode l partisini istediklerini Kral Fu· 
Anfrara., 13 (Telefon) Deonlzyolları ltl"tme idaresi, batan nebola ad'a arzetmls -.e durumu izah 

ELUAMRA Sloemeeanda verecektir 

1 
•aparonan, 200 bin liraya •lgortah olduğona ekonomi bakın· 

Fiyatlar: 125 - 100-75-50 knroştor eylemiştir. 

dönmelerini emretmle n bO 
suretle aeaylo iade edllmlotlr. 

İ@taobul, 13 (Ôzel) - Kebl· 
re mllllyetperverlerl ile zabıt• 

arasında kanlı bir çırpıema ol• 
muştur. Mılllyetperverler, fo· 
glltere dış leleri bakanı sır 
Sımael Boar'ın tıob diyeti 
aleyhine tezahGratta boluoarıt 
kftftırler ııavnrmoelar •e lngtll• 
elı;IUğlnl taılamıelardır. 

Kahire gazeteleri, logflter• 
aleyhine neerlyat yat'mağa b•f 
lamıolardır. 

Son babnlere göre Kral fa· 
ad da Nesim paoıya olan ıd· 
dını eelrgemlye bışlımı~tır. 

Radyoların Goııı

rnk Resimleri. 
Ankara, 13 (özel) - Rad1° .... 

makinelerinin gftmrftk reılll 

den muaf olarak m~mlekeıe 
fe 

ithaline mfiaa"de edildiğine 

edileceırrlne dair bHı gazetelerde " , .. 
çıkan haberler aııılsızdır. 

ıo· 
mataya böyle bir teklifte bO f 
nulmaha da bu teklif; ho•0

' 

radyolar için değildir. 

Bir Mareşal 
öldnrnldO·· 

'd' İstanbul, 13 (Ôzel) - Çin 
1
, 

Mıreeal tabanca koreonlle k• .... 
ledllmlotlr. Katil; bn marte' 

eoe· 
ldaru ettlrmle olduğd bir g 
ralfo kızıdır. -============:•============-~l~ığ~•n:•:.:b:ll~d;tr~m;l:şt~lr~.--~-- Kabinenin iktidar mevkllode 

1
1 

·---------·, kalacağı aöyıeoıyor. Bir Sultan 
M ©> r!::' Da le <§ ö ~ n 5\ o Da ylf!L\ İngiltere fnkalAde komiseri 

U ;;;;;;aJ ~ ~ W C9J \S' beraberinde 300 güzel kız ve en yüksek I•ranBlz artistleri olduAo halde Başbakandan ıonrı ·}\ral tara· ltalyanlar'a 
15 ikinci teşrin 1935 cuma gOnO TAYYARE Slnem11ında en baycık eıerl olan tından kabal edllmletlr. 

Teslim olmuş! • Son haberlere göre, Tantı'dı da 
8

,.,,. 
(F Q L O H B E R J E R blzı çarpıemalar olmoo ve nG· İstanbul, l:l (Özel) - •o•"' 
~ mayloçller lnglliı resmt makama · sultanı Mehmed YahY• 11~ Filmine bfttOn İımir'lilerl davet ediyor. Bu f Um yalnız bir hafla ganerlleceğlnden görmek için acele etmek llzımdır. tına tat atmıolardır. Zabıta me· maiyetindeki bet bio klt~ld' 

FOLJ BERJER Başıaobaşı IOks, faotazl, 1 MAURICE CBEVALIER meohar "VALANTlNA,, oarlusı da dahil olmak morları gGçlOkle intizama muhafaza bir knnetle ltalyatlar'• ıeı rtl· 
e"lence zevk filmidir. Ozere 5 gftze) şarkı ıöyllyeeek, iki oıbııtyet Y"ratac•ktır. 1 d bll 1 ti H"'k"" t n 1 oldu•o Romı'dan haber ft " ~ .. ~'"-~'~ ~· --~- u~:,· ..... ~,,v_e,..r_· e FJatlerde Değişiklik Olmıyacaktır. a ""•O•V •• uoııı; "=""' H•s:·-- --r:- ~~- __.. -.-,,.7-,;~~~iiıiııiiı'90ııii-
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öz Arasında 
8 1•••1• galclClrme k için 

yasaoram •e aaten, bn ıCl· 

tanı doldarm•ı• cala .. rken, 
brtl gGldlrm~ıe mecbnr ol· 
dutta da biç unnetmlyorum .. 

tim nklt geçirtmek, bina 
dlfdlrmek Ye bir•• çimdik· 
lem lltlforam .• Bepd bundan 
lbeı! .. 

t t•1yareel Aftlhlnlya 
yolnnda kıybolmaı .. 

ft• lffe arQbha bir ıollı · 

dm olmaı .• 
lr bınıı •ahkf'mede ıaçanu 

illi etmfı .• 
dına'da bir herif, genç 

k111ıa namaıuna ktrletmlf. 
J[, gebe kalmıt n dojurmuf .. 

Hledll'nfı kadar ı8yleyin Ye 
Mırla: 

llledlğlafı kadar ıöyleyln, 

bcrrm: 
Rabetlıtanda Y•htet derece· 

dde bototmalar olayormaı .. 
Filin yrrde açlık n hııtı. 

Ulan lnunlar, 1erglye dlteD 
etik meynlar gibi, yataklara 
wlUyorlarmıf .•. 

Daha bq gibi 19ylerelen, ha· 
lnnıaa ne pllr1e, llbe ediniz. 
llo klmae aldmt eımfyecekllr. 
Slalrler, telakkiler o kadar ........... 
lmaaluıa hayretini, tee•Cl· 

dal, ııhnbıaı, korkaıana, 

••JeOaaını harekete getlrtbll· 
mttk için, HrlJkJanaıa ÇDkU· 
raaa teyıulana taflamua 
lhemgellyor. 

r.klde•, bitin ba blıler, 
.... lana mueYlyatancla 8n 
llfta balanarluclı. Yatama 
llrtlan, aamaa n bublar, ba 
laleleri JH9f JH.. cephe ge· 
dalae ılrdl. Dinli hanaa, dtln· 
lı terefllı, daaka Ylcdaa111, 
llaaa•ada koU.rıaı 1allı7a •I 
L7a dola117oıı ela hlçbirlmfı; 
Oladn itrenmlyor, ne kadar da 
fetttmlti•? Bllglmt.la, ıeJAkkl· 
leıtmı.ta ltllaclea geçen flrh· 
..._, Mrook dayplınmısı 13k· 
lllt, kopumıı, del»lap gltmlı .• 

B .. lee bir H.Jea 111 çdnaea, 
">•••r, 91 ... malar, &her ma· 
..... ._ d•yal•rda... Genlerce 
111 ta..,.nla. Şlmtll Mrlrao 
.... ....,...., hlr tlarpalak, 
~Jert.1 tala .. ..._ 

Dea ,.... bir •yapb. v .... 
lllıltk l.u MU.., do'-dan•bk .,2 eerefllalllrd. Şl•dl .--.. 
.. ehemmiyet ndlmes olda. 

Y .... , •lı uraret oluak ka· 
.. edlWI. 

v ...... la. daludanoalııa .. 
._., IÜ&ldı. ,Taarı .. ıerl•den 
"""••• blall. 

ÇiMdik 

, 

Denizlerde ölenler Dün Ka
ra Toprağa Verildiler. 

ihtifal Alayı Geçerken Bü~ün Başlar 
lğiliyor ve Gözyaşı Dökülüyordu. 

Dünkü törende alaya iıtir~k eden lneoolu ka::.a:.edeleri ve mtıreUebatı. 
İnebolu Hpara faclaıın•D. iyeleri, Ağ1rceza relıl Slreyy•, etti, Gaal bal Yarı binlerce halk· 

dokaa karbını din gGı J•tları mlddelomaml Aıım, EmDlyet la dola idi. Arabalar ba balkın 
lçlade baycık törenle gGmGI· cllrekUJrG Feyal, Bukak leleri gnı yaılan ara11ada ıecd, ar. 
mlltıClr. Ôlllln için yapılan tG dlrekUlrl Dilber, Boraa n te kadan llbey ile mlltabkem 
ren çok blylk olmoı Ye ee· cim oda11 heyetleri, uloul Ye mnkl komataaı, parti t. .. kam 
a11e ala71 geçeıkea halktın ecnebi •apur acenteleri mlmeı Te clller snıtıD otomobilleri 
hıçkıra hıçiıra aAbyınlar çok ıllltrl, llmınımı~dakl ecnebi H cnue arabnJnı ıaklbedlyotlatda. 
olmottar. Tark Hparlara kaptan n mi Alrl m~urlııa ••nldıktaa 

Tören uat 14,30 da batla reltebab reamll n Gnl dayreler IOllta cenuelerln &acedea ha· 
mattır. Memleket hutaaealnde n mCleue1eler dlrektGrlerl, 11rlaamıı olan INailan indi· 
Gllleria cenHelerl huırlln banka dlrektorlerl Ye blalerce rllm .. ea end •Jl'l ayn ••· 
mıttı. Ceaase ala7"iaıa iki ta· halk llerllyorda. ...... •ılındı, .... bala•ıa 
rafını jıadarmı, pollı Ye bele Ekonomi bakanı Celal Bayar ı..... bit ... elada, &iller 

. 
llbayımızıu 

Ibtifalcleki 
S~ylevi. 

••• 7 

Soyın arkada,ltJT, 
Şa uübcla roptata bııtkt•• 

..... uliaiıı lletar hir fltllket 
bbramam olm•k adktaaodaa 
lmnbk llelabına oanılil rea. 
edenler 7.aıau yer ümat• IA)ık· 
tarl•t. Bualana canına mılotaa 

felAket bepimiai ıeeasarlere 11'1'Dı· 

ü&nk etti. Bilbaua birer ununu 
kaybetmek ıaretile deria keder· 
lere d8fea ailr.leria derdi çok bl· 
yfikUlr. Bunlara Ye Tiirk milleti· 
ne bat u&m dilerim. Feltketleria 
acıklı ıar1rı oldu&u cibi hakiki 
mahiyetleri ile r.yd•h cepheleri 
de olda&a inklr oluammas. Bllir· 
Iİnia lr.i iaaaabt dan7• 7t1ıGade 
ilk nefeei •lmaıa baıladılt daki· 
bdanberi l•biatle mücadele içio· 
dedir. Sineeiade buaur Te rabıt 
buldu&amua medeniyet bu mlca 
delenin mübarek bir ~teridir. Her 
milletin deniacilik hay•&ında ol· 
duta gibi TClrk deniacilik tarihi 
de .. •e haaaa gibi ..... rae1•· 
lua b7 ...... tecllr. Ba fleialar 
gkhlfte arileadelede ublatin p· 
lehemda teuhirfldir. Fakat ha· 
kibtte iaunlığı ıeyalr.kuu dneı 
etmek itibarile teUmile dojru 
hız ftnllektedir. Bu itibarla bu 
Wdiae pek .. kb ohuakb bera
ber .. , Terk ~ia .. 
UmGlhl haarbJaeak 1eMple1 
aruaaa ı~ae tlphe yokJur. 
Kendilerine IOD Yaai(e•iai yaptı• 
tımls ftUndaflan hiltmede eaar. 
._ .. llHiaem Tiri: d ... fleili. 
pade IOD facia olarak blmU..ı 

ve Tlrk deabcililinin ........_ in• 
alarak hallı olu mertebeye yiik· 
•lmemi dilerim. 

diye ublta mllreselerl kora· ıclılla tirene TOrkofiı direk· ebedi lırl'81httgtlılan11a 'koa•a. 
yor Te JHlf yHq ilerliyordu. tiri Ziya lttlrak eımlttl. Baadaa IODh W. h~r. 
SDel maalkanın matem ban11nı CenHe alayı kaymakam NI· n•ıa ., ...... Ha.y Falı Gll.., 

P arli Başkanımız 
çalmıga bıılamulle eea11e alayı had Bey caclcleal, b6k4met H bir llJle• ..nf " llND bitti. 
harekete geçti. kıtla Gabi taklb ederek Birin· IU.yı ... a tlyleYI ~ft 

lçlad..Ur. 

Parti baıkmtma• A•nl Do· 
1- .... * ...... ,. ghleeek 
te lir ... lı:alMtali ••ra 

En önde Ekonomi babaı 

Celal 8ayır'ın adı y11ıh blylk 
çeleak tapnıyor, llbaybk, allı · 

tahkem mewkl komalaabAJ, be 
ledlye, p11ıl, e111af Ye itti bir· 
ilkleri, BanaYa beledlyed, koa· 
eoloalaklu, Kasılay •• dljer bir 
ook kuramlarla ıeeekklller, ele· 

na. 7olluı acealell ile dil• 
MIDteler, ......... Te dller 
gaaeıeler, laebola ••para••• 
kartanlaa mlrellebal.I, reamll 
•e 6ıel bit çok karamt.ra• oe· 
l.,aklerl geliyordu. ,, 

Baaların • arka11a.tı. doku 

el kor«loaclaa geçmiı •e cama· 
rlyet alanına nrmittır. Cenıae 
alayının geçlll' 11rada reıml 

dairelerde •• n ......... , ••par· 
ludakl Taık H em• ı,r t.ayrak 
lan matem altmell olarak ya· 
rıya kadar çekD'mlıtlr. · 

Alay camarl7eı alnına ıe· 

lince lameı,... bal•anaı takibe 
baflamıt. Atatlrk blllftrıada 

darm91 •• harada ilbay fala 
Gllef; ı&reae lfalrak elallt ola 
kouoloalırla Tart n emeltl 
Hparlan •l•arUerlae te .. kklr 
etmlt n bitin .çele•lder ee· 
n•ae oıomoblllerlala tlserlerlae 
yerlettlrllmlıtlr. Ba IGfetle C.• 

neze uıbılan ltlrer çiçek bl · 
keti balllal alnaııtır. h Gadekl 
anbının 8atlne (Celtl &.yu) 
aclı y11ıb btylk ~enk kon· 
matta. 

Kalına~ıl Kazısı 
Mllta'ın Kalaaa1tl •HkU.de 

Fnam Ergeolojl eallltlll la· 

nfaadaa yapbnlm bafdJal • · 
na ermlttlr. Ba laafıl,.na Kii· 
IClr Bababit lı:omllerl •fatlJle 
balaDIDDf elaa Selpk •111811 
dlrektlrl Vew.lye ı...w 
Fnuıa Ergeolojl ellldllll dl· 
rektlrllltblden gelen bir ••k· 
lapta hafriyat J~ aa-n• 
pllaı hamı. ......... " ta· 
.. ..... dan ........ 1qelı:lı:lr 
edllmlıdr. 

d&necelı:dr. 

MaalHmlerin Gezisi 
hmfr Oanamearu İllrllll 

MaalOmler içi• ha Pau gbl 
Seloai .. n .. lerl .. •ir pslad 
tertip eı.ltdr. 8a meyaada il· 
bay F••h Gllet1 •• Parti bat· 
kanını .. Olfırmattu. Idlyealer 
haradan K.8flclali'4a İl gldlb 
gele•lfeeeklerdlr • 

Tatbikat Deni 
tltlı:I Hlı: ~llM Gfhel 

••ıf talelleletl .... .... .... 
daltelerlnl ... .._... tatMbt ,., ........ ,. 

Beyaz perdenin en bflyflk zaferi 

En lzel tilimlerio en •H 
ABESERLERlN ŞAHESERi : 

Bir aıtronom, ayan yakın• 
&atka bir blUıeye aıeerek par· 
çalanacaıını ılylem"ı· 

&•rlartla•IMrl, •nrlDlt. mala· 
saa, içli ylılal gecelerl'mlsfla 
karan1tıın1 ak1e1tlrea auallı 
•dyn .,., artık .-.ııaıcak· 
mıt.. Rem de bir yıgın parçı 

Glacakmıf .• 
Naarai•• hooan•a otl• ba· 

balını eormoıı 

- •••• ., tbtlynlayı-. 
ne y•parlar? .. 

Boea ta Gfll9abı -.ermltt 
- Parç.lular, parçalarlar d• 

yıld • y•parl.rf 
Rıbm.,ıll boeanın keb"n .. ıl, 

aıttronomun k.efuın o bı r ıarıt 

fınd•n ılrrr• k Gbi\r ııır•frndııQ 
oıLtı Ye yıldızlı ~öklerln ött!le 
rinde balkıno ay• lsmht-t rlll , 

Aııl .. n•P-rr11an olan 'ıokt• 

tudort 
Ay p..rç•larıanlr., ddılacall 

•r. Zııh11l yılıt a D •D balkaauı• 

beuıiyrc• k am 11.a. ıcec" \ e tin 

dDı mDıema•tlyra ıı k Vf'f•·Cr .. 1 
Yani ebrrll btr ıtık ll .. mtr.f! 

yoleulok b•lflı, ıır okurlanna . 
lluıoplarıa bası aoktal•r•ndı 

ıeceler, gGaler çok aıan ılrfıo#, 
billrdal•. Meaell, aç ay geee 
oldap Hkldlr •• ba aaae, 
blımts ıllkeamH gecelerin lı· 

tinde feerl tlmıll denile• bir 
dm1•k Ardıahk hakam terer .• 
ln•nlar lot bir lianehktl jl· 
tar, kalkar, çahflr, gene y.tar, 
kalkarlar .. 8-•, it ay 1Gr8* 
gGndl•ler ıakll» eıltr .. 

Faht bllmtyornm; eıer ba 
Mlroaoman dedltl 09kar da *'! 
parçalu•r H ebedi bir 18•· 
dlH ennek eeYlneetk mlyl .. 
mea'ad olaeak mıyııP. 

ltınahklıraa da bir znkl 
,ardır. K:ıraefık .,.... Oyle 
bir ihtlyaçbr ki, ı .... , onı, 

l»lr kıt gblnele yan oıplak 
elde eclllmlı umar ltlr k•k 
gibi 1ar1lmak itte,.,. 

Karanlık, beter ıefaledala, 
Kanalli, laotklmbk •• lh· 

tlrulanmısıa, 

1Cir•l1k, yılın J•lt* k616· 
l6lder......_ lekeal• Mr &rlfl· 
ılcllr. 

"-Uahllta _.. tlldmıc8'1ır 
Ye bnnbl1• keadl atkı de 
bir batka•r. Kan•lıl;• ılkt\· 
aa Ye te1elllel, balAaa aeal 
~ok!. 

Gtadble Rece, kacbala er· 
kek gibidir. llell oalana, ha· 
7admısıa mlb•eıl eınt.a• 
dalma beraberce d8amelerial 
lıdyenlerdealm. 

Orhan Rahmi C61cçe 

.; 

ceaaaeyt tapya• aeatse otomo· 
blllerl ilerliyordu. Slel ...... 
kaya laebola npara kuasede· 
lerl ıaldb ediyor, daha geriden 
reemll elblle n melon .. pka 
gl7ml1 oluık İlbay Faali GI· 
leç, yarllbay Sedad Erim, me. 
talakem mnkl komatuı Gene· 
nl Kenmeddln K~ma Ye 
dlpr gennUaı. l•mlr fMrll 
bıtkını Yoapd 11ylHı A 'Dl 
Doğu H daha ltlrçok· 111laY· 
lar, ecnebi koaıoloalar a61D11· 

Ba otomobilin &atblde toll· 
rln yfnında kasada alb yqıD· 
dakl oğla All'yl bybetmft :oıu 
pollı Nacpalddln de balaaayoı 
H -Alıyordu. SEVGİNİN SESİ 

• 
ılllerl, y1qnbay, tehir mecH.t 

OıomobWer ılel ....... 
maı .. ba•• ua11a• b..tel 

ç... ftrilha, Bilia81Dit se.f'oai Ye Kuta Dift rdmlerlai yaratua 

Tayyare Sineması 7:'.e:ı-
Marta Eggarth 
D "O N f A S 1 N BM A C 1 L I· C I N 1 N S E S & R A L 

Jan klepu·r Bagb AIUlf Oaclra ile kocw dGnya bob .. mplyoaa Mab Schmellng'ID beıahr çntr. 
dftderl •e keadl ha7aalarıaa ıemu edea iki uaıbk kalakaba filmi 

Knock Out 
Y hlerce glael baların nryete numaralan - 7 6 ltoWr kısan eater ... • boka matlan 
Mulkl · Tepul · Kabblae · Şmellag'ta haJab · YetlflDeel Ye çok heyeeub .. çıarı 

Ayn•: Fob (Tlrkçe ıGal6 dlnya haberleri} - Mlki (FıbrlkıUSr komik) 
St4NSL!R: Ber glD ıs·- 17 - 19 - 21,15 - Camart811 glDlerl 13 - 15 ıeanılarında 

talabeler~ teasUAtli bilet nrlllr - Pızu glnG 11 ,30 - 13 te itan ıeaaılar Hrdır 

Bıı•ftn• Her ...... gtweye ha.ıyeı Sporculara ıs . 20. 2s karaılak e • karımı glllerecek olaa , bllet •erlleeektlr 

A'frapa'nı• Ba aeıhar .Ko•lklerl 

Pol Harbiger · Pol edip· Theoliuge 

Cumartesi Gtlnll lfatineferden Batlıyarak 

EL HAMRA • 
. MiLLi KOT'OPilA'NE ~NEMASINA 

&ref verecektl"1.1 

~ • flllml glnDlye•ler hayabada iİe. 
.. - glrtll• .......... bahhıım.& . . 

................................. iii ....... llİll ..... lllİI ............ ~ 
ıbodı ıanaq 
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Facia Hakkında Bize Anlatılanlar Denizlerde ölenler Top· . . Iel:ıme ~eti Söyl~yor 

Çarkçıbaşı: Karaya Otu· raklara Verildiler Gemı lkı Sene lçınde (}k 
ruh Kurtulurduk, Diyor. Baı•arafılincisahifede=~·;.;ıo lıtonbul'dan ıehrlmlae Tamir Görmüş 
G • y - Vapur kurtulacak! gelmlttlr. Bu hey'etl idarenin 

emı arım Saatte Battı Diyerek denize iodlrtmedlğl ticaret şefi Zekeriya ile ticaret 

~~~~~~~~---~~~......_~~~~ 

Liman Reisi, lnebolu Sıhhiye Me-
muru ve Bazı Kazazedeler Biı Hu
sustaki Düşüncelerini Anlatıyorlar 

--·-· Dnn bir mubardrlmtz kaza. 8Jrçok kazasedeler; vapur 
aedeluden ; bıızılarlle gôrdşm'1o· 

Ulr. 27 yaşında Nezahet dl· 
yor kf: 

- Kaza sırasında denize 
atıldıktao sonra sekfz yaşındaki 
oğlum İlhın'ı kaybetmiştim. 

Denizde bocalarken ono bir 

tahta parç111ına ııarılmıo gördüm. 
Feryıd ediyordu: 

- Çukur çeneli kaptan beni 
kurtar! 

DJye bığırıyordo. Bir aralık 
lstlkJ4l vapurundan bana bir 

bılat uzatıldı, yakaladım, vapu · 
ra çıktım, Oradaki çocnğomo· 
da kortarmalarıoı yalvarıyor· 

dom. Biraz sonra onu da kor· 
Cardılar ve bağrıma haetım. 

İnebolo vapuru çarLçıbaşteı 
Sılfm diyor ki: 

- Her tarafa anlar dolmoe· 
tu. Bir yağcı; makine dairesini 
kaplıyan ııulerın arasından ya. 
aerek merdivenden yakarı atıl 

dı. Makine dalreefnde belki 
kılıp boğulan vardır. 

Mobarrfrlmlı bir aralık keo 
dlıine şunu sormuştur. 

- Vapurun demirlediği sı· 
radı ocaklar faııllyeltemlydi? 

- Evet! 

- Şu halde ~apur karaya 
otor1bUlrdl? 

- Emir vertlseydl tabi! otu. 
rahllir ve bu f ecf netice de 
olmazdı. 

- Vapur demlrledlkten ne 
kadar zaman son~a bath? 

- Yarım saat sonra 
V ıpur demlrlemeeeydJ kara 

ya doğru yol almak mGmkOndO, 
fakat ııovarinln emri Clzerine 
demirledik. 

Blrııey daha yazınız . Eger 
lıtlkbal vapuru yetişmemle ol 
taydı cenaze ıörent hepimiz 
için yıpılacakıı. 

lnebohı vapura sıhhat me 
muro da kazayı şöyle anlatıyor: 

- Vapurda İetanbul'a tedavi 
edllmele giden ihtiyar ve baeta 
bir yolcu vardı . Vapuroo yana 
yanığı sırada büydk bir korku 
içinde kamarasında çırpınıyor · 

dn. Onu teselli için yanında 
bulunuyordum, Dışarıda ba 

ğmtmalar, gOrOltôler oloyordu. 
Bir aralık: 

- Batıyoruz . Seslerlnl duy · 
dom ve bolunduğam kamaraya 
t1olar bOcum etti. Haua lhti 
yarı dışarı çıkararak btr can 
kurtaran simidi verdim ve k:en· 
dimi denize attım. 

Yftzmek bllmedfğim lçfn ev· 
velA dibe hattıll!, tekrar deniz 
yGzflne çıkttt,ı~ vakit yanım· 

dan bir kayığın geçmekte ol· 
doğunıı gördOm. Var kuvve· 
timle bir liımle yaparak kena· 
rma tutundom: 

- Beni kayığa alın! diye 
bağmyordunı. Fakat almdıran 
olmadı. Herkes keodlnt kurtar 
mıga çahaıyordu. Bu suretle 

kbıl vapuruna doğra gidi · 
dok. BJr aralık kuvvetim 
ildi ve suların içine gömdl· 

. 0 Kayığı kaybetmiştim. 

kllk beş dakika çırpm · 
6 01 

. • 1JPllme bir tahta parçası 
g Jhayet lstlLbal va · 

puronı ılındım . 

batmazdan önce mGrettebatrn 
masa, eaod11lya veıalre gibi 
deniz bzerlnde duracak euaya 

yol~olara vapur batına hunlara 
tutunarak deniz "ftzerlode kala· 
bilmeleri için denize atdmalı
rını ıöyledlkletloi ifade etmek· 
tedlrler. 

• • • 
Kazadan kortolanlardan İs· 

tanbula gitmekte olan Antalya 

malyyet memura Bedri de ou 
tzı1bau vermlıtlr: 

- Vapur batmağa haşladı il• 
sırada ortalık mahııer yerini 
andmyordu. Yanımda samimi 
bl.r atkadaşım vardı. Vedalaş · 

tık, denize dü11tftkten sonra 
blrlbldmlze t11rılmamığı karar· 
lışttrdık ve denize atddık. 

Sonra da İıılkbal vapuru tıta · 
fından kortarıldık. 

- V ıpor yolda iken tehli· 
ke geçirdiniz mi? 

- Rodos Onleriode de bir 
vak'a oldu. KamaralaH su gir· 
meğe başladı. Kamarotu ça~ırıp 
başka bir kamara istedim. Ver· 
dl, fakat oraıı da ao içinde 
idi. Banl bavollımmı bir pek· 

mez tenekesi dserlne koydu. 
• • • 

Hadise bıkkındı f i.krful ıor· 

doğumuz liman reisi Zabta 
blıe tonları sliyledJ. 

- Bfz daha henfta hiçbir 
§ey tesblt etmedik. Hail' r1po· 
rumuzu da verwedJk. Y olcola· 
rm rlv11yetlerlne ve o akoım 

kaptanın hına sliyledllderlne 
göre, vapur Kösten ada1ı ile 
Pelikan feneri ortasında ve 
Urla tahaf füzhaneıl karşuıında 
baımıttır. Gemlolo ıt>ytr jnroal 
defteri ve t11lr şeyler kurtarı · 

lamadığrndan hangi rota ftze · 
rloden ge' df gl belU değildir. 

Söylendiğine göre, vapur ka. 
radao btr buçuk mll kadar 
açıkta imiş, blnaoenaleyh ka . 
raya oturabflf rdi. Jı'akat kaptan 
ktmbllir ne dftıündft. Belki 
karıya gidinceye hadu da ba· 
tablllrdl. Neden Funda demir 
ettiğine dair kendJılle görftıe· 
medim. 

Deniz ticaret mftddrlOğftodrn 
bir fen hevetl gellree, geminin 
bolondoğu yeri tarama ıuretl · 
le bulur ve dalgıç vaeıtaslle 
vaziyeti tesbh ederiz . 

Gemi etıvarlıloin bana söy· 
ledlğlne göre, eu lomboz ka· 
paklarından ve frengi deltkle · 
rlndt>n aoi olauk girmiştir. 

Hakikat ancak muhakemeden 
sonra anlaşılacaktır. 

üzüm Fiati 
Yükseliyor. 
Don De Bir Mikdar 
Yükseliş Oldu. 

ÜzOm plyasl8ı çok hararetli 
ve i) 1 f latlerle devarıı etmekte· 
dlr. Fiatler dftn de bir mlkdar 
yükselmiştir. Muhtelif numaralı 
fizO.mlerde dün 25 50 sıntlm 
kadar yflkeelfş gör0lm6ştftr. 

Yılnız 12 numaralı ozam f I · 
alinde bir kurueluk bir sukut 
olmuştur, Bo cine ftztlmler H · 

ten piyasada pekH ve en iyi 
tiptir. 

de aliyleniyor. Kaptanın kaza mflfettltl Mftolr, Ankara npo · 
1Jr1&ında iradesini kaybederek ro sO.varlııl Cemal kaptan ve 

vapuru karaya oturtmağ• dflofl deniz mfltekaltlerlnden Şevket · 

nemedfğl de aOyleneD ılizler ten teoekkGI eımektedJr. 

ar11ındad1r. Bnı kazazedeler Heyet; bugfi.o lnebohı vapuru 
maklae dalreafoe 110 hdcum sGvadsf Mehmed Ali kaptanı 

ettiğini ve makineler lolewe ve diğer alAkadarları dinleye· 
meğe batladıktan aoora bpta · cek, kazamn neden llerl geldi 
nrn demir attırdığanı ve bu ğlnl tesblte 1 çalışacaktır. Bo 

v11lyette geminin kuay• otor· beyeı; tetkikatını yalmz idare 
ıulm11ına lmklo bulunmadığını namına yapacaktır. 4dltyece 
de ıGyldyorJır. kazanın sebebini teshil etmek 
Yolcu ve tayfalar: için lzmir'dekl mfttbhat1t118 de· 

Genel ıavamınltkça vapn.ran bİ&cllerden ayrıca bir fen he· 
uğradığı muhtelif fııkelelerden yetJ seçilecek ve bu heyet eh· 
alının llttelue ~ gGre uporı Uvokuf ııfaıile tetklkıtant ya· 
hlomJıı olan yolcuların 11yııı pıırak raporunu Adliyeye vere· 

103 tar. Dno aktama kadar cektlr. 
yalnız hfr lıkeleden mıhlmıt Başbaltanımı~m Telgrafı: 
gelmemiş bulunuyordu. Baebakan lamel luönft'deı-

Denlz yolları işletme idare· dilo ilbay Fazlı Gftleç e gelen 
shıln teeblt ettiğine glire bllıatle bir telgraftı kazadan lmrtulıo · 

npora binmiş olan; yolcuların larla 61enlerln ve kaybolup ta 
ıay111 10 l dlr. Dondan başka sonradan bulunanlar varea bun· 
iki biletsiz fakir de vardı, mft. larıo htıvlyellerlnln blldlrllmeıt 

rettebaı 38 kişi idi. Marette laıenmletlr, Bo ma1dm.at derhal 

bat ·harici de 2 kiti vardı. Yol· telgrafla Baıbı~anı glinderll· 

coların kftçtık yııtakl çocuk· ml11tlr. 
ları blletıdz ve ftcretalz olduk· lçbakammızın ilgisi: 
larıadan bo ıayıda dahli de lçbakanı Şakra Kayı; ilbay 
gUdlrler. Fazh GtUeç'l kendlel namına 

Dftn törenle memleket haı· buzedelerin luıllılarını ıor· 
tanesinden kaldırılarak gftmftlen mığı ve eıglık dtlem•ie memur 
9 OUlnGn havlyetlerl tamamen eLmiıtlr. ilbay Faalı Galeç dGo 
teeblt edtlmlotlr. Ve oadaa ıkoam Gzerl cenaze ıorenloden 

sonra ıeoel 11vamanhk defin· sonra k11asedelerlo bulunduk· 
lerioe roluat nrmladr. laıı Ba1mıne'de ŞebJr oteline 
Urla'lı bir lJlü: n Memleket b11teneıloe gide· 

Bundan b.fka Urla 11bllle 
rlne dalgaların çık:ardıgı bir 
öltı de Urla'h olduğundan ora 
da gOmtılmftıttır. 

Ölenler ~unlardır ~ 
Ôlalerin lt1lmlerl Ye hthl . 

yetlert todor: 
1 - Karaden Üoye k1&111 

Kaynapınar kôyflndeD AH oglu 
Ali. Terblı efradından. 

2 - Ailen Glrhll olup Tar· 
ıos nflfoıandı ılcllll 286 do· 
ğomlu l•matl oııu Alt. İsmlı'e 
gellyormaı. 

3 - Rumeli muhacirlerin· 
den Zol!lkar kı11 30 1•ıındı 
MürO.net, Merun'den Tıpura 

bfnmlt lsmlr'dekl valdeıl ya 
nıoa gellyormuı. Valdeıl b11· 
tahaneye giderek teehJs etmlııtJr. 

4 - İnebolu vapuru ikinci 
kaptanı Besim, 

5 - lzmlrde Senlll t•pe'de 
9 sayılı e't'de oturan GJrhll 
Salt oğlu 6 yaşındı Muzaffer. 
. 6 - Merııln'deo letaobol'a 
nakleden pollt1 memura Nec· 
meddln oğlu. 6 yaeında Ali. 

7 - Ezloe'oln Pınarbaeı kö· 

yünden Çavuş oııo Ahmed ka · 
rm, Bekir kızı 50 yıoındı 

Fatma. 

8 - Fıtma'nın lıazı ve Meh· 
med karm 28 yaoındı Haf ize 

9 - Bal lıe'nln çocuğu ftç 
yaeıoda Ekrem. 

Do Qçft Merıılo'den geliyor 
tardı Te• Çınakk:ale'ye ~çıkacak· 
lardı. 

• • • 
Yeni Haber Yek: 

j , .. Dan jandarma komutanlığına 
Udı'dan ve dlğu Uc;elerden 
gelen haberlerde denlıden yeni,: 
cesed çıkmımıe oldogo bildi· 
rllmlotlr. 
dey'et Geldi: 

Deniz yolları loleıme ldıreıl 

genel merkeıt tarafından kaza 
hakkında tetkikat ve tahkikat 
yepmak tlı""e gönderllmlı olın 

fennı hey'~t dan lımlr vapo· 

eCldetmeıerıntıen 

rek bu ndnl yerine getlrmlo, 
kuuedeler teoekkflrlerlnl bil· 
dlrmlıtlr. lc;.bakıuumıı; kazue· 
delere yardım edilmek fçhı 

llbayh~a l 000 llu rftnder · 
ınlotlr. 

Ka~cuedeler gidiyorlar: 
Ekonomi bakaohğı; kazaze 

delerin memleketlerine Ye gide · 
ceklerl yere kadır bfttOn yiye· 
cek ve yol mıeraf tarının Deni~ 
yolluı ldareıılnce verilmek: 
ıoretlle glinderllmelerlnC ilbay· 
hğı vı DenlsyoUırı hmlr acen · 
tealne blldlrmle olduğundan bu 
~fto bir k11ım~kazasedcıler mem· 
leketlerlne gônderlleceklerdJr. 
lstıobul'a gidecek olanlar hogiln 
lekeodedye~den limauımısa ge· 
lecek olan EgJ npurlle lamlr· 
den ayrılıcaklardJr. 

• • • 
Stt•ari Mehmed Ali Ne Diyor: 

Üç 1111t : lt!tlc9aptau sonra 
Sulh ceza bülmllglace tevkif 
edilen İnebolu sOvarlsl Mebmed 
Ali ifadesinde demhtlr ki: 

- "Ben vazifemi ıamamlyle 
yaptam. Biltiln kabah•t mOret· 
tebattadır. Gemide karıtıkhk 
çıkmıetır. Vapura karıya otar· 
famazdım, çftnkft gemfde hiç 
bir Arıza yoktu. Fazla yftk al 
dığım•z da doıru değildir. 
l 080 tonluk olan gemiye 950 

ton -;;ıktarında yftk alınmıştır.,. 

Zabıtada i 
Araba tekerleği çalmı~: 

-Alsancakta piyade sokağındı 
Hhıkalı Stllevman bazı evleri 
gezerken bekçi tarafından gö 

rOlmOIJ ve yahalanmak tlzere 
iken kaçmıttır. Bekçi korkut· 
mak için bir el alJAb atmıııl!ı 
da kaçmağa maval fak olmut 
tor. Tahkikata glire Sdleyman, 
ayol yerde fsmall'ln araba te· 
kerleğlnl çalmıııtır. 

Lalpak giymiı: 
Dolıplıkoyu'da Ahmet oAlu 

CelAl ııapka yaaa11na aykırı ola 
rak başına kalpak glydl~lnden 

totolmoılur. 

Kazazedeler ve Mürettebat Buon 
Ege Vapurile Gidiyorlar 

Deniz yoltarı loleıme şef 1 

Zekerlya'nın baokaohğıoda, Mft· 
nir ve Şevket'cen mftrekkep dç 
klttllk bir heyet dün İzmir va· 
puro ile İl!ltaobal'dao §ehrlml· 

ze gelmiştir. 
Heyet, borada İnebolu vapu

ra bıtdlıeelnl tahkik edecek ve 

neticeyi bir repoda lıletme ge· 
nel dlrekt6rli1ğftne blldlrecektlr. 

Dftn kendiltle görftşen bir 
muhıurlrlmlıf' heyet baekanı 

Zekeriya demiştir ki: 
- Bıtdfsc çok fecidir. Tah· 

klkat için bugtıo geldik. Böyle 
yarım gtıo içinde kaı'f vaziyeti 
anlamak lmU.oeızdır. 

Gemide 101 yolcu olduğa 

tespit edllmfttlr Gemi zabitan 
n mGreltebatı 38 kişidir. Ay· 
raca iki blletelz yolcu da va· 

· purda bnlnnmaktı lmlt. Kur
tulanlar 12~ kl~l oldoğuoa na. 
zarao llLlıl gemiden ve 17 ıl 

yolcudan olmak ftue boğulan · 

ların adedi 19 dur. 

Geminin bamıı mahalle gh· 
meğe lftzum yoktur. 20 ~5 
kolıç soda blrtey gftrmek hn 
.kinı yoktur. E.aıen oraya ka· 
dar gitmek te tabldkll saf bası 

ltl~arlle bir kıymet ifade et· 
mez. Geminin devrildiği mahal 
takribi olarak kftçlk bir çevre 
dahUlndtt teayyftn etmiştir. 

Balan gemide Çanakkale ve 
. l•t•obol yolcuları ile gemi 
zabitan ve mftrettebatı yarın 

Ege npuro ile, letlrahatları ve 
iıtelerl temin edilerek gönde· 

rllecektfr. 
Yarın bir kmm zamanımı 

ıuretl mamusada bÔnların sev
kin•, lellrahat ve laeelerlnln 
teminine hıeredeceğlm. Bu ay · 
nl samanda mtıdJrlyelteo aldı· 

ğım emir ve dlreJulfdr " 
Vapurun eski oldu~u söyle· 

nlyof, hakkındaki 11orumo11 da 
z,.,kerlya tn cevabı vermiştir: 

- .. Kaydı yanımda balon· 

madığı için vapurun yaşını 

tam olarak sliyllyemlyeceğim. 

Fakat 30 yaılarında kadardır. 
Gemi iki sene sarfında ba. 

yftk tamirler görmilı~, 30 bin 
lira kadar bir para sarfedll· 

mlotlr. 

Bllhaıısa 26 te~rinlevvelde 

geminin ıon ve reamlğ havuz 
muayenesi de yaptarılmıe, yani 
İnebolu vapuru havuza girmiş 

Buğday Fiyatları· 

nın Yükselişi 

Dnn Buğday 1. Ozerine 
Muamele Olmadı 
Belediyenin mfttaCHtl ftze . 

rloe Ubayhk son zamanda anor· 

mal bir eekUde yftktıelmiş olan 

buğday f lyatlarını~ yükeellt 
t1ebeblni borsadan eormutlur. 

Bunun Ozerlne boreaca bir 

liste bazırlannuotar. Bu listeye 

~lire son b•r ay r.arfıoda boğ· 

day:fıyaıı kilo baıına 6,5 ko· 
ruotan 815 -8,75 kuruta yOk· 
selmlıtlr. Bu ydkselltlo sebebi 
Ziraat baokat1mıa salmakta ol 

duğu buğdayların f lyatlarımn 

her ıoo biraz daha yftkeehll · 
mle olarak piyasaya arzedilmlı 

olması imle. Dan bort11da boğ· 

day Gzerloı muamele olmı· 

mııtır. 

ve Uman dalreıl ıaraldın 

gelt-n fen heyeti gemiyi ıua· 

yene etmlttlr. V ıpur hu ıua · 
yenedeo sonra ilk olarak (er· 
sln'e sefer .yapmıe ve dölıte 

bu mCleeıif h4dlee vuku ıul· 

moetor. 
Ştmdlkl halde bundan bık• 

blrtey söyllyemlyeceğlm . de· 
vlmtz, tabklkah yapmak veıe· 
tlceslni bir raporla mfldllrhte 
bildirmek tir.> 

Zecri Tedhirleı 
Ve Bugünkü 
Si yasamız . 1. 1. 

- Bııtarafı lcl yftzde -

kanun IAyih11sı, moahedele~ 

ne kadar bağlı oldoğomo211 

glil!llerece ktlr. ,. 
Tevf lk Rftşttl Arae; tJlu811r 

sosyetesi Gyesl olmak: itibar.le 
ıııuyete kararları ııebeblle blztı:P 

ôlçGlü kararlar almak me't'kltn
de oldoğamuzo ııôylly'hek de

mittir ki: 

- İtalya ile mftnasebıtım•• 

doıtane . ve bltarafhk çerçeveıl 
içinde devam ediyor. Haklluıe· 

timiz kendlelnl a~ır meı'ull · 
yellerle İtalya ve Ulnılar Soı 

Y"teıl kareıt11nda vazlfe•lal mftd· 
rlktlr. Arsaolosal durum kol• 
lektlf emniyet ve mıntakad 
emniyet eııslarana lıtluad el· 

mektedfr. 

Tedlk Rfldd Araı: MUlet• 

terin her haogl bir tecavaıe 

kartı koymal~rı için ellAhlın· 
melarındau da bahsederek et· 

cGmle demtetlr ki: 

- TOrktye; olu8lar cemtye· 

tinde, Balkanlar andlaımuınd• 
ve umumiyetle andlaımılarınd•ı 
sulh kauaatlle çıhtmıktadır. 

Memleketimizin mftdafaıı• 

sayıf veya kuvvetli yerleri tııd· 

rinde daha eeaalı mGdafaa ted· 
birleri almağı yerinde buloro•· 

Borada boğazların dorumun· 

dan bahsederek: 

- Mildefaa ku netlmtıl tJ' 

mamlımak ihtiyacını her ıo4· 
nasebet daşttıkçe ve her yerde 
ıöylemekteo gt:rl kalmıyoro•· 

Memleket mftdafaHına ald bO 
ihtiyacın tamamlanacağı ııtıphe· 
ııizdlr. Hakftmetlmls:bu tedbir· 
teri almakta hiçbir nklt tered· 

ddt etmemektedir. 

Demiştir. 

Çok alluolaoau bu dlyevdeO 
ııonra kamutay kanun IAylbıııo• 
kabul etmlttlr. 

Yangın Başlangıcı 
İkinci kordonda İtalya ıeb• · 

B8ındao M. Manuaman'm 89 
numaralı garajmdı ekzoz tıo· 
rosu içindeki kurumlar ıtef 
almış ve yangın çıkmışa• d• 
itfaiye yetişerek yangını sorı· 

ddrmfiştftr. 

Garajın alt kıemı M. Mao0 • 

'• so'ya, üet kısmı da Oııoı•D 

alddl. Her iki kmm da üar.o0 

ve Mağdeburğ elrkeılerloe ıl· 
gorııh idi. Tahkikatı de••111 

edilmektedir. 

Şüpheli dolaşma: 

'
op· Karatao'ta aile evinde 
d•' heli vaziyette dolaıao ve o 

başı İbrahim'( dôğeo Mııb•f 
oııu CeHd totalmottar. 



VOEZERO 
_ı MANEN a a 

Nrcatl manalı bir tebee· 
ıGmltı: 

- Ba defa Voesero Mane 
11ln ma•af fak olma11na ben 
hiç ihtimal •ermlyorum. 

Dedi. Bundan 10nra, firari 
hlklmdarı teellm alacak 111blt 
•t efradı huırlad• ; Afrika 
Mataharl'ılnhı ıoa lerHhnı 

beklemrye b.eladı . 
• •• 

Adlı Ababa'da bunlar olu1or 
ken, Daagıli'de de, bir defa 
daha Vcezero'aun apıandı 
Lijl Y ına, berıeyl anotmoı 
bulunuyordu. Ba korkunç ka 
dın, Merellk'ln torannua ka 
ca~nda klçlk bir çocuk glbt 
ayuımuıta. 

Caıaı kadın, Lfjl YHıu'ya 

lflD ettlgl hal Te THlyete IOk· 

taktan IODra, Hılle Sellılyenln 

glall ajanlarlle temu peyda 
eımlt •e ıon darbeyi •armak 
için uaırhklarıaı da yıp ........ 

Ba bezırlıklar Gserlne faali 
Jete geçllecegl gece, Menellk 'la 
toruna, cuaı kadına daha 
fula mecldb bir halde idi. Bir 
blulkablel•aka, bu çok ındlil 
•e hotlandıRt kadınla 10nancu 
lecetlnl yqayaca19nı blldlrmftı 
ti, •nkl!. 

V oesero da, ba gece laer 
ıecedea batka idi. A •ıaı, kar 
baaını iyice ayaıtarmak için 
•lladen gelen beqeyl yapı1or, 
Wbahı hlkamdan Adeta ~l· 
.. rtlyorda. 

Sabaha yakan cuaı bdıa 
bupU eberında oldukça ten· 
ba bir yHdekl klçlk ... 10 
9'aına gltmeıe ruı elti. Aar.ak 
lttı iki mahalaaaa lallftayHladı 
oraya pllller. 

Znk •e etlenceala lklnd 

ANADOLU 

.,., aııl koya faılı borada baı · 

ladı. 

Firari imparator keadlndea 
gıçmlt nalyette idi. 

S..bıh olmae •e gönef iyiden 
iyiye y6k1elml1tt. 

Lljl Yana ınglllıl kadının 

ha baıaıf .., glsll nde znk 
etmek hnetiola geçtiğini fark 
etmlt •e udet etmek llsuma· 
DO ihtar etmişti. 

Voezero da arhk ıon dırbe · 

yl indirmek zamanının geldi· 
ginl aalamaı n kapah pençe· 
reyi •çırak dııaraya bıkmıttı. 

V•hanın hl\ bir yerinde n~ bir 
u, ne d,., bir mleueae yoktu. 
Fakat H ötede lamıı 'fe dıl · 

lard•n yapılmıt bir kulGbe 
nrdı, 'iç ılpbella •bık kralı 
yealdea eılr alacak adamlar 
banan içinde emir belliyor. 
tardı. 

Y alnıı balnndata yerden 
Halle Sr.ltılye'nla adaml•naıa 

ba kal6be lol•de olab olma· 
dilını g8rmek mlmkDa de· 
l'ldl. Banan için Halyetl ol· 
dala pbl .,., unhatle ölJ'en · 
mek lmmdı. 

Ya, Halle Saltdye'ala adam· 
lan gelmemlt •eya yanbt bir 
yerde bekllyorlanaP .. 

V oesero ylsl•ln terlerini 
ıllmek lttlyormaı gibi l:»eyu 
mendilini eme yakan dotra 
kaldırda. Ba hareket, ca1D1 

kadının Ltjl Y .. a'yq tatacak 
klmtelere Yerece&I parola ı ... 
retl leli. 

V oesero bu btrekeU iki iç 
defa teknrladı, t.kaı lalçblr 
mak•bele görmecll. 

Şa halde?. Ba adamlar ya 
blqeye dalmıtlar, ya da maay· 
yen ftkıtt• maayyea yere ge· 
lememltlerdl. 

Voeaero bina dGfladO, bt· ... 
dltelerlk panoramuını teri bir 
ıarette g6alntln Galadea ge· 

GGnllk Siyual Gae1e çirdi. Da kadar ubmet1 ba 
bclar tertibe& hep b0ta gitmek 

Sahip "" ..,. ..... 
Baydar Rlfda OK.TEM esere idi. Çlnkl Lljl Yana 

Umumi nepiyat 98 1 ... itleri bir iki dakika IODn bandaa 
mtldtlril: Hamdi Nbhet kalkacak n DJoıgll'dd Hray 

ldarebanui: hılhtz cttlll yere dGneeektl. 
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'l'elefoaa: 2776 - Poata kaıuea 405 Lljl Ya11a, bir ıedfre yat 

Anadolu Haberleri 

Deve Etinden ( 5 ) Kişi 
öldü, (146) Kişi de 

Zehirlenip Hastalandı 
Bir Jandarma Kazaya Kurban Gitti 

üç Sefil Cezalandırıldı 

Gcuianıep'ıen bir s<Jrünıll 
Callaatek, (Gael ayıaramıa cllndeld bomba ateı alarak 

bildiriyor) - Gıalantebe b.ila kendlılnl parçalaautllr. 
" Şlnydla köylnde pek feci bir Odada bulunan arbdıtlarıa · 
Hk'a olmaı, h•ıla bir dennln dan Recep otla ~allhe blrtey 
ednl yiyen btltla bir k8y b•lln olmamıt ite de dlterlerl Ra 
hutalınarak bunlardan beti m•zım oglu Maıtafa 'f8 Halli 

81mGıt6r. hafif ol•nk yaralaam1tlard1r. 
BAdt1e ta ınreıle cereyan Alpıklar Malıkt1m oldu 

etmlttlr. Adı geçed k8yden 
Halil ogla Baneft, iki baha· 
danberl buta olan dnetlnl 
81meadea önae kumlt •e etini 
k8y halkına aca• f lıtle nre. 
llye da19tmıttır. O •~tım ba 
eti yiyenlerden iki kamala iki 

Maral aileye memap na· 
mmla bJr •adan e't'lae ~fmekte 

iken ögle beri le 1efll tara· 
fındaa yola çentlerek o clYar· 

thkl bir dGkkAaa 10kalmat •e 
fa\aı alçakça olaa mabatları· 

kıa çocaAa bq H milde •8r1· aın leruı genç H gtsel b.yuı 
ları hl11etmeıe batlamıı .,., ıarafındaa tlddeıle menedlldlil 
bana nımen &eknr deHnla 
edadea yadlkleıt.dea derhal 
11111ealar içinde Glmlılercllr. 

Dlger 146 kiti •beba, •ır•· 
lar dolay•ılle aor baldablan 

clhelle oradan ılıaıp bir ete 
gGUlrllmlıtGr. 

Vak'a bir yardclat tarafaailaa 
haber abaarak karakola bildi· 

ip •ak'a karakola haber 'fe· d mit iM de 1enerller •Hala 
rllmlı •e banan berine M4d· naa nail olmmclaa kaçmıılu .. r. 

deamaml maa't'lnl, doktor 'f8 

baylardan m6rekkeb bir ketlf 
heyeti köye gGaderllmlttlr. Hep· 
ılaln de aehlrlendiklerl ıahak· 

kak etdlf olhetle boalar gl•· 
derilen k•mYC?•larla telare aakl· 
edilerek Memleket Ye Amerl· 
rlkım h•ıtaaelerlne kıldmlmıı· 

lardİr. 

Ahmed oııa Daran adb eo· 
cak hutaaeye kaldırabrkea 

yolda ölmlı l1e de dlgerlerlnln 
ııbbatı iyidir. 
Acıklı bir kasa 

Camarlyeı ubıtM1nıa çelik 
peaçellnden yakaya kartaramı 

yan ber içi de kaçtıktan k8y· 
lerden yablenarak buraya ge· 

drllmlt •e ilk tahkikat bir ııa 
lçlade bldrlldlil gibi Alırceaa 

bakyerl de ilk danı .. eelle· 
ılnde iti, içer 1eae dokaur 

ay mabk6mlyetle karmn bı&la 
aıııtır. 

F.tlae ruılanmayaa ba çirkin 
htcll1enla ki• bir umaa içinde 

ABONE ŞERAiTi : laamıt; ıakla H ıaldt dara· 
lıJlatı 1200. Altı aylalı 700, Cç yordu. Voeaero, eıer ıa anda Baplıhıne jandarma karako 

aybiJ 500 kanlflar. bir lllAba malik ol1aydı, hiç la eratıDdaa Akbleaıh Ahmet 

kann b.il1111ma11, balkın ea 
marlyet adllye1lne olan glte· 
nlal arthrmaıtır. 

ihracat Piyasalarında. 
Muhtelif QrOnlerimizin Satış Vazi 

yeti Ne Merkezdedir? 
ihracat plya .. ıarımasıa nal· 

yeti h•kluada Tdrkoflı'e ıo 

haberler gelmlttlr: 
Osım - Loadra boreaııada: 

fsmlr petln 86 Hdell 22 46, 
lran petln 27·86 nd~ll 16 85, 
Kıllfornlya tomaon ııaUlrel ırç· 

me petla 36 ndell 2' t.alHI 
petln 38 Hdell 36 tomıoa ıhıa 
yıldıah ek.ıra ıeçme p8'İD 40 
tadell 22 fanini peılo 93 n 
deli 29. Girit p•t•n 42 59 
Hdell 22 · 44. Korent peoin 
45 70 ndtıll 30 4ö A•aıtaral· 
ya eıkl mal petla 35 yeni mal 
petln 40 45 Kıp petla 35 tl 
llndlr. 
Bambar~ bor•a11adı: TDrkl· 

Y" mıh No 7 ndell 18.8 
13.50, 914.50, 10.17, 11.19 
TClrk llruadır. Yuaanlıtan K.an· 
diye ndell 16·82 f lorla Ko· 
reat ndeU alamyu 1eçme 82· 
35 rh. lran ıallana Hdell 
83 38 ıllla ıaltana baker ndell 
5 80 ıahaaa Goldeableacbed v 

6 6.55 dolardır. 
NHyork bonuaada: lımlr 

malı ıultaaa 9 croo 30 1. 
kata lolnde 12.6 yeni mal pe· 
tin 13.5 Saa Franılıko •aba 
4 dolerd1r. 

.lnetr - Londrı bonuında: 
Genala aatarel ptıtla 3:4 ndell 
22 ekıtra petla 85 ndell 2' 
lkeletoa 1 ıb 4 eroq petln 
50 ••deli 46,5 peıla 55 .,.. 
deli 49,6 peıln 40 Hdell 5o,7 
petta 65 ndell 58, 10 petla 
48 ndell 38,5 petln 58 Hdell 
4.1,6 petln 58 Ytıdclt 44,7 pe 
tin 45 ndell 60 tllladlr. 

Nnyork jpor1Uında: Tlrklye 
mab 30 librelik torbada ~ ptıtla 
17 yeni mal pi. 15. 

Mar1llya bor .. ııada: 
malt 12 15 kllolak 
126 180, 10 135, 10 
fr. l.panya canlla 5 
ıbın flear sıo 820 
290 •dl 280 fr•nktır. 

Ceaylr 
nndık 

90-105 
eotenaa 
COlenH 

Oambarg bona11ndı: TGrklye 
haa1r mal 23 25 Tark llruı, 

Hdell 14 T4rk ifratı. 

Yla: 
Mınllya bor1uında: Yıkan· 

mıt 8 8.60 yakanmamıt 5.50 
4.50 &. 

Zeıytlny•lı: 

M•nllya bor .. ıında: Tnnaı 

1 inci ıaelr clnıe göre cif 380· 
4 00 2 iacl ıulr elaae gGre 

•• 
Hamburg boraıantia: l•p•nya 

buır m•I Uk tulr ndell l inci 
.., 2 inci Tetrln 240 peçeta 
İtalya huır m•I birinci tulr 
510 n ell birinci n lklnel 
Teırla 51 O llreı Fraau bU1r 
mal ilk taılr 510 franktır. 

Piyangoda 
Kimler Kazandı? 
Tayyere pl1ıoıoıunon IOD 

ketldeıinde 25,000 liralık hl· 
ylk lkramlyeyl 24625 numa· 
reb blleı •htbt &erııyaka Cu· 
muriyet mektebi bat agreımenl 
lımatl, 15,000 llrelık tkraml· 
yeyt 9156 numaralı btlıı 11hlbl 
Nouet .., F.trefpaea'da kunda· 
racı Mebmed kıaı Zebra bsaa. 
mıılard1r. Zebra'a•a bileti bette 
birdir H Clo bin Ura •lacaktır. 

C. O. P. Kongreleri 
Din ak .. m ikinci Karantina 

parti oC.ıa 1e11ellk koa~ealal 
yapmıttar. Kenğre, yöokarala· 
nan 1eneUk nporana .., ba· 
aırlımaa 936 b6tçe•lal tem bir 
hılfakla kabul .,., aemtln yan· 
gın maılukları, lqım, elektlrlk 
temdidi gibi öaemU ihtiyaçla· 
rlle beledlyeee döktGrGlen ı6p · 
rlntG yDsGadea çoaalan ıl•rl· 
llneklerdea tartanlmaı be· 
rinde görlftllerek banlaraa dl 
lekler anıına ıhnmuıaı karar· 
laıtırdıktaa 10nn yeni yönka· 
rula ıeçlmlnl yaplDll H kanala 
gtae ittifakla etki bqkaa ha•• 
karama batkAılbl Neel, mıb•I 
le mClme11Hi boca Rakım, ma· 
alllm mektebi ötretmealerlndea 
blnbıtı mGıekalcll Kemal, Bilgi 
m•tbauı ıer mOrettlbl Barba• 
eald lyedea Rımuaa eeçll · 
mlılerdlr. 

Von Riblandrop 
Paris'i Niçin 
Ziyaret Edecek? 

letanbal 13 ( Ôael) - M. 
Hltler'ta fnkaltde marabbu• 
Voa Rlbleaırop•aa bag4nlerde 
Parlı'e gldecegl ıöyleamektedlr. 

Von Rlblenırop Parlı'ıe 

1 Nöbetçi Eczaneler llbuıca memleketler için 1eaelik dlolnmf!drn ba adamı Gidi 01tla lım•ll, kankolaa yanın· 
ahoae Gcreü 27 liradır. e 
Beryerde 5 Kunıttar. recekd. EHi, Halle Selhfye'nln dıkl harabede balduga pıtla 

- kat'f emri hllAfına •.,., bu ba mamıt bombayı arkadaılarınıa Bu ak .. m K.em .. raltında Hl· a geçmiı allbalar 25 kanqaar. 

1 375 385 lnflgeable 380 400 
r Ceaaylr ıaf ine cf me gGre cif 

Mardlya 200 210 Andıloaıle 

Franııı ılyaeet rleallle mlblm 
ıemaılar yapacak •e iki dnleı 
•ra11ada doetane bir mGaıkere 
kapı11 ıçm•I• çala .. cakbr. Ba 
mOukerenln mlhterl, A •rapa· 
aın · T1alyetl bezıruıaıa 11llbı 
H ıalbaa d•h• 11glam cıaılara 
lıtlnaı ettlrllmeıl olacaktır. 

Jandarma Komutanı 
K.ırabaraa jandarma tetkl· 

· ıaııoı tehlt eden llbıyhk jıa· 
darma komutanı blabaıı L6tfl 
Baykara tehrlmlse dGnmCltUlr. 

yak ıu .. tı kaçırmamak için llrat olmakta bulundukları iti, Gtaely•bda Altıntaf, Tll· 
ANADOLU MATB4ASINDA bu cinayeti de lrtlktb edecektf. odadaki telim bombalarıaıa ya· klllk'te Faik, Etrefpata'da 

BASILMI 
'i;===========~----.;~~o:n;o:.~V=ar~;.-~n:ı:u:•.:k~o:y:m:a:k~l=•t:e:d:t~~·..:•:ar:•:d·~~E,refpa.. eaıanelerl açıkhr. 

"'-, Casw Romarıı: No. 46 

....... tkıD•P. 
l>lye torda. 

.. - lıte iç çeyrek .. t nr 

._._ laemflrcmle ba k•p•ll odada 
'ıı •nyonaaaa! Hakkım yok 

''· ~" Baadaa ıtlphelcalyor ma ..... ,.,. 
.. - Ben m P.. Betkalan için 
in ili.. F•kaı ben; bemtlreml 
'tı11111m •e ona emalyetlm 
h... •• Fakeı ıla berb•lde bemtl· 
·~ IJI taaımaaıaıa! 

..:•r içi birden blJlk •lıt•• 
ller. ~11mlaer, Makı'•: 

14 lkinciıeşrin 935 

Mllude eıler mlılalaP. 

Bemtlremle ff!Hflnlse ba ak· 
.. m bea de bir daatelmek 111\· 
yoraml 

Decll. 
Ve, bir •ale. Laıyea'Je NI 

kol'I oyancal•r ar.un• ılrlk· 

lecll, gGtlrd6. 
Nlkol, d•atederkea Llıyea'e 

YH8fça: 

- DJkk•tl Oedl. Mlmk6n 
mertebe tabii g6rlnmeıe çab ... 
nk kataııaau IGyllyeeellerlml 
dlnle1lnl•I Hiçbir beyreı eteri 
ghlermeylnla! 

Genç kadın, hiçbir '!11 16yle 
medeu gftael .,., iri gözlerini 
komlterla yllilae dikti. Rokar: 

- Hah.. fete böyle! Dedi. 
Mabad V•lter baradadar. G6ya 
meırd'otcldir. İtte tanda •I 
köeede~I kemikli herif! Danıe· 
derek ıial 6alntlea ~eQlreceglml 

Noel JHatÇa: 
- G6rd6ml 
Dedi, Ve, daa1edenlere aya 

rak, eele klpılmıt gibi oradan 
aaaklathlar. 

K.oml1er: 
- Herifi• mGıellAh oldu· 

ıuno unıyoram. Boaa kat'I 
olarak ogrenmek lhım, fakat 
nuıt?. 

D. di. 
- Aeab. lııagl cebinde lllib 

balaoeblllr? 
- Ulç tDphella tabanca ee· 

binde, paaıoloaaaaa arkulD· 

dakl ceblode! 
Banu anlamak çok kolay. 

Bana hlr topla ııae nrcblllr 
mlılnlaP. 

Nulk bir nloa adamı ııfa· 

ille ılae ana ellll'ala ııaeyi 
balmıgı keadlm lçtn 'fHlfe ••· 
ymrım! Ceketimin yakaııaıa ar· 
dında iç tane nrd1r; bir de 
pilrama._a ııaeel Yar, fakat cOs 
danım41adarl 

- Ballt bir ıopl• JAae ki 
fldlr. Oddeu bert'yl dDtllnea 
bir uteınıal 

K.omlter, yakaııadaa bir ıopla 
tıoe alarak Noel'e .erdi. Ve: 

- Bir baloda bir çorap bagı, 
bir utı kısaya agrayıblllr .. 
Beree1e hHırbkh bulanmak IA 
sımdar! 

Dedi. 
Noel glldl, H daa1ederek 

llakı'an IDbdea ,.rıerken 

cloee gGre cif Mar1Uya 170· 
180 Adi has1r mal cif 180 
frankhr. 

ıealnt ylkıelterek: 

- Cidden balaam11 bir kar· 
deııln ..• 

Dedf. 
Koml1er de: 
- Senin için çok lhtlyaıh 

hareket aararetladeylm! Cna 
bını Hrcll Ye gene danıederek 
aaaldatblar. 

Noel, pyeı ,.... 1eıle ko· 
mllere: 

- Bent terketmeyl•ia, timdi 
faallyeıe geçmek ... rc.ylm. 

Dedi. Ve Me&rd'oıel 11fatlle 
maLad Alaau koml1erl Val· 
ıer'ia tottup tept1 anınde dur· 
dalar, Noel içecek blrfly ıeçer 
gibi barekehea ıoara, ya.Gol 
baraıtanrak: 

- Ş.mpuya mır. Dedi. Ah. 
Bea bu.•a bir llbya lıtlyoram. 
Yok maP. Şa bılde .. kerll bir· .. , ... 

balH ta Aaanaı prabaaa tH· 
ılye ederim. 

- Olar! 
Noel krlıtal bardı19 aldı, fa, 

kal bard91ıa tepti kenınaa 

çarpmaılle içindeki ıerbet beyu 
ipekli elbl1elerlnl berbad etti, 
ge•t kıı, .. 

- lynh! . 
Dedi. 
V alter ha h&dlae Gserlne 

adeta .. tırch. Genç kıs: 
- Cıbak 10lak ıa, bir ~H· 

la! Dedi. Yok• totale& berbad 
olacak. Baloda 10aaaa kadar 
balanacaıım. Hemen yaaındakt
odalardaa blrtllae geçelim. 

K.oml1er Ye Noel yıa oda· 
İardaa blrielae geçtiler, itin• 

l 
10nra da V•lter geldi; 'fe be•· 
tay• ' ıa il• 11la1arak geno kıaıa 

- Soaa Var -



lzmir Tramvay ve 
elektirik sosyetesinden 

Şebeke ameliyatı dolayuılle 

cereyanın 15. 11 .935 te saat 
9 dan 1,,,5 e kadar lrgatp11arı 
Tarkpızarı, Yakıkmlaare, Glln· 
dlls, Sakarya, Aahler, Berber· 
sade, Cedld sokaklarlle rotk ulr 
ıokaklarda ketllecegt sayın 
abanelerlmfzee hlllaı:oek ftzere 
illa olan ar. 

O> Ôkeürenler mutlaka 
)> cOkamentoh öksürük te· < kederini tecrübe ediniz. 
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Ve Pürjeo Şahabıo en 
illtGo bir ma.bil tekeri 
oldaAana unutmayımıs. 

Ianetli müahil ittlyealer 
Şabab drgila haplannı 
maruf ecza depolanndan 
Ye ecsaoelerden araeınlar. 

1 
• .... 
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Muhtellf mevkilerde ihaleleri yapılacak GomrOk Muhafaza Alayı Satoalma 
.., 

_.. _____ •_s_k_er_n_a_n_ıarı ___ ..,..._...._ Komisyonundan: 
MGtıahke• me•. uı. al. ko. dan: 
1 - hmlr Mit. m•. kılaatıaıa 322050 kllo Halt maden k~ 

mOrll açık ekellme ıuretlle utın altnacakıır. 

2 - lbaleıl 18.2.teo 935 paaarteel gtn6 ıaat oabeııe l•mlrde 
katlada lılıt. mv. u. al. ko. nand• yapıa..ktır. 

S K6alıla meemo tatarı 3704 Untbr. 
' &her ton k~mClı' için onblr lira elli koruı f uı ıemln 

edtlmiıılr. 

5 Teminatı munkkate akçeei 277 lira 80 kurottar. 
6 - Şartaameel bergGn komlıyonda g6rJ)eblUr. 
7 - bteldUer ticaret odHında kayıth olduklarına dair ndka 

g6ıtermek meebarlyeıiodrdlrler. 

8 - Ekllltmlye lt tlrak edecekler 2490 1ayıh artarma ve ek· 
ılltme kanonunun 2 n Gç6ncl maddelerlade •e tut· 
nameıinde ya•ıb veılbları ve teminatı mnakkate mak· 
... larlle birlikte tlaale eaatladea enel komhyoacla ha· 
z1r balanm• lan. 2 6_ 10 l' 8573 

~ıtılM• Mis. Mev. sabn alma komisyo
nunda Ut.leleri yapılacak ilAnla• 

MG-~k:em llMl-•k,I H. al. lo. dan: 
Mlkıara Tahmin edilen •ber klloen•a• Temlub --· 

' K.llOID 
219900 
zooooo 
610000 
Z08200 

meoma taları ta\min edilen fldl kale ..... 
Ltn K.r. K.r. 8. Lin ~. 
~9565 00 13 50 2218 00 
27000 00 13 50 2025 00 
68980 00 13 00 4695 00 
28101 oo ıs 50 2109 oo 

lhıle tarihi gln •e eaatı 
20 ikinci tetrln 935 peqembe glntl •al 15 
20 " c c " " .. 16 30 
20 .. " > " " c 16 
20 .. " .. c .. " 16 so 

1 - lamlr Mıı. MY. kııaataaıa dört luı'a eutname ile ayıa 
ayn tapah zarf la mftnak .. da balanaa yakarıda al..t 
•e mtkıarı yaaıh dört kalem 1111 lbdyaoı•a talip catma 
df i•dan ayrı ayr• pazarlık •vrıılle nim alaueaktar. 

2 - Ibılelerl hizalarında yazılı tarih gln H .. 11arda lamlı· 
de kıtlada Mıt. m• .. ıatın alma komllycmnada yapıla 
cakhr. 

3 - Şartnameleri bergla komlıyoada g6rilleblllr. 
'6 htekUler ticaret oduanda kayıtla oldaklaraaa dılr •ellb 

g6ttermek mecbarlyetladedlrler. 
5 Ekelhmlye lttlrak edecekler 2490 1ayıla arthr ... n ek· 

ıllıme kanununun iki ve GçOacG maddelerinde H tart· 
namealnde yaadı •ealkaları H teminatı maHkkate mak· 
baslarlle birlikte ihale ıaatlarlen enel komlıyonda hazır 
bulanmaları. 369' 

M611ahkem Metkl 
ı•.tl.935 Peqembe gtln6 1aat onbeı'te Aakanda M. M. V. 

~ı. Al. ~o. nanda kapalı sari la ihaleli yapalaeaAı A.u4ıola p· 
•elellnla 27.10.935 1.11.935 6.11.986 Ye 10~11 935 tarihli 
nllhalarlle Uta edilen 513667 Ura ~klen allı karat bedeU U
tlfll Baydarpap tıaıtaae1laln lamldala Uaaleel ııro~a ll•am 
lurl•e 25.ll.935 Pazarte.r glal IUt oabeee ._tül ... Hh 
olunur. 12 19 3663 

IZmir ithaliit gnmrOğft mftdftrlft· 
ğnnden: ·-

K.. C. Adet F.tyanın claıl Tetblı No. 
3652 5 3 knllanılmıı bot demir •arll 254 

Yakındı 111ıla •ıya 22- ·il· 936 inal eama gtl•Cl .. ı 1( le 
açak arltrma 1aredle dahile utdaca~ıadan itine plewlerln ltb•llt 

11mrgı ..,, komisyonu.la ldracuılan tlh olaaar. 862S 

1 - Alayımız emrinde 12 il• allı muti• Halfe ~rmek 
lsere imtihanla btr kadıa m•llaf•a memara aıw ... ktar. 

2 - MCleabaka lmtibaaı yirmi IklDclıeırta oama gOaG .. t 
1' te Puaport'la yolca ..ınn11 ıCltaaunda alar mer~e· 
sinde yaplaaktır 

3 - İ4adlaana glımek lıdyealerln J... yirmlden '181• •• 
32 den fasla olaur.rak 111emurlar kanunaaun 4 GacG 
macldeıladekl terab bal• balaucakıır. 

4 - Llee mtmano olanlar lerriben abnaeaktır. 'J;allp olanların 
laOYlyeı cGsct..larlle Muhafua alay kalemine mira 
eutla.ı. :169t 

lzmi Emniyet d·rektörla~o alım 
komisyonu lıaşkanlığındao: 

K.emer merknl dahlllnde Kalaramaalar poltt- kankolnaa ta· 
mld 14-90 ..,ıh b•aaa gire paurkkJa 9tlk ebl'aalye t .. ._. 

Ketlf" ........ men bedeli 78' Hra 21 konlthlr. 
Ma•akbt tembıaa aktul 57 Uıa Si bruf&IU. 
~ll-~•ba ....... 2 ·12· 935 glDAae ne&hJ•D ~- p,IDI 

••t 15 te EmaJyeı dlrkıGrlGjlnde yapılwkı•r. 
LaekUler ihale glalne kadar her gla kOP1b7oaa mlnıoaallı 

tamir pllaını, ketlfnameyl ~Greblllrler. 866' t• 17 2' 28 

Urla Tahaffuzhanesi mftdftrlfl· 
ğftnden: 

1 - Urll ıabaf foalaaneelnla 2085 lira 17 kuraı bedeli ke· 
ılf il demir deni• llktılellle W•lnı• ıaelrled: 14, l l,916ıen 
~3 •11• 9S5 gblne kadar 15 glll m8cWetle açık ek· 
llltmlye konnlmuttar. 

1 - Şutaame .,. ketlflerl Urla tehalfa•laaaeel ... k~· 
•edlr. ı..kUıer her gta tabaf fushaneye •l•eut e.tere.k 
86reltlllr. 

3 - Eblltme 28 •ıı• 935 perte•be glnl IMl 1-6 te Urla 
tabaff a•haeılnde t.tekkll edecek komityon tarafında 
yapılar. 

' - İlteklllerla latllat •e tamlnt lılerlade taht••t oldaklut• 
tlalr eU.rlade Nafıa te7a beledlyelarce tullkll •e ko
mlıyona kanaat nrlcl ehliyet •elltalara ••J• •ıp1w. 
lua balaamak ı .. ımdır. 

6 - lhnkkel ı .. laat olarak 166 lln 88 hnt nftlt ftJ8 
banka mektabn kabnl oluaar. 3696 14 17 IO 13 

lzmir ithalat Gomroğa Modarlft· 
ğOnden: 

K.. 
450.000 

G. Etyaaın claıi 
Çlmenıo torba 

9000 

T~•Mt No. 
268 

Yebn• yadı .,.,.. 9, 11,986 inci ıalı glal ... 14 le açak 
.......... ıuedle tlüla. ldıleealından itine gelealede lllmltt 
glmrqı labt komllyo11-.. mGracaatları llta .,._.,_ 3561 

· ıı Emlik ModorlDğfladea: 

Aluacak gul kachnlar ıokaAında ıahtaal bir ıofa iki od-. 
bir mat bat, lnkanl iç oda bir banyo mahalli bir afak 

Ltn 

eda •e bJl'koao mletemll 15, 15 numarala n . 3000 
Yakand. ynıh eYln mllklyetl prtla para ile Gılenmek 6sere 

•e kepab urf utallle aruırmap koaalmoııur. Alacaların 25, ll,9:J5 
puarıeat g6ul ıaaı 1 .. le ylsde yedi b~ak •po11tto aiçell'rlle 
birlikte Hrf larını \fılll flmltk mftdilrl)ellnde mltf'eekttl •ltt 
komllJoaaaa mlnnatları. 14 il 3702 

jöiüşmegi reddetmelerinden 

Irmak· Filyos Dem 
yolunun Açtl ŞI 

- S.oaarafı l lnel yeade -
K.ua elmuıa, k6mClr hulnul · 
nln kapı•na tlayaa11111 balt111a· 
yorus. iyi blllralals ki bu sen· 
gla madea laulaeelne ltlsl alıt · 
tıran demlryol•, ynda tlemlr 
a&larla 6rmek kadar, tlten ha· 
calarla da ılılemek aamlnde 
ylce Batbakan lımel la6al· 
alo çok aAklara g6rt n dlt6n· 
ee .- IMbetU demlryola ıtya· 

1ellDla delerll H meaot bir 
aeıfceıldlr. 

80 k6mllr yola daha bo 
gOnd~o Anadolu yayluıuda yer 
yer kurulan ve kurulacak ola• 
•i•r ~odnıtrlmlsl gQadea gine 
artmakta Qlan demlryollınmısa 
b.glıy•eak ennjioin ıah dam• 
ıadlr ki yolun ıaklbettlil lıtl· 

kameti ocak bu ıayeye Hr· 
mak için ıeçllmlıılr. ' 

o.,er bası ballarla ba llat· 
lla fenol ••rakihell 7 .. bat 
1927 ıene1lacle lnaç Ye 0.Pl 
mark• gnbuıaa Hrllmiı ft la• 
ıaat malzemeelaln kolay aakr 
ledf'blleuıı 410tlnced ile iata 
ııaa 13 Jaaalr .. 1'!27 do- ba 
nokıadan, Fllıo..... ltat..._ı. 

YO ba wede 111 lalıdlde 
glrlllea lıkele 9~ .....__ 

k11ralmattar. 
F~at ioanlua SıTP uUa· 

aıa llerlefQod H aakU7ab~ 

kara ıarafıadaa yapıllllafla~ 

kolıylak olunca ba lanflan 
bqlamıı olan el Eıklpt•arda 
dardarahaaı H bau ~•l'fl 
battıa dl&or uca ol1ı11 Irmak · 
FJlyoe hattından Çaakı~7a 

doir• laıaata dnam olaurak 
Ca•k•flya kadar 105 •llomet· 
reUk kııml 13 al1an 19:11 la 

rlbiade ltleımeye avml11tı1..,r. 
Sa ıınlarda ı.p111ena lk· 

lıudl darlıklar H eapller .tp. 
!apelle lataaı darpnlaja aj· 
ndıAa halde heı ~alQblı 
1GçlGjl yenmekte blJlk hlr 
••k day .. comarluk ltlar..t 
itin tempota atırı.,.. da ara· 
11nı ke11111emekalua Ulma ileri 
aııhılarla b~7leq 10na ermete 
ma~al tn olmattor. 

Battm Irmak ile Filyoa. ara· 
11ndakl ••anlata 891 kile· 
metredir. 'Oserlnd• 27 .....,. 
1378 menfes •e k6prl 8000 
~ 

metre •aala&anda 87 t11ael 
Hrdar. BlyOk Ye udi k6pril· 
lerla herblrl H hele bitip 
demlryollarındakl ılDellerla ea 
a•ann olan 8440 metrelik 
ıenell Ttrk elll" karalmaı fea 
•e un'at 6rne&ldlr. Sa balbn 
laou11na 4n1eı hutaelbaden 
nrledllen para 45 milyon il· 
rad1r. Ballın geçti il yerlerde 
nlfaın kalabalık, ıopraklan 

•en&ln, ormanları• ılael •• 
•ırlmll maddelerin çok oım ... 
...,alile ,.ıs.. bir gelecekte 
bat boy-- ...... •• 
fabrlkallrla haralar• W. .... 
..... beyındırlak n refalata 
utaaai• tabiidir. 

Flly• IOD. bir ••ull delll, 
lil•k hrl•Hl•ı p•ık ftla 
bir bptdar. Haı tl...,.ea, Zoa 
pldak'a, l"~l'ye dolnı UaD· 

-'tdlr. Pek kt• bir•••• 
aonra bu 16renl Zonpldak'ta 
yapmak ile bllyOk bir .. det 
dayarak .... llyarh&ımıs arta 
eaktır. 

Önderimi• AıaUh'k'la 1e•glU 
mllletlae g6tterdl~I her yor itte 
bugln kıy•ıada baland•1Umaı 
ba deni• kadar geniı, engin, 
temiz " hGr alaalua ~kar. 
~ ~Hleıl, bngfhl de yana 
da lalnllltıa ba gibi d4erll 

• 

elel'lerlle dalma gnrar 
bar duyacaktır. Ve bu .da ... 
ref il bir bMkıdıt. 

Arkadaılar, 

Bagaa IODIH bir 
kallu&Htl•••ı ha at;dma •1· 
ramıaı ta Wrkat gb ._... 
prpte AnMlolaaua A•deall 
'kıyıları• baba ltparaa, 8111• 
Ur yaylalarıQtD Ye tullla .. ,. 
deı illerde demir kol .., .... t 
olan Dlyarbeklr a•rlanr d ·• 
kopacak t enlik 1eılerlae ft 

kutla bıyramlat1• •ralen oıf 
tfmdld11n mGjı:letlyeblllrlm. 8• 
uluıal •e çok lıoemlt lals-· 
lerl takdlrlerlnlse ıuaarkta bl 
yarlı itlerde fikir •• bllgiteıiff 
·~rqaa kaçak n ltlyOk il 
•e bu yolda çahıa• nta• .. 
culdauaa teeekkllr H •f" 
samaıada de~rulak Ye bilgi • 
hareket eden Ye itin b•ıarıı-. 
ıına yardım eyllyen lneQ ,. 
Danimarka papluaaa 8f" 
Kamp'• Hmlml memaanlJ
rlml•I bildirmeyi 6dH billdll' 

Ulaul amaçlarımı•daa tııtll 
olan ta deterll ı .. lfllrak f/l' 
•••a n maned ••kile •f" 
dmlu loabeı ederek gelmlt oll" 
•11• koagklan•• ..,~ 
eaurı•. 

Se•g!U f'Hd ... lr. 
MUll mlcadeleml•I• •• "-

' lak 1aferlerle aedlea•eda# 
10nra lakdahımı .. a erledrmef' 
•a•ıffak ola• ,ece &tatir'I' 
...... ODU eMflaf lld .... 
....... bir- tnie Re •rA l/lir 
lea..tea taldb .... ;ıw* ........ 1- ._. ·~ 
dalma llerlılal g6na ya
batlret ••• ktl .... .._...,... 

E7 Tltk'la 10üe'-11 
mal Ata18ı'- ~q'la # 
ul kıyaluladaa da ... .... 

ı.roo mhmet " •"'"· . J , . 80~~~-~-
c. ... .., ... 

Ç. Abea K. S. -' ' 
1321 AIJod bin. 8 IS s 
703- T. Be ..... , 8 00: rt 
574 A~ ti-. 9- 11 
ı&IO N. j. Tuanto 9 75 li " 
402,S 8. L Ah•t 8 ti ~ 
356 S. Stlleymme. 8 ıJ. sf 
330 , ....... ..., 5 76 6 " 
St.a & Cıllı .. • W 50r 1' .. 
161.6 • ..,.. itli. 9 25 1' 
142 Y. t. Tallı 9 75 11 1f 
77 o. ..... 10 68 ıı d 
58 j. T ....... 19 75 ıf ff 
"8 K. A. ~b· 11 '15 lJ ff 
38 S. &ola• 10 50 ıö 64 
Si B. AiaDJıab. 11 60 11 
26 j, Taıapat 12 ı.t.:jl. 
2'. Ç. 'l'MM•• ,ll; a- ~ ~ 

: :. ;=. ~~ ~i' 
aı &. .... ut&. "' 
18 B. Alberıl l! ı.J 
12 Nnım n Fa. I& 50 
10 s. G...a ıo 
8 Lea .... ,. 15 16 
6 AH Neel 10 50 
C B. AIJed 141 
51,3 

USü.O 
423553 

lneir ._..... 
~~ LI. 

1632 lıfalaaa. aboa 9 25 
ZaJdre ......... 

Ç. CID1l K.. S. 
600 flelday 7 25 
300 Arpa 5 
19 Ak.darı 5 25 
62 Nolaaı 6 50 

650 P. çekirdek Z 60 
615 Kilo Dalma. 70 
136 S . Pamuk 42 50 
33 e. I& ' ' so 

836Z Kilo&. cH .. 10 



Satılık Ev 
Aleancak'ta intikam ıobğın 

da 13 numarada, ktrglr, tamire 
111ubtaç olmıyan, . boyıla, altı 

odalı, bHadar Ye bol gtaeşll, 
iki katlı, mGştemllAta tımam, 

eenube nazır Gn ve arkaıı açık, 

Gna park olmağa namsed ıenlı 
arıa, ôn n arkaıı açık, birinci 
kordooa ytls metre kadar ouk· 
bkta, çarııya çok yakın, lçerlıl 

kAmllen yeni ma .. mba ile da. 
teli, elektrik, hangeaı, terkoı 

ınya, telefona, banyolu, iyi 
ıulu tulumbalı kuyaıa, arka· 
ıında kaçak bir babçeıl, nkln, 
ııbbi bir n uygun bir flatle 
ıatıhktır. İltlyenlerln Beyler IO· 

kağında mtluyede ealonu ıa· 
bibi bay bafıs lbaaaa mtlnca· 
atlara ilin olunur. 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

lSmflrlfl METALLUM lamba· 
tarını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

14.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılıeme depoıu ve 

Slemeaı fabrikaları mameulll 

Peııemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

--111111111111111111111111111111111ilililililil11111111ilil111111111111111111il1111ililil11111111111111111ilil1111111111111111!11!!!1!11111111111111111111~ 

1 Altşehir Banliası = 
~ ..... 

nzmnr şub•si 
lldnel Kordonda Dona elvanndakl kendi binaamda 

TELEFON: 2363 

Hertflrltl (Banka ve Komisyoo) Muameleleri Yapıhr. 
Vadeaialere '4 4 

Mevduat Şartları: Alb ., v•dt:liy~ " s 
Bir .ene vadeliıe '4 6 faiz verilir. 

--~~~~~~~ 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer 

b;ı Gibı içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıı Yeri 

8AŞDURAK. 

Hamdi Nnzhet 

Zahire, astım, incir, pamuk, yapak, afyon veealre kombyoncolagu yapılar. Mallar geldi 

SIHHAT 
ECZANESi 

ma .. ıd lflraltle nanı •erlllr. 

DEUTSCUE LEV ANJE LlNIE 
•SOFIA,. mot6ra hıalen il· 

lllanımısdı olup AaveM, Rot· 
terdam, Bımbarg .a Bremen 
için yGk almakıadır. 

"'AMSEV• •apara hılea ll· 
IDanımısdı olup Aann, Rot· 
terdam, Bamborg Ye Brem~n 
itin y6k almaktadır. 

.. AVOLA ... •apara 2 nd tq
tlnde bekleniyor, Bımburg, 
8re111en ve AD•en'ten yak çı · 
karacaklar. 

•MANAU• mot6rl 11 2 el 
•etrtnde bekleniyor, 15 2 el 
tepine kadar Annn, Rotter· 
"-111, 9ımburg n Bremen için 
)Gk ılacakbr. 

.. MACEDONIA.. vapura 25 
2 et t91rlnde bekleniyor, 30 
2 el ıeırlne kıdar Annn, Rot 
lerdam, Hımburg n Bremen 
~ yak ılıcaktır. 
4MFRIKAN Eı:POT LINES. 

NEVYORK. 
.. Eı:CELSIOR 11 •ıpuro balen 

lt111anımısda olap Nevyoıt için 
Hk almaktadır. 

11 Ex:MINSTER,. vapura 12 
2 et teırlnde bekleniyor, Nev· 
)nrk için yGk alacaktır. 
Eı:ERMONT vapuru 18 2 el 

let11ade bekleniyor, Nevyork 
~.. y6k alacaktır. 

Eı:ARCH,. V1paru 30 2 el 
letrtade bekleniyor. Netyork 
"911 y6k ılıcaktır. 

.. ExECUTIVE,. VlpDrD ıs 
8 el ktnunda bekleniyor, Nev· 
)otk için ylk alacaktır. 

11
Exll.ONA,. ••para 31 8 el 

~Qnda bekleniyor, Novyork 
la yak alacakhr. 

8tavıcE DIRECT DA~UBI· 
EN TUN& e4m 

'6ALISA.. npuro balen il 
-._llıauada otup Beognd, No· 
~d, Kımarno, Budıpeıte, 
~U.lava ve vı,.... için yak 

' ktar. 
ll'SEMENT DPPE . ANVES 

l ttEsPAC~E .. ••puro 5 ikin· 
•~trtnde bekleniyor, An•ere 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va

pur Acentası 
<Andell Han, Birinci g,orclon 

Tel 1443 
Tbe Ellermın Unee Ltd. 
UHrpool Battı: 
11LESBIAN., 91paru 26 bt 

rlncl tetrlnde Li Hrpool ve 
SnaGMa'daa gelip ıabUyede 
bulanacak ve ayni samuda ~ 
ikinci letrlne kadar Uverpol 
Glaegon için yflk alacaktır. 

"ALGERIAN11 vapuru 15 
lldacl teırlnde Llverpol n 
SYanaeadan gelip tahliyede bu 
lunaeaktar. 

Londra Bali Bam: 
"'POL011 Vlpara 30 birinci 

teırlnde Londıa •e Bali ve 
Anver1ten gelip tıbllyede ba· 
lunıeık ve ayol umanda 6 
ikinci tetrlne kıdır Loodrıt ve 
Bali için yak alacaktır. 

11 MARONIAN ,. vapura 26 
ikinci teorlnde gelin 12 ikinci 
tetrlne kadar Londra ve Hali 
lçla ytlk alıeaktır. 

0 0PORTO., vapura 26 ikin· 
el teırlnde Londra, Bull ve 
An•er1tea gelip tahliyede bu· 
lunıcaktır. 

Not: Varud tarihleri ve va 
purlırın lılmlerl ve n11lon Geret· 

terinin df'~tlklllderden meı'ul 

llyet kabul edilme•. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBUG 

• HANSBURt; .. vapuru 8 
ikinci tefrlnde bekleniyor, An· 
ven, Rotterdam ve Hımbı-rg 
için yak alıcıkt1r. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE (AS. D S. 

SP ~NSKELINJEN) 
OSLO 

.. BAN ASEROS,. moıörl 21 
ikinci tetrlnde beklenl1or, Dan· 
kerk ve DJppe için yClk alı 
cakbr. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

"QUERNMORE., ••puro 4ı 
lklDcl tetdnde lteklenlyor, U· 
verpol ve Aaventen y6k çıka · 

rıp Burgu, Köetenee, Gılıç ve 

.. OBERON,. npuru 8 ikinci 
teırlnde gelip ytlklntl botıh· 

tıklan eonra 14 2 inci teırlne 

Ronerdam, Ametetdam ve Bam· 
barg llmınlan için yak ala· 
caktır. 

0 GANYMEDDES,. npara 8 
2 el teırlnde gelip 14 2 inci 
ADHfl, Rotterdım, Amıterdam 
ve Bambarg llmanları için 
yak alacaktır . 

"ULYSSES .. vapuru 20 2 inci 
tetrlnde gelip yakıntı tabliye· 
den eonra Bargıı, V araı ve 
K61tence Umanları lofn yak 
alacaktır. 

11CERES., vapura 21 ikinci 
t•ırlnde gelip yıkana ııhllye· 
dea ıonra 25 ~ inci teırlade 

Anvera, Rotterdım, Amıterdam 
ve Btmburg limanları için yak 
ılıcakta. 

SVF..NSK.A ORIENT LINllN 
--FREDENSBORC" •apara 

18·2 inci teırlnde gelip yaktı· 
DO tahliyede• eoarı 21· 2 inci 
leplode Rotterdım, Bamburg, 
Copenbage, Danslg, Gdylı, Go 
tenburg, Oılo ve lekandlaavyı 
Umaalar1na laareket edecektir. 

11GOl'LANT11 motôrtl 30·2 el 
ıetrlade beklen111ekte olup yO· 
klntl t•hll7ıden IODra Rot•er· 
dam, Bımbarg, Cepenhıge, 

Danılg, Cdynla, (;otenburg, 
Oıılo ve l•kandlaavya limanları 
na hareket edecektir. 

ZEGLUCA POlsKA S. A. 
••SARMACJ A,, Hpura 26 

2 inci teorlnde beklenmekte 
olup (Doğru) Anvere, ve Gdy 
nlya hareket) edecektir. 
~ERVlCE MARITIM ROUMAIN 

"DUROSTOR11 "8parn 20 2 
inci ttırlne gelip ylktlntl ıhll· 
yeden ıonra Köeteaee, Sallna, 
Galıı ve Brlyla limanları lçln 
ytlk alıcakhr. 

"ALBA JUUA11 V1para 20 2 
inci teırlnde gelip 21 ·2 inci 
teırlnde Malta, Mınllyı, Ce· 
nora, ve Banelonı hareket 
edecektir. 

Yolca ve yak kabul eder. 
İl•ndıkl gelfı gldlt tarihleri· 

le navlonlardıkl değtıtklikler· 
den acente mee'ullyet kabul 
etmeı. 

Fazla tafelltt için ikinci 
K.ordon'dı Tahmil ve Tabliye 
bln111 arb11ndı Fraıelll Sperco 
vapur acentahAıaa mGncaaı 

edllmeıl rica olunur· 
Tele. 2004 · 2005 · 2663 ., 
Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şamh ıob~ı No. 20 

--------------------
Onlvenltede D6çent, 

(Muavin Profeelr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hutalan bergdıı 6t)edea 
IODl'a bakar. 

fatiklü caddeıU No. 99 
Alakan ıputawu 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N U U L 
Telefon : •9250 

~Doktor_. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bolatık, ealğın haetalıklar 

mfttehasıııı 
llıa•mabaae İIUIJ'ODU kupnndaki dibek eokak bapnda 30 uyı• 

h ev •• maayeıaebeDMiade ubah uıı 8 dan ak.... eut 6 ı kadar 
buıalanm kabul eder. 

Milracaat edu hatalara yapuman lAumgeleu uir ıahliltt ve· 
mil rosk.opilı. muyeneleri ile •eremli hastalara yapılma111aa eevu p 
rülea Pnomoıorakl muayenehanesinde muntuaman yapdır. 

lımlr gftmrilk mobafazı ılıyı birinci taburu için 6293 
kllo Un kapalı zarf uınllle 11tın alınacaktır. İbaleel 
21 · 11 · 935 perıembe güntl nat 14 le paeaport'ta gGm· 
rftk mobafazı alayı blnısınde yıpılıcaktır. Şartnameıl 
her gftn komisyonda gôrtlleblllr. 

2 Unun tahmin edilen f lata 15 karuı ve tutara 0440 ara 
85 kuruştur. 

3 Teminatı muvıkkate parası 708 lira 06 koroıtor. 

4 - l•teklller Ticaret od88ındı kıyıdh oldoklınnı dair n· 
ılka göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Mftnabeaıına lıtlnk edecekler 2490 nyıh kanonun 
ikinci ve tlçGnctl mıddderlnde ve ıarınımealade y11ılı 
veılblarlle teminatı muvıkkate makbuzlarını ve teklif 
mektup,arını ihale natloden en 11 bir Hat enel komlı· 
yona vermlı buluuacaklardır. 3596 6 10 14 18 

; 'rasfiye halinde lstanhul liman iş
:ıeri inhisarı Tork anonim şirketi 
tasfiye heyetinden: 

Açık artırma ile ve toptan 11t1hğa çıkarılan, taıflye halinde 
letanbul liman tlrketlalo buharla romorkôrlerl, cer ve tenesallh 
motGrlerl, ıu Hpurları, mut gibi mıklnell ve maçuna, duba, 
muonı, ortıkayılr, •ukayığı, 11ndıl gibi mıklneıtls •e yelkenll, 
yelkenılı bllcGmle deniı va11tıları lçla tekllf edilen bedel haddı 
l•yıktı gGrllmedlğloden ihale yıpılmam111, açık arttırmanın de• 
nmını t11flye heyetince karar verllmlıtlr. 

Bu ıebeble lıbo vaaıtalarıa içlerindeki demfrbatlırı ile blrllkte 
toptan ııtışını ~nam olunıca~mdao taliplerin 26,lldncheıtln,935 
1111 gGnO 'aat oaalhda lıtınbulda ılrbclde liman hanının dGr· 
danca kıhndakl 51 numarah odada toplanmakta olan tuflye 
heyetine gtlmelerl ve slkrl ıeçen vaııtaları gôrmek ve daha fıala 
malumat almak iadyenlerln d.,, tatil gftnlerlnden b•ıka berg6D 
11 hıhları ıaat dokuzdan aktımlırı Hat onyedl buçuAa ka· 
dar mesk6r odada bulunan heyet kAtlblne mGncaadarı Utn 

3 7 14 21 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassısı 

ikinci Beyler ıokığı TGrk mtlsayede 11lono htlaallr.de 
namın 45. llaitalarıoı Gğleden sonra 15 den 18 e kadar 

TELEFON : 3~06 

lzmir Memleket Hastanesi Haşta
hihliğiuden: 

bmlr Memleket ve E,rf pışı haatıoelerloln 7 ayt.k ihtiyacını 
karııbyıcak olan 15800 metre gubeılnln temini tedarlld için mille· 

addlt defılar llAo edilen açık ek&lltme&lne talip zuhur etmedljlnden 
6,11,935 tarihinden 21,11,935 tarihine bdar 15 gGa mtlddetle 
yenldtn ıçık ekılltmf'ğe çıkarılmıştır. Eksiltme oeraltlnl gôrmek 
lıtlyealer hergtlo Memleket huıaoeıl bııbeklmllğlne mtlrıcaıılara 
Ekllltmete lateklller bede il muhamaıenln ytlzde 7 ,5 nlabetlnde 
temlaatlarlle eksiltme gilntl olan 21,11,935 tarihine ruthyın 
pertembe gtlnCl ıaat 9 dan 12 ye bdır vlltyet daimi enclme· 
nine mtlrac11tlar1. 7 1 O 14ı 18 :i 609 

Akıncılar Oteli 
Sabık Gaf farzade Oteli 

Usan bir umandanberl temlsllğl, mevkllnln 11klallgl ile t6hret 
kızanmıı olan eıkl Gaf farHde otdl. 

Akıncılar Oteli 
Yeni adı ile Selçuk'lu jandarma ytlsbıııhgından maıtlfa Şem· 

ıeddln Kokak tarafındın ıçılmııtır. 
Oıele gelecek konullınn her tarla lstlr1hıtlerlnln teminine 

fe,.kaltde ebemml1et verilmektedir. Flatler mutedildir. 15 D. 

lzmir muhasehei hususiye modnr
lnğonden: 

17, 24 • 11' 935 p11ıİr gGn lerl yıpılıcak ıonbahar atyarıtlın 
alanını girme biletleri kof'I gGnlerl; kooo yerinde ••t•lıcağı gibi 
halka kolaylık olmık 6aue bQkdmet yanında Şifa, TUldllk'te 
Fılk, İklçeı111ellk'te Cemıl, K.rantlna'da Ahmed Etref, AluD· 
cak'tı Laıra, Karııyıka'dı E§ıal Nuri ecuoelerinde, Kemerhı'nda 
mrmurln kooperatifi, E~rt'f paşı'da t6t6nctl İamall d6kktnında 
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Habeş'ler Bazı Savaş ar Kazanmışl r 

Yerli Ital an Askerini Da E 

Habeş'ler 
Süel Durumlarını 

Düzeltiyorlar 

ır.Bu r da(l 
d • 

ır ar. 
o 

Bir Ras idaresindeki Kuvvetler Italyan Somalisinde 'ilerliyorlar. Son Bi 
Harbte 12 Italyan Zabi~i ölmüştür. Habeş'lerin Vaziyeti iyileşiyor 

leıaabol, 13 (Ôzel) - Adle · · ~ "" ' Harar'dakl lelele istasyonu imparatoru yakında ~--~ 
Ababa 'dın blldirlllyor: tekrar lolemeğe bıı:ılımıı:ıt1r. tayyare ile cebbeye 

Babt'Ş hiikdmetfnln ne~rellfğl Habeı:ı'ler cenob mnzileriof gelecektir. Bonon 

resmi bf r tebliğde Ogaden cep· ebemmtyetle tahkim etmekte· tçto Harar cebbeef 

besinde AntJame mevkllnde dfrler. 

İtalyanlıula Uabeı:ı knvvetlerl Son günlerde Babeı:ıletan'a 
arasında yapılan kanlı bir ea gelmfı:ı olan mühim miktarda 

nı:ıta Habeı:ıler'fn mablm bir elllh ve mühimmat dorumu 

galibiyet kazandıkları blldlrll değlı:ıtlrmlı:ıtlr. Bugftn 6000 mh· 
mektedlr. ralyôz, 180 eandık eıbhtye ve 

Bu ııavaotı 6 ltalyan tankı ıop levazımı, ıon ııistem Ul· 
Habeı:ıler'tn elfne geçml!J. 12 feklerin tamiri için 12 roakfne 

İtalyın eskeri ölma, vtı 1000 gelmiı:ıtlr. Bo makineler aıel 
yerli İtalyan askeri esir alın . yeJere yerl~tlrHmlştfr. Bu, atel 
mııtır. yeler bir Avueturya'h miralay 

HabftlJ'ler: Gorıhııl ve D.1ga . ile lsvfçrell bir mOlbım nna-

p ıır'da h4klm vaziyette bulun· retinde işlemektedir. (400) bin 
maktadırlar. Haut bir Raı Bir Habeş sübayı gH maskeal de bogOolerde 

(Kumandan) ldaresloddd mO· tcdlr. Bu kuvvetlnio İtalyan bekleniyor. 
blm Bahee konetlerl ltalyan cephesini aıkadao çevireceği lııanbul 13 (Telefon) 
eomıllsl arızlıllnde ilerlemek de ııôyleof yor. Harar' dan bildiriliyor: Babee 
~._,_........,""-_ ... .-,,._ -~ ... ~.._......._....,_. ... ~~ ... ~-_,.,,.,....~.....,,...~ ... ~' 

ltalyan Kaynaklarına Göre 

bao komu ta nıo dsn 

cevap bekleniyor. 

leıanbol, 13 (Öze) 

Adle Ababa'dan ge· 
len haberlere göre 
ı:ıtmıl bôlgeslnde 

Rae KHsengl kuv 
utlerf ilerlemekte · 
dlr. İtılyıo kuvvet 

lerlle kftçük çarpıo
malıar olmo,tol'. 

Ras Kirııe kov 

Vf'llf'rl Adle Ababa 
Ctbutl ıtmeodUer 

yolunun ceoohooda 

meni almıılardır. 

Ras Sabedrnl lda · 
resindeki 40 hto 

kişilik lrnvvrt lral · 

yan'IHa yapılacak ıeauu.z için 

bnırlaomaktad.rlar 

Bo kuvuel ıtmdlye kadar 

biç harbe girmemh •~ son stııı 

tem ıllthlarla mtlcehhl'"zdir. 

İ!taobul, 13 (Telefon) 

Mıkalle'd.-o blldlrtllyor: 

ep ıe e Habeş er 
Baht,ler Mahlle'yl terket ld halırrleri tekzip eylf'mı-kıeıJlr. 

medeo enel h\rçok eır.rk, pı a 1111aı.bul J :' (Özel) - luıl 
•e kıymeaU "t'Y•1ı toprBğa L • 1 • ( S b ) 

"' Ü l b h"'I d b y11n Ha.er er DlD, Ca!f' u gumm ~ n ve u u gıo e ı 
1 rakmııl.rdır. Wf' -.rldlode Rabro'ıcrılen t'- r 

lıtı~bul 13 (Özel) _ Sll!fa aldıkları •e (Bet Senao) istik•· 
nt aj11oeı, llabf'Şlf'riD 11alyao metinde llerledlklul Romıd•O 
lardan tank aldıkları hakkında haber verUmektedlr. 

Harar-Cicika Harb Hattında iki Kuv·ıtalyan'lar. Bazı Arızalı Yollarda ller-
vet Arasında Kanlı Uitrbler Bekleniyor lemekte Güçlük Çekiyorlar 

İetanbol, 13 (Özef) - lr.t. blrleşmlotlr. Yerli kıtaatamıı, öteelndekl AplrH ve Adlenga· 
yan kaynaklarına göre, Gene. Uerllyerck Ceraltay'ı as bir mlz kaaabalauoı ele geçlrmtı:ııir. 

ral Graçyanl ordueu ileri ha· mukavemet neılceelode ı,gal Tayyarelerimiz Aeake hava 
reketloe devam ederek TooQor etti. llılnde nçırak dftomanın yerle 

n DangHsa mevkline varmıotır. İklnçl .kolordumuz, Takaza rlol t"ebhe ç11h11ı. 
Şarkla, İngiliz Somalfsl hu 

dudunda Onar ve Baro mn 
kllerlol ltalyao'Jar almı,lardır. 

lralyan ıayyarelerl Clclka ve 

Oarar'da Babet mevsllerlnl bom 

bardımın etmlotlr. 
Azmara'dan tıf ldlrlldiğlne gô 

re İtalyan askeri DanagU'den 
geçerek Saodnl .,, Brlyonl ko· 

lordulırı, blrbtrlle blrletmlı:ı· 
lerdtr. 

Muıull hattında bazı mtlılQ. 

man muharipler ltalyın'Je:rı İl · 
tlca elmlı:ılerdJr. 

letaobul, 13 (ÔıeJ) - Ka 
blre'den bUdlrlUyor: 

On bin elyah gömlekliyi hı· 
mil olan bir çok İtalyan va· 
porları Soven'ten geçmlot1r. 
Y arm bir çok mOblmmat ve 
ılllb yo.k.lo vapurlar da geçe· 
cektlr. 

İstanbnl, 13 (Özel) - Clbo· 
tiden bildiriliyor: 

Ecnt.bl mobıblrlere göre, 

Deufye'de dört bin Babeı as · 
kerl Hrdır, Hıbeı harb ağu·· 
lıkları Diredona @imalinde top 
lanmış bolanmıktad1r. 

Barrır · Clclka hıttıharplode 
general Graçyıol asker1erl Ue 

Babeı:ılifer arımnda kaoh hırp 
beklenmektedir. 

letaobo~ 13 (Özel) - Ge· 
oeral Debonu 44 ÜDc6 resmi 

tebllAI neoretwlotlr. Bu tebliğde 

denllf yor ki: 

Birinci kolordumuz Deeı 

mıntıkaaını ele geçlrmlı ve 

DıngıU'dea gelen kuvvetlerle 

ltalya Diyor Ki: 

Aleyhimize Karar Veren
ler Münferiden Mesuldür 

-------------
Italya'ya Karşı l\.onulan Yasak 

Doşmanlık Sayılıyor. 

Bir 

•• 
Roma, 13 (A.A) - İtalya mubaUftir. Bo komlle Ha be 

bftktimetioln zecri tedbirlere 

lotlrık eden devletlere verdiği 

protesto notuı ıu noktaları lh 
ı!va etmektedir. 

1 -· Pak.tanın J 2 inci mad 
desinin çlğoenmeel hhımıoı 

reddeden İtalya n memoran 
domundald dellllerl bo ithama 

kartı ileri eQrmektedlr. 

2 - Nota İtalya tarafından 
korıarılan Olke halkının bir 

ltalyı'ya bir muı11r11z dagil, 
fakat himaye edeceği bir dev· 
let olarak tel4kkl ettiğini ve 
bu rohln baktın 22 inci mad 
desi tarafından kabul edlldJğlol 

temin etmektedir. 
3 - Zecri tedbirlerin tan· 

zlml için toplanan konferane 
hiçbir şekilde uluslar sosyete· 
alolu bir urgana değlldlr. Bo 
konferanea ı,ılıak eden her 
hükumet mfinf erlden meıt ·al 

bulunmaktadır. 

4...-Babeşletana yapılacak ıll4h 

lbracıtı ftzerioe mevzu ambar· 

gooun kaldmlmHı Uluelar Soe· 

7eteel komlteelulo tckltf lcılue 

ıtıtan'ıo tehlikeli bit kanı:ı•k· 

lağan önftoe geçecek olan Ar 
eıulu881 bir kontrol ıhı na •hn 

m111ını kabul etmlotfr. 

5 - Bo gibi ıecrl tedbir· 
ler evvelce vukubolan daha 

ağır lhtllAf larda asla tatbl k 

edllmemlı:ıtlr. İtalya bükdmetJ 
zecd tedbirlerin diloya ekooo 

mhl ilzerfndekt ığır neticele 
rine d6kkatl çekm"lktedJr. 

Bu itibarla btııfto halyın 
lbracatl ftzerloe konulan mem 

nulyetlo gerçek bfr d011manlık 

hareketi oldoğaoo kaydederek 
mukabil tedbirler almak zo 
ruoda bolonduğunu ileri eQr 

mekte ve ltalya'oıu btıtfto ka· 
rııık.hklara meydan vermemek 

için Uhular Soeyeteıılol terkcı 

mek lıtemedlglol llA•e eyle· 
mektedlr. 

Sıvas'ta Kar 
lıtanbul, 13 (Ôztl) - Ba· 

gGn Sıvtıı'a kar yığm•tlar, 

Merslfondı da ıolu kır yag-

mııur. 

_____________________ .. ____________________ _ 

Makalle Bugün Teslim Alınmış· Danakil Çöl mü, Köp-
rü mO - ltalyan Resmiğ Tebliği - lıalyan Tay}'arelcri 

Ve Cepheye Giden Habeş Kuvvetleri •. 
ı~tınbul, 13 (Telefon) -

Roma'Jan Hava1 ajansı bildi· 

ıiyor: 

Gelecek Babet · ltalyan ıı 

vaşı yıksnda Ttgre g6neAinde 

olacaktır. Iıalyıo'lır Babe~'Jere 

anıtı kabul ettırmek için ça 

lıııyorlar. Habeşler; taarruz lçlo 

ltalyanların zalf noktalarını 

arıyorlar. MGnferld lf abeo 
grup1arıoan blrle,ılrllmeslne ka· 

rar verildiği doyulmuştu.t. ltal · 

yao'lar bizı Arızalı mıntaka· 

larda ve yollarda ilerlemekte 

gtıçlC.k ~ekiyorlar. 

Takazze'de ltılyan kuvvet· 

lerl Gç ~oldıo llerllyorlar. Da· 

nakit çöltlo6 bit köprft hıllnde 

geçmek l~ln çarpı11aıalar devam 

ediyor. Babeo mokavtmetl ozuo 

sQrmfyecektlr. 

leıanbol, 13 (özel) - Bugfto 

neıredilen ltatyın reemlJ teb· 

llğldir: 

G~neral Dö Bono'ouo telgra. 

fıoda birinci kolordonuo De&ea 

mıntakaeını tamamen loıal el· 
tlğl, Danakll mıntakaeında yeril 

askerler kolordoauoun Bahee 
mukavemetini ezerek temizleme 

hareketine duam eulgl bildi · 

dliyor. 
İkinci kolordo Addirae'a 

gelmletlr. Somali cephesinde de 
bareUta devam edilmektedir, 

t•yyare kunetlerJ Habeı hare· 
kAıını kontrol etmektedir· 

letınbal, 13 (Gıel) - Babe· 

elstao'da ltalyan oı;ıklan bom 
bardıman etmek 6zere Hırrar'• 
hareket etmlolerdir. 

İeıanbol, 13 (özel) - Bnr 

rar'dan bUdlrlUyor: Beş ltalyao 

uçağı Tını nehri civarında pek 
aeığıdan uçarak cepheye git 

mekte olan Habeş kovvetlerlnl 

bombardıman etmlıler ve kam· 

yoolarda bolonao habeo kn•· 

ntlerlne mltralyözlerle ağır za 
ylıt verdlrmtılerdlr. 

İtalyan uçaldarıoın bombar· 

dımanından muhtelif yerlerde 
eyelce ve ı:ılmdl yarılanan bir· 

~ok Babeı:ıler Harar'da Mıeırh· 
tarın kordoğo hastanede tedavi 
ıltlDa alınmıolardır. 

lstanbol 13 (özel) - Deyll 
Meyi gaseteslnlo ltalyao cepbe 

elndekl mohıblrl aeocral ( Fo· 

ter), g-ızeteelne gönderdiği eon 

bir meğtobda, ltalyın'larıo do 

ğo Afrlkae1nda mtıtemadlyeo 

yol aldıklarını ve bunun için 

geceli gftndthUl çahı:ıtıklarını 

bildirme ktedlr. 

lstanbul, 13 (Özel) - Son 
gelen haberler, general De Bo 

no'oun; Makılle ıehrlol ancak 
bogfto teellm aldığını bildiriyor. 

General, (Kaotoeeraft) ye ge· 
leo Çlyaoo ile beraber Makalle 

ıehrloln muhtelif yerlerini geı 

mittir. 

İstanbul, 13 (Özel) - hal· 
yan miralayı (Lorençlol), Şan· 

. tlo7i'alo ordolarUe blrle,erek 

Dantel buall.!tot ltaata icbat 

eyle mittir. 

lstaobul, 13 (Özel) 
yan bandıralı (Falı.to) 

ziraat aletlerUe dolu 
halde dogo Afrtkaıına 
etmleılr. 

- Jııl· 
vaporo 
oldoğO 

bare1'e' 

Adoa'nın, az bir mdddtıl 
11arfında tanınmıyı~ak bir bıle 
glrdlğlol ve eehlrde geol!J dit~· 
yasla lneaata başlandığmı ıto· 
mı'dan haber veriliyor. 

Asmara'ya Varmışlııt 
İstanbul 13 (5zel) - Aet0•' 

ra'dao blldlrlllyorı Adle·Ab11' 

ba'dıkl Iralyao elçiliği meıoot· 
ları bııraya gelmişlerdir. 

Deniz Konferaı•
sı Murahhaslar•·· 

tsıaobul 13 (Özel) - T0
" 

'odan blldfriıtyor: 

Londra'da deniz koofer•09~ 
oı iştirak edecek olan Jep0

" . 

delegeel yarı o hareket edece 
0

, 

tir. Amiral Nogara ve M . .&f• 
' .,ıı çok.o Nıgae Londra'ya k 0 

" 

evel iptldalarındı vasıl olıcl 
tardır. 

Romanya'da 
Vaziyet Karanlıktır 

o"· lııtanbol, 13 (ÖzeA) - 9 ıl 
re@'ten blldlrlldlğlne göre '~tei 
yet karanlıktır. Çiftçi pat ef 
Mlhılake iktidar mevkUP6 g l' 

mek lıtemektedir. Kral 1'11
':., 

TUGleeko'yo kabol ederek o• 
m~ddeı "onuımoıtur. 


