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Bir Harh Oldu. 
Italyan Propagandası ile ı ır'da lngiliz Aleyhtarlığı 
Başladı. rümavi lerde ölenle ve Yüzlerce Yaralı Var! 

Nümayişçiler, Yaşasın ihtilal, Yaşasın lstikl3l Diye 
lıağırışıyorlar. lUüsademelerde Polisler Yaralandı. 

~----------~~~------·--------------------------~-lııgiltere 'nin Iskenderiye'ye Asker ~ıkarmasından, Yeni ve Daha Raıı it 
Vak'alardan Korkuluyor. Muhalif Jer Zecri Tedbirlere iştirak EdiJmenıe

sini ve lngiliz Kuvvetlerinin Mısır'dan Çekilmesini ı~ıiyorlar. 
lıtınbol, 14 (Uzel) - Kabl Oiınka hAıilselerlo / ! 

"'den bildiriliyor: bllloçoao 2 mak· 

M111r'da zecri bereketler •e tul n 250 mecruh· 
~ltlmedn ılyuetl aleyhine b t tor. Mecrublarm 

"-aıı olan nlmayltler Kıblre· {azlaıı polistir. 
ıle1a eyaletlere dt, ılrayet etmlt Dün akıam Vefd .llı.sır'da Hlırnmlar 
~. umumf bir mahiyet almıetır. f1rkH1 bir oOma- rerlm! H11lıbezu kabinenin eo· mlyen pollıı kıtalarUe broıla~ıp 

3000 ND0taylec;I ile polhı yit yapmıı ve bu kotundan sonra teş ~ kkQl ede çerpışmıştır. 

"-eıoda çerpıımaler olmuı •el oOmaytıe 30,000 cek ve yloe ... bu siyaseti ııkl Homa'dın verilen habere gö· 
~çok klmıeler tıı, ıopa 'teHlre kiti lttlrak etmfı br(lecf'k her hangi kebioe ile re d~. Mıaır'dakl efkara umu · 

~· yaralıomıthr. Bldlıeler bfr· tir. mücadde ye oou gayri mf''ru mlyenln heyecanı ııyanı dikkat 
rlbf takip etmektedir. Hatiplerin nutuk ı~lakkl edecrRlz , Demltıir. hAdleelere sebep olmuotor. 
Ncımaylıçller: ıtôyltyecekleri kor Royıer ajııasıoın veı dfği bir Yeni hıldlselerln vuku bol· 

- 1923 meorutlyet kano ıGler en kıymetli habere ~;örf', bu hadfl!elerde 3 manıaııı lı:lo İoglllz legal ko•· 
' 111au leterla! balıler1a ıOılenmlş ölü, l 4i yareh vardır. vetlerl harekete gtçmlt 1e lıı · 

Diye b.gırmaktadırlar. H Nabae Patı ile Kahire ve Tauta'da karışık · kenderlye önOnde harp ıdlne· 
l Btıı yerlerde, bllhHıa Hor f lık olmuş, fakat J>orts11ld'de lerl toplınmıthr. 
ııııo ırka rGesaıı g~l tı'dı tabancalar atılmıt •e hiçbir;hAdlee olırıaoueın; uzl· Neslml paaa hllktlmetlnlo 
t dikleri v.akıt halk ., :_dı polit yaralıomıetır· Diğer yet lsük1io bulmağa yfiı ıut Mıs1r'da 86kuıı ve auytıl mo· 
ı:-ballede 6 pollı daha y•ra bir •~ııdao: mo~tur. bafıızeyı muktedir olmıdığı 
-._.. - Yıeuın ihti · "l h •- ı t h •thr. n ısır iiauınet m an~ket 81rabatle görQlm6elGr. 
~·~iliz &1bhluloden M. Sk.oı JAI, yıo111ın iııtik· lerln mühlik neticeler doğura· Kr&l Fua~ ve logllls fnka· 

l1tde biri de yaralıdır. ili! cagıoı tahmin etmekte ve ciddi ilde komlıerl ile kabine ara· 
~ Etber veealr(mekteplu tale Diye hayk:ırmıe· Süt• y:; Kanalının içindun bir görünüş:im tedbirler lttlhezını dO~ünmek· ııındıkl mOzakereler netlceılode 
lerı de onmayit4' lotlrak et· tardır. ıhH paıa ilk nutku lrad - Buglndua itibaren lngi :ıedlr. Mısır hblnealolo iıtlfııı mub· 

'ltlerdlr. Aralarında yaralılar Nlmaylt dua Ue bıılamıt bun ettlkttn ıonra halk İoglllı'ler Uz ılyaeetl aleyhine hub llAo Gida'dan K.ıhhe ftzerlne temeldir. Vafd reisi Nub11 pae•ı 
dır. dan ıonra nutuklar ıôylen· aleyhine ba~ırmıga baılamıııır. ediyorum! .. nglhere aleyhine binlerce eopalı gelmft, fakat fırkHının metalibıtını bildir· 

l'aata'da ölenler de Hrdır. mfştlr. Nalıas Paşa: boykot bile yıpmağı ileri eO· şehre glrmelerlne mOııaede et· - Lütfen çeviriniz -· ·apıan·ıa·M·nre'iteı;aı··y-fizıeş: ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·K~:;;:;;;.:~ki_So;_ö:;;;ii·~;i;~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
tirildi. Ifadelori Tutmıyor. Herhangı Bır Tehlıkede Der-
azhı Yük, Intiza.;sız istif ve Basiret- hal Tedhi~ Alacağız. 
sizlik, Hadiseye Sebeb Olmuştur. Afyon Say lavı Berç Türker, Zicri Ted

~Yet ve Bazı Kazazedeler lzmir'den Ayrıldılar. Kaptan Kazayi Bah. birlerde Bitaraf Kalmalı ldik; Dedi. 
tıt Raporu istedi. Filikalar indirilseydi DllzgQn Bir Ameliye ile .• • . ., 

Yolcular Kurtarılabilirdi, Diyorlar. Dış Bakanımız Tevhk Rüştü Aras, Bogazlar Hakkın· 
1"eboıu Hparo faclaıı tıh· madıklırını söylemlıtlr. Moret· daki Dileklerimizin KahulUnQ Umduğunu Söyledi. 
tın. don de adliyece de · tebaa lıe dılmi surette f likala· 

tdllmlıtlr. Tahkikatı ya rın denfz,. indirilmesi •e kor· 1 
1•rgenel Hvnmıo Orhan terma hareketi t•llmlerl yaptık· ı 
I; ô~lf'den end ve eonra lan halde bo emrin kaptan tı 

hbldlerln •e bllb111u rafından vullmeslol vapur bet 

' t IDOrettebıtınıo f'nelce mak Qzue iken bekledlklnlnf, 
~· olan ifadeleri Ozerlodtı fakat kııptınan bf'lkl de vapur 

1 
11 ve bu ıahldl~rle mil kurtulur bOııoO nlyeıile bu 

e~h tekrar latlcHb ederek emıl •ermediğini aôyftm'olerdlr. 
1 it ' 11delerl aydınlatmıotar. Kaptın ise (Gemiyi terk) emri 

11 lıttc•ıb ıınıuoda loebolu verdiğini söylemekte ıerar et 

1, llııuın mukof bulunan ml~tlr. 
\tlıt Mı·hmed Ali Kıptan /.~tim var mıJdı , yok muJdu? 

"' 11' 0nırıtıt ve keodhılof" bazı Boodao ıonra ırerrk kazan 
\ ' tevcih edllmloılr. de, gertk mıUoe kısmında U· .. . 
~. tıerı/di mi, verilmedi mi? pur batıncıya kader istim mn 

Ptırqn batacağı ınlaoıldık· cud olup olmııdığı oolt..tHı da 

~'ollrı eef lneyl terk emri tellpİl edllmlollr. MGrettebaı; 
terınedlğl •IHrlye ıorul· ••por batıncaya kadar lıtlm 

, •u ••'1; kar~a .. hk ııreııda meTcud oldo&una Ye bptaa 
bir emir •ermlt oldota tarafınd•n emir nrllmlı ol· 
._lreuebıtıa baaa da7· Genel ıavaman Aaım - Sonu 4 anca yüacl. -

Kamutayda bazı Bukanlar mrızakereleıi takib ederlcrk•"ll. 

Ankara J 5 (A.A) - BugOo komitesinin almıe olduğa eko· 
Fikret Sllayın lıaokanlığıoda nomlk ve f loaneel tedbirlerin 
yıpılan kamutay toplantı11nda tatbiki husuııunda hO~umete 
oluılar ıoıyeteel heyeti omu· 11llhlyet veren kanun llyib111 

mlyeıluce teıkll edilen lıtlbıt m011kere edllmlttlr. Bu mQ· 

naeebetle eöz alan Berç Tür· 

ker (Afyon) d~mtetlr ki: 
- Bu mes'eleye dılr hen· 

denlzıJ,. iki söz söylemek late· 

rlm. Mıki!&dım ılzl nnceğlolz 

karardan geri çe•lrmek de~ll· 

dlr. Ben aırf yurdumuzu •il· 

kad1r eden hu mf's'eledo oabal 

nıill"bazat•mı huzuru Alinizde 
eöylemr.klc vulft'ml ifa t"tmlt 

olacağım• dftşOoerek kOnftye 

Soyın arkadaşlar, 

HügOo Türkiye cıımurlyetl · 

rılo ynkeek ıılyaeeıt oudur: 

- Yurdumuzun mndıfaaıını 

yentlmez, yılmu kahrımın al· 

kerlerlmlzc tevdi ettikten ıonra 

dGnyaoın her nluıo ile doıt 

yaıamık ve barıo içinde yor· 

- Şonu ~ nca yilzde -
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p aris 'e Ayak Bastı. --M-ı-sı-r~'~d~a~F~e-v~k-a~l!"'la-dll!!'le~l~illl!"'k--- Başbakanımız 
-----·----- lstanbul'a Gidiyor 

Burada Az Kalacak ve Roma Tari- - Ankara 14 (Özel) - B••"'' 

kile Yunanistan'a Geçecekıir. Kahire' de Ecnebi Sefarethaneler lngi· ~.~a ... 7.'.ı.!t'~:.:·~:~.:O --latınbol, 14 (özel) - Pa· ıılıyacıklerdır. llalya kralı 
rlı'ten haber veriliyor: Yunan Yunan luahoı kabul edecek ve 
kralı Jorj, refakattnde veliıbd ozon mOddet konoıacaktır. 
Pol, krenıee ve prensler oldoğo Kral, Yuğoelavyı'ya ghmlyec,.k 
halde Hat 17 de Parla fetaeyo Roma'd11n eonra doğruca Bren· 
nona v11ıl olmuetur. luasyonda der.f ye hareket edtcek ve ora· 
Franıız ricali. bir mftfreıe 18· dan Elli krov11lSrt'lne bine 
ker 'ftl Franı12 diplomatları ha· cekılr. 
zır bulunmuşlar ve krah kar· Kral, bo ayın 21 Oncil gOnft 
tılamıılardır. Kral Franea'dı Atloa'ya vaeıl olmoı boluna 
11 kalıcalttır. cıktır. Monaalatloden ıoora 

Yonın krıh, F11n8a Italya 19ll aeneafndekl kanonu eea· 
badadlarındı Ventfmfle lst18• sinin tatbikini letlyecek ve 
yononda Itılya kralının buaosf Kondllia kablneılnln letlfaaını 
trenine binecek ve Romı'yı kabul edecektir. 
geçecektir. İstanbul, 14 (özel)- Yunan 

Bu letaeyonda kral ile Moa· naibi hGkdmetl, ltlmad reyi 
ıoltnt'nln ynerlerl kralı kar. verilmediği takdirde meclisi tlm 

mittir. 
Elbellag g11eteel. fngllf zlerln 

Mmrda ittihaz ettikleri askeri 
tedbirler. Ml8lr halkını latlk141 
talebine icbar etmfetlr. İgfllere · 
ala M181r'• bir mftstemleke ad 
detwesl Mıeır'da derin bir te· 
ılr ve heyecan hoıole getirmiş 
ve 1923 kanonu esa&lalnfo me· 
rlyete konmaeını letemeğe aev. 
ketmlotlr. 

Vaziyeti 11tlah için V•ft fır 

kasına htf nad edecek bir mUlf 
kabinenin reeak4ra gelmesi ve h"\ 

men İngiltere ile Mısır'ın İstik· 
IAl m6zakereılne baolımahdır. 

Demektedf r ve ecnebiler al ey 
hine bir hareketten korlrnlduto 
için birçok tedbirler ittihaz 
edllmlo ve fskenderlye'de İngf. 
lls'lerln bir aıker ihracı teşeb 

btlaftnde bolnnmalarından kor· 
kulmıktsdır. 

Kral Fuad, v11fyetl ıelııb 

için çılıımaktıdn; fakat Vaft· 
cıluın noktıi nızarlarına işti · 

rekıen 11kınmaktıd11. 

Ba hareketlere bir nf hı yet 
verilmediği takdirde Mısır'dı 

bGytlk ve kınlı bldlselere lntl· 
zar zaruri olacaktır. 

Mısır mllllyetpener gazete 
Jeti Neılml Paşa kabfnt>eioln 
tıtlfesınıo gayri kablll lçtlnab 
oldo~uno yazmaktadırlar. 

NahH Paıa gızetefere beya 
nat vermlı ve 

- Efkarı umomlye hakkiyle 
heyecan içindedir. logfftere 
bGeniinlyet göstermek htlyor· 
ea Mıeır'dakl kuvvetlniol çek· 
mell ve bizimle letlklAI müze 
kerelerine bıılamılıdır. 

Demletlr. Bu hareketlerin 
Italyan propıg.udaeı ile 17ukua 
geldiği tahmin ediliyor. 

latanbul, 14 (Ozel) - Ka· 
bire Gzulne ydrilyen 1600 
klttllk bir kuvvet polle ve 18· 

kerlerln mftdahaleel ile dordo· 
rolmoştor. Her iki taraf ta ateo 
açmıetır. N6mayloçllerd~n ve 
logtllı polislerden pekçok kim 
eeler ôlmftt ve yaralınmıohr. 

diden fethedeceğini sClylemlttlr. 
Atlna'nın iyi hıber alan me· 

haf ili, gtnerıl Kondflle'Jo mec 
liste k&f 1 derecede bir ekeerlyet 
temin edemlyeceğl kın11tfnl 

beelemektedlr. 
M. Çald1rlı1 Y onan meclisi 

nlo fe1blne Hizam olmıdığuu 

şiddetle mftdlfaa etmektedir. 
M. Koodlllı lıe, Yunan htl· 

ktımetlnln bfttftn milleti temell 
edecek bir meclfee, ihtiyacın 

dan bahıederek şimdiki mecliılo 
M. Çddarle'in meclf el olduğunu 
ima etmektedir. 

Bo htdfıe, Yunan meclfalnde 
m6hlm bir eıklllk husule ge· 
tlrmletlr. Çaldırlı'ln mecliste 
115 eadık tarif tarı olduğu ve 
K.ondlllı'ln lendi fırkııunın 34. 
Azaelyle ealr fırkalardan ancık 

60 kadar taraftarı olduğa ın · 

lıtılmaktadır. 

M. Çıldarle Yunan Millet 
Meclfeh:ln nılbl hakumet ta 
rafından feshine lmUn olma· 
dığını ilin etmlotlr. 

M. Kondllfı lee gazetecllere: 
- Ba mösyöler neden hah 

eedlldiğlnl galiba anlamak lı · 

t~mtyorler1 demfttlr. 
M. Kondilie kabinesinde Ad· 

llye Bakanı bolon1D M. Y • · 
mopulos: 

- Meclieln naibi hGkumet 
tarafından feehl, ancak bir lh· 
tllAl bereketi olabilir! Demlıtlr. 

Yemin etmiyen memur 
ı·e zabitler: 

letıobul 14 (Ôıel) - Kral 
lık namına yemin etmekten 
iıttnkAf edecek her memurun 
nzlfeelnden af folonac.ğı Yo· 
nınlstında bilUln dılrelere ta · 
mim ııuretlle blldlrllmlıtlr. 

Kral namını ıadıkat yemini 
etmlyecek ubhlerlo de ordu· 
dan alAbeı kesllecektlr. 

Fındık Piyasası 
latanbul 14 (Ôsel) - Gire· 

sonda fmdık ıahtları hararet· 
lenmlıtlr. Bogfto 25 30 ton 
kadar mal aaulmıotır. Flıtler 

y6bektlr. 

Memleketimizin yeıiştirdiği yegane 
modern okuyucumuz 

l\lünir Nurettin 
VE ARKADAŞLARI 

' Muhterem mOdnlmlerlmlzden ytızltrcealnln arzu ve ıeraılerı 

ftzerlne İstanbola avdet etmuden evvel eoo veda konaerlnl 

15 ikinci teşria cuma gOnil akşamı 
SAAT 21 DE 

Hep yeni ve seçme ıarkılardan mtlrekkep zengin 

11.z'lerce Muhafaza Altına Alındı. gidecektir. -
Fransa ·• Italys 

letanbul, 14ı {ôzel) - Veft 
partlel, Mmr'ın letlkltll lçlo 
kaff eurette mftcadeleye karar 

nrmlıtlr. Neılml pıt• kabinesi, 
eık ıık toplanmaktadır. 

Bu ıabah, yeni arbedeler 

ltalyan Kuvvetlerinin 
Muvasalası Kesiliyor Mu? 
Ras Desta Kuvvetleri ltalyan Soma

lisinde ilerlemektedir 
btanbol 14ı (öıel) ·- Raı Duta ldateılndekl Babeı kanetlerl 

Italyaa Somallılne glrmioler •e lltrmeğe baılamıılardır. Ba kuv· 
nıler pekçoktur ve ltılyan konetlerlnln terllerlnl ehemmlyetll 
bir eekllde tehdide baolamıotardır. 

• •• 
Fraosa'da Tuğyan 

iki Nehir Taştı, Tahribat Bttyoktür. 
Hnktlmet Yardım Tedbirleri Al
maktadır, Halk Kaçışmaktadır. 

letanbal, 14. (Ôı•l) - Pnlıten bildiriliyor: Ron ve Saon ne· 
birlerinin to~yanı baeeblle çak ıamanlardınberl glrftlmemlı bir 
dtrecede mGthlt sararlar ol.moıtur. 95 ıenedenberl bOyle bir 
felAket görtllmemlotlr. 

Nlmee tehrl en faılı urar gftrmfttttlr, clHr arası bili ıalar 
•lhndıdır. Poıı. ve telgraf bakanı tayyare ile Avlmyon'e gelmlı 
ve yardım tertibatı ılmı1t1r, Hlr yardım tertibatı da bısırlan · 
mııtar. M. Kamil Vermlı yardım kollar1Dın bıııadadır. 

S.on ıalara 1,40 metre yak-elmfıtfr, birçok kGyler lmdıd 

beklemekte ve halk ytlkeek yt!rlere kaçıımakı.dır. 

• •• 
Almanya • Fransa 

Bir Gazete, iki Devlet Konuşacak ve 
Anlaşacaklardır., Diyor. 

fetınbol, 14 (Ôzel ) - Cermanya gaıeteel Franeız - Alman 
mtınaeebatı bıkk1nda yezdığı bir makalede diyor ki: 

• · - Almınyı, Franea ile mG11kerelere glrltmek arsaıuadadır. 
Almanyı; oluelar eoayeteelndeo Franıa'ya kızarak ayrılmamııbr. 
Anc.k ıo•yete kararlarının Almauya'nın ılyuaıın• tam•mea ııd 
olmaeı, Almanya'•• sosyeteden ozaklıomağa mecbur etmlıtlr. 

Almanp; Fraaea ile konatacık ve anlıııcıktır. Ne ltıbeı 
meı'eleel, ne de diğer mee'eleler bu konuımelara bir mtal le,kll 

edemeı. 

••• 
Fransa'da Bir Endişe! 

Radikallar Kazanırsa Fransa AltOst Olacak. 
Lıtınbol, 14 ( Ôzel ) - Parlı gazetelerlnd•n .. Llyon Repop· 

ilke" iktidar mevkllnln, Radlkalların ellne dGşmeelnden eodlıe 
etmekte ve bu takdirde Fnae•'aın altClat olıcağını ileri ıClr· 

mektedir. 

• •• 
Sovyet TayyareleriMan· 

çuri Utuk larında 
lstanbul, 14 (Ôael) - Sovyet tayyaıelerlndea bir filo, Mın· 

çurl afakında ~ftrtllmClttftr. 

ltalyan Resmiğ Tebliği: 

Çarpışmalarda ltal yan
lar' dan ölenler Var. 

ölüler Arasında Hir Ecnebi Bulundu. 
lnanbol 14 (özel) - Ital· 

yao generalı Debono, 45 no· 
mırah reemlğ tebll~I neıret· 

mittir. Bo tebliğde denUlyor ki: 

olmoı ye Ünlverelteliler ' tıe sa· 
bıta ara11Dda m6eeelf vak'ılar 

yol almııt1r. İngllls pollelerln 
den biri, nGmaylıçller4' ateı 

etmlı ve bir kiti öldftrmftştftr. 

Yaıalılar çoktur. Bnlulmet, 
Üolverelteltlere bir beyanname 
neıretmlı ve Comarteelye kadar 
betkea fa\ftlteelne gltmuae, 
J'ohealteyl kapaııcı~ına bildir· 
mittir, 

ln~lllı'ler. vaslyf!tlo veba met 
keebetmemeel için Neelml paeı 
kablneetnl tutmağa başlamı,11r. 

V aft parthl bat kanı • ıbaa 
pıoa, 6oher1lte talebeebıe bir 
eôyle• vermlı ve İnglhere'nlo, 
M1&ır'ı bir mDetemleke farıet· 

tl~fnl beyan ettikten sonra, Ne· 
ılml paı• bGkdmetlnln itimada 
lAylk olmıdığroı llbe eylemlıllr. 

Royter ajaneının verdi ğl bir 
habere göre, Kahlre'dekl ecnebi 
devletler eefarethanelerl, fnglllz 
mftfrezelerl tarafından mu hafa· 
sa altına alınmıştır. Caddelerde 
ınhh otomoblUP.r do1aımaktı· 
dar. Neelmt Paıa. öğleden ıon · 

rı kabineyi toplantıya çığırmıt · 

tır. M ııır'ıa mnbtellf yerlerin 
den Kıhlre'ye yolca gelmemesi 
için tertlbtt ıhnmıetır. 

Fransa'da 
Eski Bir Devlet Ada· 
mının BflstD Açıldı 
lıtanbol, 14 (Ôzel) - Parla· 

ten haber veriliyor: Comar baı· 

kanı MftıyG Lebrun, meeat ne· 
zuetlnln ilk teşekkftlftnde meız 
ktl.r nezarete geçen mftteveff a 
(Rene Dlytlyınt) nln bftıtftnd 

açmırhr. Bu tôrene blrcok dip· 
lomatlar yer almıı ve Pol Bon· 
cour, aıdtneffaaın blametlerl 
hakkında bir ıöyle• •ermlıtlr. 

Litvanya'da 
Karışıklık 

İetanbol 14 ( Ôzel ) - Lit· 
nnya Mylular1adan basılaıının 
letlfaıı Klap•yda dlrektavarJDda 
karıtaklıldaı haıale getlrmlttlr. 

Amiralleri. 
Dostça Söylevler Ve 

lıtınbul, 14: (Ôzel) - f,.O 
ıa'nın birinci f lloeo ka..,.11 

• dana vle Amiral Naıe Rolll• 
gltmit ve ltalyın Bahriye 

kanı Amiral Kovanyoıl'ye tı 
Pf yetrl nlmına bir hediye flll' 
mittir. Bo mftnaeebetle dOI .... 
nutuklar had olonmottar. 

Fransa'da 
Mevduat'Çekiliyor -

1et•nbul1 14 (öıel) - tr 
rlı'ten haber verlllyor: (~ 
dö Frane), iskontoya yftıde S 
4 de çıkarmııtır. Bu muı-1" 
mevdoıtaa çekildiğine bı111ıol 
noyor. 

ilk Posta 
Saf ranhol u 'da 

Safranbolu, l:l (A.A) - J)O 
açılan Irmak - Fflyoı de111I 
londıo ilk poıtı treni bO 
geldi, bir gftnl6k lıtıabol 
ıetelerlnl getirdi. 

Amerika Donan· 
masınıo Manevralarl· 

fıtanbol, 14 (Ôıel) - ri• 
york'tan haber veriliyor: 

Amerih doaanmaeı kıt 

nevnlar1na baılamıştır. Bil 
nevralara 100 ıırhh lıdr.k 

' tir. Manevraları, Amerlk• 
mftteıddld ımlrallerl takip • 
mektedlr. 

Tekirdağ Kurtulllf 
TeklrdıA, 18 (A. A) -

gan 13 ftnctl kortuloı 1" 
cotkQD bir aetlaçle kad•b 
Tekldağ'lılar ıo .. oa bir k• 
l~iodedlrler. 

Heriyo'ouo Konfer 
İıtanbol, 14 (özel) - &f. S 

rlyo BrGkeel'de Betho•ID 
rinde Brlkıd koneerttlf 
rında bir konferaoe nr111itd'' 

itaya Karataş Ocağı , 
Brezilya'dan Gıda Yıllık KongreS' 
Maddeleri Alac:aktır 

C.H.P. Karataı ocağı 1' htanbol 14 (öıel) - Roma 
gazeteleri, Italyan'nın Brezilya· kongreel dftn ık11m 
dan birçok gıda maddeleri alı Karıı'tıld blnaeında topl" 
cağını n Breıllya haktımetl Parti Yalılar nahlyeıl y6o' 
ile bir moknele rktedtldltfnl korula bııkan ve ayelerl ~ 
y .. ıyorlar. gteye gelmlılerdl. Kongre 

Bir GGrl•me kınlığını nıhlye yôneddl f 
Y rulo baıkanı avukat Norl 

latanbal lj (Ôsel) - Fna· tah ıeçlldl. YönetJm koral 
11z b•tb•kanı M. LaYal, bagln yıllık raporu ol..ondu '' 
lnglltere'aln Pırlı elçlılle aman yal bttçesl kabul edildi. • 
mtlddet konoımaltor. b l ı d tin 111 it eri Clıer n e • 
bnallılade ilerlemekte •e tat· lerde bolonoldo. NablY' 
blnt• deHID eylemektedir. creelne murahhas ol1rak ~ 

Ogaden'de, general (Maletl) fabrlk111 mubaııebeclel rJ . 
nla kumaodaeıodakl konetler, din ve avukat AgAh 51bl' 
otomoblllerle gelen dtııman çlldller. 
aakerlerlle tema11 gelmlı ve Yeni yönetim kurul o 
çumıılardır. Bu çarpıım•d• yapıldı, avukat A~Ab 
Babeı'ler 4ı00 GICl bııakar•k avokat Bul\lel, bat 31f" 
rlc'•t etmleterdlr. Darada bir Şemıl, Tacear Ali ~ 
ubltlmls ölmftı Ye dobalardan la sade Ahmed ye eerr 
60 kiti yaralanmııtır. Babeı· rahim kıHadılar. Yeni ~ 
lerla bınktıkları lltller ara· mavaflakayetler dUerl•• 
ıındı htl•lyetlnl teeblt edeme· • bir program içinde d • • 

IAlmlz bir Anapala da vuclır. C. H. P. Orbanlye 
1
, 

l verecektir ı 

- Birinci kolordumoı, Da 
aakU ordularlle temaea gelerek 
Ttgre'nln yClkeek tepelerin., 

mandıo temb:lemlttlr. Yerli 
aekeder, Habeı kanetlerlle 
Ker1ha buallılnde ç.rpı,mıı 

Jar ve dlımana btlyak telefat 
•erdlrml,lerdlr. Zıyıabmıı, biri 
İtalyan olmık fiıere Gç ublt 
ten lbaretdr. Efranan yarat.· 
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Muallim Ve T:~::: ... ı .... -....... G Ü n Ü n ş a r h a b e r •"';"';" n Dtlşftndtlklerim. 

Son Facia 
Muallimlerin en çok uğraı 

bkları talebe, ya fa1la bodala 
Ye tenbel, yahat da hııarl ve 
yarama olanlardır. Moalllmle 
rln bitin 99lıımalerında, yor· 
pnlaklannda , gayretleılnd" , 
llnlrlenmelerlncle hep bu çocuk 
tlplert mfteeılr ve h&klmdlrler. 
Ben de bu meslekten yetlillğlm 
için muallimlerin çektiklerini, 
çok iyi bfllrlm. Benim bir mu· 
•lllm erkadaıım vardı. Teeadllf 
ba ya, nktlle benim kendi 

Şehir Meclisi Dün işini bi Yugoslavya Konsolos
luğu Lağvedildi 

Şehrimi• f ugoelavyı konıo · 
loelotu laflvedllmltdr. Konaoloı; 
dan Ege nporlyle laıanbol'ı 
gltmlı •e •aporda İlbay Faali 
GClleç adını Yar İlbay Sedad 
Erim tanfındın tetJI olanmoı· 

tor. Yogoıluya konaoloılolona 
Ald itleri band11n ıoan Y1pur 
acenteal M. Paılç gGrmeıe me 
mor edllmlıtlr. 

lt.adormuı bir deni s, 1 
ılzllk Ye hataların rftıgt 

ile köpflrd4 ve ba&rımızd11 
lana f8hlan11 bazı kardeılerl 

tirdi ve Dağıldı. bpll götClrdG. 
Bir k11mını evelkl gln 

raklara verdik. BHıları da 
bilir ıtmdl bıngt dalganın 
tinde 11llanıyor ve kim 
bın~l bir 111hllla, nı111l blı 
teılnde çarpılıp duruyor. 

------
Mecliste Facia Kurbanlarının Ruhuna Hürmeten Bir 

Dakika ihtiram Vaziyetinde Duruldu, Hamdi 
Jçlmlıl parçıhyaa, kaf11 

iri bir varyoı gibi inen bu 
dlee kırııııadı, ıdU tıbkl 
tan batka, yani mes'uliyet 

Akyttrek Mttstafa Addedildi .. _,, __ ..,.._ _______ , __ _........._ __ __ 
moallhıılmdl. Ben bilytıdlm, 
maalllm oldum Ye onunla ayni 
mektepte mualllmllk ettim . 
Bunoa~ıs, lhtlyarlamııta. Şivesi 
bin• bosakta. Zamanın zeki, 
ha .. rı, yaramaz b111 talebeleri 
•ardı ki, onu çok uğraıımrlardı 
•e o maalllm de bana gelir; 

- Oğlum · derdi . bunlar 
yok ma, 1enln .le uçını be· 
nlmld gibi ağartacaklar .. 

Şeytan fıkn11 mıhlm: 

Bir gln bir adamcağız yol· 
ela oeytanı görmle. Şeytmaın 
eUnde kalın, nğlam bir yığın 
yulU' Ylrmıı.. Şeytana aormoı: 

-· Ba yalarlar ne olacak, 
bulan aerede !kallanacalmn? 

Şeytan to enabı •ermlı: 
- Ban bocalar, eoftal.r ••r· 

ki banlar eok kara aofu, mu. 
taaMıp " hamdarlar. Ben on· 
lut bir tlrlG kendi yoluma 
yatıramam. Onan lc;ln bu ya. 
larlan hpırladım. Dlledlklerl 
beler inat etalnler, ba sayede 
onlan çekip gGtlreblllrlm .. 

S.f adam; 

- Y Hl · de mit · bu yular· 
lardın hangisi bana ald? 

Şe'yıın gtllmo,: 
- Ohoooo ·demle . a arka. 

datım, ben lf!nln neyine yolar 
hazırhyayım? Sen bir fıaretle, 
bir 111lıkla arkamdan koyun gibi 
Kelinin.. 8a yalarlar ba1k11lı. 
rıaa aittir! 

Ba ftkracla oldağa glbt, ço· 
eaklana bir inamı, koyan gibi 
llallm, 1ellm, aıla, çahtk11ndır· 
lar. Baulan da, eeytanıa ma · 
laa•ıp dedfil .. hl6kat cJDlia 
elen, moılUmla belini blker, 
llrtlau kanltar çıker11rlar. 

Benim bir ulebem •ardı. 
Bir gla ....... IOl'du: 

- Bay maalllm, gGnde bir 
S.1q kac; defa aelet abr! 

Ben glldlm, heab ce•ap 
•erllledea lklael bir ıoıl llbe 
'ili : 

- Bir nefu abp •erlflnl 
11ft yarıya b31erek, y11nl ikiye 
11'rank ndea ılıraam iki mi· 
lll daha fula yaııyama• mıyım? 

itte, bu tip d~, eeyıanın ya· 
1tt hHırlada~ı dplerdendi .. 
llıamaf lh, ıonndan akıllanıp 
:ı.-•tı adam olmoı.. Geçen 

rde heni gGrdl de elimi IJp 
il •e ben de eordum: 

- Gende kaç defa nefeı 
' 1•Jol'l8n!. 

- Onu bilmem amma b11y 
..... Utm • dedi • tam iki kilo 
ter dôkıyorum .. 

Çimdik 

Şehir m~cllıf: ikinci teırln 

deneılnln dGn ıon toplantaıını 
yapmıı ve meaılılnl bitirerek 

dağılmıştır. Toplantıya aaat 17 
de avukat Milnlr'lo bıokanh · 

ğıod11 başlanmııtar. Celıe açı· 

hoca eıld l!llbıt okonar11k ka · 
bul edllmlıtlr. M61akereye 
b111lanm11dan nel baıkan llVU· 

kat M6nlr tf'hrlmiz halkını ve 
b6tGn memleketi derin teeaaGre 
garkeden İnebolu nporu facl · 
aıından bahıeımfı ve: 

- Bu faclad11 ölen bedbaht 
vatandaıların ruhlarına hllrme· 
ten bir dakika lhtlnm n ıG · 

kuo yapılma.aını rica ederim. 
Dedi 'fe bir dakika hlrmetle 
durolda. 

Bundan ıonra mecllı ftyeal 
Kemal T11lat Ye Dr. Bamlh'ln 
birer gftn lıln leteklerl kabul 
edildi Ye muhtelif enclmen· 
lerden ve dairelerden gelen 
mazbataların okonmaıına bat· 
l11ndı. 

Hava gazının devri: 
Belediye muhaaebeclll.. hua 

gazının elli lira mokablllnde 
beledi yf'ye devrinin kanon• ay· 
karı olduğuna blldlrmle n ha 
ıektlde bıkanlar koruloncı ve 

rllen karara itiraz etmlıtl. Şe· 

hlr meclisinin de bu itiraza 
lıtlrıkl isteniyordu. Bunda ka· 
nanen lmtlyH mlddetl biten 
imtiyazla tlrketlerln bllclm!e 
teılaıbnın parıaıı olank hl· 
kdmete intikal etmeıl lhım 

geldiği bildiriliyordu. 
811'flpzı ılrketl mlmelllll 

ile birlikte dem makueleelnln 
tanalml lc;ln belediye namına 

Ankara'ya gltmlt olan Hadan 
Mauf fer l•ıhat nrerek tlrke· 
tin mGtebakl lklbaçak yıllık 

lmtlyıı mldded•ln mncad 
teelaalla UtıD abndı~DI Te Ba· 
kanlar karala karannda kana· 
na aykmbk balonmıdığını, be· 
ledlye kaaananon 157 inci 
maddeetnln ba k11bll amme 
hlımetlerlnl gnren mfteueıele· 

rln imtiyaz mlddetlerlnln hl · 
tamında belediyeye denini 
Amir bolandoğunı göre aıtın 

11lınan imtiyaz hakkının ıo 

nonda bu lıl gördlrmek lzere 

hükumetin bu tealııtı beledi· 
yeye devir n tP-ıllm edeceğini 

izah etti. 

Meclis; bu izahat 6ıerlne 

imtiyaz mlddetlnln ıononda 

belediye bıklırının sıyaneti için 

il •• 

nlde bulunolmaeını kararlıt 
tırdı. 

ılmdlden lçbakınlıktan temen

Sıhhi lmdad Oıomabili Ücreti: 
Belediye ııbbt lmdad otomo. 

bilinin belediye ıınırları dııın11 

çıktığı saman kllometre batını 
yedlboçok koruı Clcret ıhnm111ı 
ve ıehfr içinde fakirlerin mec 

canen tııınmaaı, hal fe vakti 
yerinde olanlardan dı kilometre 
baeına 7 ,5 kuruı alınm1111 hık· 
kıodakl b111kanlık tekllf 1 'fe 
tarife encClmenlnln mızbıtııı 

okundu. 

Eczacı Eılk; bu Clcretlerin az 
oldoğonu, Tireli lamall Hakkı; 
ııbbt lmdıd otomobili için her 

ne suretle olursa olıun para 
almanın doğra olmı~ıcaA•n 
eöyledller. Belediye makine mi· 

hendlel Hurıld'ln 11hbt lmdad 
otomobllfnla kilometre baoını 

yapılın hakiki maarıfı bıkkın. 

dı laahıt verme-si uygun gö· 
rllldft; Horıld; kilometre ha. 
pna mıarafın 9 karnı oldotona 
anlattı ve bu miktarda lcret 
alınm111 mecllıce kararlattmldı. 

Hafta ıaııli harcı: 

Kara n denlı aakllye taıı · 
tılarından hafta tatiU rub11t 
harca 11bnma11 hakkındaki b8f· 
kanlık ıekllf I nlum encGme· 
nine gGnderlldl. Pirina fıbrl 

kaıından hafla tatili raluat 
harcı olarak onhet lln, hay· 
ffD banndanlan ahır aahlple· 
rlnden ahırlar için beter lfra 

ahnmaaı kıbal edildi. Makarna 
fabrlkılırındın iki ıınıf ize• 
rlnden birincilerden 25 n 

ikincilerden 15 lira alııİma11 
bıkk•ndıkl tarife enclmealnlu 
mubataıı Gzerlnde mlaak .... 

lar oldu. Bet beygk kaned•· 
den fasla kanette makine 
kullananlardan 25 n handan 
a .. g. kanette olanlardan 15 
tlra alınma11 uygun gGrlldl. 

Havagazı depozitosu: 
Reımli dairelerde kullanıla· 

cık hıvagazı için deposlto aba· 
maması kınrlattınlda, yangın 

ııbaıındı ıpor mahalled n 
ıtıı yerleri tealı için Parti ta· 

rafında• ltıteall• anama ••· 

rllme1I •e lyar memarlap 1"8 
gelecek yıl bldONlne taWaat 
konula. uı kıbal edildi. 

Karşı yaka mekıebleri: 

Karııyaka mekıeblerlne Yeri· 
lecek içme aayonan emull mi· 

l'elefon 
sısı 

............ 
Tayyaıre Söneması. r:~·~~D 

Morns ŞövaBDye 
300 Glzel k•z n en yüka"k Fransız un11tkArları il~ bugaoden itibaren bir hafta 

senenin en b4yiik ve en net'ell filminde 

Foli Berjer 
Aynca : Fokı TClrkçe eözll dGnya hıberberlerl Mtkl (KarlkııGr komik) 

SEANSLAR: Der g6n )5 - 17 - 19 - 21,15 - Cum11rteıl gDnlerl 13 - 15 ıe11nılarındı 
talebelere tenslllth bilet .erilir - Pazar gllnfl 11,30 - 13 te llbe eeanılar •ardır 

Fiyatlarda değişiklik yoktur 30 40 50 kuruştur 

eaeeaelerde oldola gibi ybde 
75 tenıllltlı tarife ile Ynllmeıl 
hakkında verilen t11krlr okan· 
do. Üyeden BlıaG Toaak• 

' 
meı'elenfn mGıtacellyellnden 
bıheettl, uakat Mlnlr• 

' 
- Kareıyaka'dı tifo vak'alan 

Ylrdır. Mee'ele cidden ralhlm 
ve çoouklırın •ihiı ile ali· 
kadardır. Dedi •e t11krlr enci· 
menine havale edildi. 
tlamdi Akyürek: 

Bet lçtlmH gelmediği halde 
mazeretini blldlrmemf t ol11n 
ftyeden Hamdi Akylrek hak· 
kınd11 rlya&et divanınca mec 

llıtn mCltaleaıı soruldu. 
Blçblr ıey aGylenmedl Ye ne 

ticede Bamdl AkyGrek mGııafa 
addolonda. 
Beledıye :ıabııai sıhhiye 
ni:ıamname~i : 

Bondaa ıonra baıkanlıkça 
· hı•ırlanmıı olan belediye 11bı· 
tal ııbblye nl•amname projeıl · 

nia mG11kereılne grçlldl, mıd· 
de madde okunan proje ise · 

rinde mlnakaoalar oldu, bir 
uıt ılren okuma ve mlsake· 
reden ıODn vaktin gectkıf~I 
naura dlkbıe alıamıı, bonuu 
okanma11 ikmal edilerek 
gelecek toplantı dnre1lne hı · 
rakıldı. 

üzüm Kurulu, Yeni Satış 

. Merkezi Arıyor. 
Gelecek Yıl Teşkilat Genişletilecek

tir. Direktör Ankara'dan Geldi. 
Üılrn karoma dlrektGrl ı.. 

mail Hakkı Veral Aakara'dan 
tebrlmfıe dGnmltllr. 

Karam; tlmdlye kaclır plya· 
aadan almıt oldap ClzDmlerl 
yakında lhnca batlıyıcakt11. 

İhracat lc;ln ba•ırbklar yapıl· 
maktadır. Karam tanlıadaa 

malatellf isim tlplerl tetplt 
edllmlt •e baalU'ID almane. 
lerl dat ply .. lan gGnderll· 
mittir. Karaman nlmanelerl 
11kanmıt Ye çok temi• olduıa 
için dit pty .. lırdın mlhlm 
ıfparltler gelmeıe batl•mııbr. 

:: Fakat 'Oıem karama; ibra· 
catçılan1D1•ın lı yaptıkJU'I mab· 
reclerle lı yapmamalı aypa 
bulmakla •e ban•• lc;ln yeni 
mıhreçler aramakudır. l>aha 
ılyıde Llt•anya, Letonya, Po· 
lonya, Fenlandya, .lfacarlataa 
n Avaılaıya gibi tlccarları· · 
mıııD. ihracat yıpmadıklan 

memleketletle muamelelere gi· 

rlıllmek beredfr. PlyaNdı 

mlteamll tiplerden baıb 'Oılm 
karuma yala•• Karamı mıh· 
ıaı olmah bere Gsel bir tip 
teeblt etmek lseredlr. Bu ti· 

pi• te.Wtl için 'Oıem karomu 
llbonta•annda m6teh ... 11lar 
~tmaktadarw. 

'Üdm kanama plyaeayı tat· 
makta Ye flatlerl ylk1eltmekte 

muvaffak olmattur. Ba itibarla 
geleeek )'il ıeıklllbnı genltle· 
ıeaek, blmlerlml.. ltletmek 

için modern bir ltletme eti aça· 
caktır. 'Ôılm karama; daimi 
bir tetekkll olarak blacakıır. 

İlbay Fub Glleç; db ft•lm 
korumana giderek Aabn'dan 

gelmlf olu karam dlrektGrl 
lamall BalW Veni ile 16rlt· 

mit •e isim 11andardlH1yona 
ı• llbontaarda .... mlta· 
baeeııların tecrClbelerlnde hasır 
bal11nmattar. 

Beyaz perdenin en bflyflk zaferi 

En gflzel tilimlerio en gOzeli 

AHESERLERIN ŞAHESERi : 

• 

tebarlı ettirmekle beraber, 
pımızı çalan bası tedbl 
vardır. 

1 - Gemllerln daha ı 
muayenesi. 

2 - Hacmi lıtfıhlye biç 
saman yakla1ılmama11. 

3 - Bu bat Gserlnde, 1 
yacı göre, ıeferlerln arıırılm 

4 - Bir bM~ka vapurun 
eeferden yaptığı b11ılaı e 
ıoıolarak, bonon, diğer vap 
kaptanlarına kart• bir ıil 
teklinde kallanılmımaıı . 

Boolar ve daha bonon gl 
ler.. ÇGnkl dOolnlyorus: 

A - Bu npar neden 
kadar faal• yak aldı? 

8 - Liman fen heyetle 
nud npot verdiler? 

C - Acenİalar ba vasiye 
görmediler mi? 

D - Aceotılar naııl olur 
vapurl11rına binenlerin bir il 
teılnl yapıp kaptana nrmesle 
n bir llıte de kendllerlad 
bolundormaalar? 

Dôrdlncl fıkrıd• lıaretlm 
duyduklarımı atfendlr. F.eklde 
beri, bazı npurculuk idare 
lerlnde; 

- Fllla kaptan, f illa ıefe 
rint ıu kadar bin liraya mılettl 
Senin ıeferln • be ıu hehpt 
kapandı. Nl(ln faala hamule 
almıyoraao? Yokea mlıterlle · 
rtnle mi geçinemiyor •e gemiye 
al&ka celbedemlyorıan? 

Dlyorlarmıt. Bu cQmle içinde, 
korkunç bir YHlyet 'fe telkin 
•arıbr. 

Meı'allyetler •e tedbirler .. 
Bu iki nokta lzrrlnde, ıd· 

Uye de. idare de, mıtbaıt ta 
darmabdar. Bu hldiae, deniz · 
cllllfmlıla tarihinde, ıon bir 
fellket yapnğı olarak kapın · 
malıdır. 

Izmlr'fn burna dibinde, bu 
kadar telefat •e bir vapurun 
batıp .. . 

ı .... nın aklı 'fe mınııkı, ne 
kadar maaamıhaklr olana olıan 

buna kHr1yamıyor. 
O. R. GÖKÇE 
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l(amuiaJd3ki 
Son önemli Celse. 

Kaptanla Mürettebat Yöz)~ştirildi. 

- Bııtarafı lcl yilzde -
d't'mozuo ticari, lktıaadf, imar, 
kiiltftr vesalr lılerlue kuvvet 
vermektedir. 

Bir de yordomozo a14kadar 
etmlyen kavgalardan oıolc dur· 
mak siyaseti vardır ki, hona da 
bitaraf lak derler. Ve bitaraflık. 
ınJhle beraber yiirftr. BogOn 
İtılya·Aıbttfetan harbi dolayı . 
ıfle ve bizim ·de uluslar koro 
monuu Oyeei olmaklı~ımız ha 
ıebUe bo koramoo lronseyl 
ltılya'yı karıı alınacak zecri 
tedbirlere bJzlm de ı,ttrak et· 
memlzl istiyor. Şimdi İtalya 
bizden mal alıyor. Ba memle· 
ketle olan ticaretimizin inkişaf 
edebileceği bir zamanda ıecd 
tedbf rlere iştirak edersek ola· 
bilir ki, ltalyı, aramızdaki ticari 
oftnaıebetfnl kessin ve Atide 

'' ı den mıl alm•mağa kırar 
v rafa. Bundan maada İtalya 

ile akdettiğimiz ticaret muıhe· 
dutnin ndesl hulul etmlıttr. 
Zecri edblrlere iştirakimiz, bit· 
tabi bu muabedenln tecdtdlne 
bir mani teşkil "decektlr. Biz 
uluslar kuromoDon kararına 

itti rak etmek ınretlle İtalya ile 
olan ticari mftn111ebatımızı felce 
oğrateak acaba olnı:ıJar korolu 
bu fedıkftrlığa kareı bite ne 
gibi maddi ve mall (Compın· 
111tloo) temin edecektir. 

Compansatlon mee'eleslnl kll 
çllk ıotınt ayelerl ve Roman . 
yı murahhası M. Thfllesko en 
enel Uluslar Kurumu konse· 
ylode mevzuu baheetmlıtlr. Ve 
alkıelınmıılardır. lrıJbat komi· 
teel bir tıkım ~aldlerde bulun· 
muetur. İtalya'ya ihracat yıpau 
bir devletin zararını tellf 1 ei. 
mek için ciddi ve ameli bir 
tedbir alınmıştır. Şimdilik; ln· 
vaUah ileride bir çıre buluruz, 
mlslllo yaldızlı lnıadan bıiıka 

bir ciddi tedbir ıoretl göreml . 
yorum. Benim bildiğim bir ~ey 
nrııa, o da zecri tedbirlere iş· 

tldk ederken tlcarethnlıl eek
tedar etmek lbdmaUdİr. Avro· 
pa dlplomBBlsl esrarengiz bir 
muammadır. OJabfllr ki, y•rın 
İnırlhere ve Fnosı dev\etlerl 
İtalya ile anlaşeınlar 'fe ~lılaı 
alelacele ~ecri tedbirlere lıtl
riklmlz, bizim ticaret ve helld 
de ılyaei meufaatımıza dokun· 
son. 7 Kinunueınide Frınea 
ile İtalya ınsanda aktedllen 
dostluk muahedesini unutmayı· 
hm. Acaba zecri tedbirler itin. 
de bitaraf kalmak mümkftn 
değil mi idi? Bitaraf kılmanın 
mabzuıu nedir? 

Ben İtıdya'ya tarafgirlik et· 
meli idik, demiyorum. İtalya 
ıulho lhlıU etti. Araınlusal do· 

roma karşı bftytık btr mes'uJI . 
yet altına girdi. Ve bence çok 
ağır bir bata işlemiş oldu. Bu 
ııırf kendisine af d esef 11 bir 
letlr. Herhalde bııkaaının mı 
lına göz dikmek, menfaat lçln 
baıkacının J ordonn fstili elmek 
bukut.n dfivele, hukuku millete 
muhalif hueketlerdlr. Maalesef 
nhıelar kurumu harbin ôndne 
geçemedi. Simdi zecri teblrler111 

harbi durdurabilecek mi? 

- Zecri tedbirler umumi 
!bir harb doğurabilir! 

Diyen diplomatlar nrdır. Bazı 
dnletlerfn huauef menfaatı lca . 
hından olan zecri tedbirler hJıJ 
ne derece allkadar eder acaba? 
Baıkı devletler zecri tedbirler 
ıllnma11ına iştirak edlvormao. 
Ben buna kartı ltlr11 edeJf m 
demiyorum. Ben ıJcareılmlıe 

ve belki de ılyıeetlmlze doka· 
n11cak bu işe girişmesek olmaz 
mı idi? Diyorum. Eğer yanıl· 

mıyoream uloılar koroma ayeıl 
olmalarını ragmen zecri ted 
birlere fetf rık etmek lııtemlyen 
ve bitaraf lığı tercJh eden hlr 
iki uloe vardır. Bunlar (Eğer 
baht ıelılmet derkeaarest) (Gü 
lflımeler) dftıtonınu kıbnl et· 
mlşlerdlr· Bnıaeı incelenmesi 
llzımgelen noktalar ıunlırdır: 

A - Zecri tedbirlere lotlra· 
kimiz blzt ne derece motazar· 
rn edecektir? 

B - İştirakimize binaen 
mohtemel zararlarımıza kırıı 

Compansatlon veıllesl ıağlım 

ıurelte temin edilebilecek mlP 
C - Ademi lıtlraklmlz bı · 

llnde mahsuru oe olacak idi? 
D - Con•enant lmıalayao 

fakat zecri fedblrlere letirık 

etmlyeo devJederla aluılır ku. 

romuna karıı vazlyetlerl ne 
olıcaktırP 

E - Zecri tedbirlere lttlrak 
etmek uloelar korumu ftyelerl 
için cebri ml, yoku ihtiyari 
bir vaz!fe mi teeldl ediyor? 

Sayan •~adaşlar, 

Ben eırf yurdumuzun alAkıaı 
noktal nazırmdın şabıl mOıaJea 

larımı arzettlm. Verilecek kırar 
ylksek kamutayı ıltdlr Ancak 
mes'ele oldukça önemlidir. BI· 
naenaleyb meı'eleyl etraf b IU· 

rette ıamlk ve tetkik eımlı 

olduğnnoza ve yGkıek kann· 

nuıı oua göre nreceAtnJse eml· 
nim. (Bravo ıealerl) 
Dışbakanımazın di yevi: 

Berç TDrkerln (Afyon) tôy· 
levloden ıonra eôı alın Dıı 

İtleri Bıbnı Tnf lk Raıda 
Ar11 •eagı akl dlyeTI nrmJ,ıtr. 

Arkıdıılar, 

ArHolaeal danım1111 ne ka· 
dır 8nemll bir 11amanıada bu· 
Jonduğomusu dıhı birkaç gla 
evel. Btyal: Şefin ııltbiyettar 

ığzındıa lıltlfnlz . AtatOrk bu 
söylHlnde: 

TGrklye dıı 11ly11111D•D 
anı hauını birkaç kelimede 
en toplu ve en Açık olarak 
çiziverdi. Unyı.r kongrealnde 
Bıobakaıumıı memlekedmlı 
için, ıalh içinde, lntüam lçla· 

de yatımanın en gG•el bir nO· 
maaeeldlr. 

Dedi. lnantı ıözClDe tayle 
denm etti: 

- Enternuyonal bıyıt hu. 
zor içinde de~lldlr. Bly'llk 
Hk'ılar mllletlert çok metpl 
etmektedir. Blı Ba htdl1eler 
içinde memleketimlıl gailelere 
kaptarmamak için ciddi blr ıu · 

rette itina eBlyoroz. Saib lçlu. 
de yaşamak, ciddi bf r ıolh 

poliılkaıı yapmık :ııyasetlmlzln 
es111dır. Bu ıolh bayıtını te· 
mln etmek için Tnrklye'nln 
bığlırıdığı muahedelere ~tkkatll 
bir ıorette riayet etmek §ları · 
mızdır. 

Sayın arkadıtlar, 

Bogan ılıden tanlbfnl dile· 
dlğlm kanon 14ylb1111 işte bizim 
bu trıdlsyooel olarımızdau dot · 
moştor. Azasından oldugamua 
Uloılar Sosyeteıl ya1'lıien ma· 
Jtimunnıdor ki, son aylarda 
halyı Bıbet lbtllAf ile oğraetı. 
Btz bo mes'ele ile ancak Mfl. 
letler Cemlyed kırarlarıaın bl· 

- llaştarajı 1 inci sahifede -
saydı vapurun karaya oturtol 
maaı mOmktln bolonduğuno 

ıöylemlolerdlr. Mehmed Ali 
kaptan ise istim balonmadığını 
slJylemlştlr. 

MOrettebıt; nporuo batma 
ıına 1 5 dakika kalıncıya ka· 
Clar vapurdan ayrılmadıklarını, 

yalnız vapur ktıJbloJn on da· 
ktka evvel denize atıldığıoı 

saylemfelerdfr. 
Siharl: 
- MQrettehat beni ter ket· 

mlıtl ve dinlemiyordu. 
Cev•b1D1 vermletfr. Gene 

mftreıtebatıa ıôzlerlne göre VU· 

pnrda ellişer klşlllk 6 f lllka 
vardı. Eğer kaptan kortulneu 
mqnıa11m bir şekilde ve haal· 
retle idare etmlı alsaydı bOtftu 
~~~~~----.~~~~~-

dostlo k muahedeal çerçeven 
içindedir. Ve son zamanlard• 
daha lyileşmlttlr. Babeelstan'la 
mtlna1ebaumrz nor*°ıl bir hal· 
dedir. Bftk1lmetimlı kendisini 
ağır mes'olfyetlerle kart• kar· 
şıya bolundoran bu gilnb 
vak'alarını bir tar•f lan İtaly• 
tltı iyi mnoasebetlerlmlzl, diğer 
taraftan Uluslar Soıyeteslne 

kartı olan vazifelerimizi glSzlS · 
ntınde tutarak dikkatle takl· 
betmek mecbo.rlyetlndedlr. 

Arsınlneal alemde bir lntl 
zam ooıoru olan TOrklytı ge· 
oel solbdn kollektlf emniyet 
ıedblrlerlJe mfll~der cemiyeti 
ve kelloğ ml11b ~erçevelerl 

lçlade yapılıa mıntalr.ul mi· 
ıaklarlı, ılhniyetlerde ıulhCl 

mdtemadlyea beıllyecek mua· 
hedelerle mlllededa her hangi 
bir tecavdl ônClnde kanete 
k1roı koyabilmek kabiliyet n 
nııf lın111 ihmal elmemelerlle 
ve bondaa ıUlhI.oma mtlubı 
kaıı çıkmaması için ılllhların 

adlllne tahdldl•e care aramakla 
en iyi korunanağına kaildir. 

TtırkJye uloılar 1101yete11lnde 
n dlter bCltGn dnletlerle kar· 
ııhklı koruduğu mftnaaebetle· 
rinde ba kanaatle çalışmıkıa. 
dır. Memleketimlıbı mGdıfauı 

eksik •ey• ntf eeralle ttbl 
olan yerleri Gaerfnde hepimizin 
dik kıt n haaeaalyeılala bayi e 
husurıuz ıımanlarda daha art· 
mıe olacalJnı tGpbe yoktur. Bu 
enzlerlmle bo~azların 'flılyetlne 
lpret ettiğim derhal ylkeelı. 

dikkatinizden kaçmımıttır. 

· Mftdıfaa kudretlmlıl tamım· 
lamak lhtJyıcını her ınClnue· 

betle ve her yerde anlatmayı 

çıbımakıau bir ıa geri kılmı· 
yoru. Bu 11mlmi dlleğlmlzlo 

doıt ve a14kadır dnleder tara· 
fından iyi anlaıılaeegıaı n 

memleket mildafaıa1na ıld tiu 
ekliğin tamamlanacağı gllnlln 
çok nıak olmıyacığını ümit 
etmek isteriz. Herhalde Der 
hangi bir tehlike mnşahedeıl 

önilnde bu boıaeta lcabeden 
tedbirleri almakta hükumerimlz 
tereddtıt etmlyecektlr. 

Tevf lk Rıletn Aras'ın sık 

sık ve siirekll alkışlarla karık · 

lınan bo beyanatını milteaklb 
Akvam cemiyeti heyeti umu· 
mlyeeioce tetkll olanın irtibat 
Coordlnatlon komitesinin mlt!a · 
kın 16 ıocı maddeel mucibince 
akvam cemiyeti 4ıalar1nı teret 
rüb eden vecibelere ald olarık 
k•bul euf Al T6rkly• cumurlyetl 
t1rıfından tıtbJkl boıasunda 

lcabedf'n mukarreratın ittihazı · 

ıl mecbur eniği 6lçGde lttlgel 
etllyoraı. Bonon dıtında l•AI 

bir blt•nf hğa riayet ederek 
lee karışmık htemlyoruz. ltuy• 
ile mlnıeebatımı• HveW yıl 

Da Kamuıay tarafından lcra ve · 
. killer! bey~\fntı aJAhtyet w~reo 
kanun IAyıhı ııı reye kon oldu 

"" 'k•bul edildi. 
ltemotay t·nma gftnQ topla· 

oa aene asaldan blıınf lek vo nacaktır. 

. .... ····· .... yolcuların evvelA kadan ve ço Bu mihıceheler hakkında biraz ve idare ile ıltkadar itleri ldıre 
cuklardau başlamak soretlle bu mıldmat verir misiniz? 
f lllkalar sayesinde kortarda· - Ctımharlyet mtlddeluma· 
bileceğini sôylemlşlerdlr. miler(, yalnız maznunun aley· 

Battıl ilk f lllka ile denize bine olan boıusları deAll, le· 
inen eJll kişi kurtulmoıtor, hfoe olan cihetleri de aramağı 
fakat lklncl f Ulka ile ikinci n kaybolmasından korkulan 
kaptan merhum Beıılm de da· tlelillerln toplanmasına ve zap· 
bil olmak tlzere denize inmek tına çalışmağa mecbur olduğu 
lstlyenler intizamsızlık yftztın · için lt1dellcab kaptanın mtda· 
den f Ulkanın devrllmeslle de· faaaıoa taallllk eden cihetleri 
olze dn,mOşlerdlr Te bundan 
sonu diğer f IHkaları indirmek 
kimsenin akhna eelmemfııtlr. 
Alakadarlar ne diyorlar? 

AlAkadarlar; gemideki lntl· 
zameızhğın ve pıolğfn sebebini 
kaptıoın baılretelzliğlode bulu
yorlar. 

- Kaptan eğer paniği çıka · 

ranlardau birkaç kişiyi korkut · 
sa ve hatta icap ederse ôldftr· 
seydl f UibJarla muntazam bir 
tahlis ameliyesi mümkdndıl ve 
biç klmae boğulmazdı. 

Diyorlar. 
Bir fen heyeti kıırulaeak; 

Adliyece bogOn mfitebassıs 

denizcilerden bir fen heyeti 
teekUI için ıeeebbiise glrlşlle · 

cektlr. Bu mfttebıuıelar adlf 
yece gOsterllecek lilzoma gOre 
kaza hakkınds tetklkatlarını 

yapacaklardır. 

Genel savaman "edi ki: 
Bir moharrlrlmtz d6o genel 

sanman Aıım'ı gGrmilş ve facia 
cıhldkatı hakkında malumat Is · 
temlşllr. Genel savamaa Asım; 
mnhardrlmlze aıağıdekl dlyev 
de bolonmnıtar: 

- Htdlsenlu tahminlere g6 
re ayın 11 ·12 inci geced Hat 
19 da olduğa anlaşılıyor. 18,45 
de Polo "8poraoon ailvarfsl 
hldleeyl gôrmtlş Ye daha evel 
imdat dOdftğll ilıerlae hAdltıe 

yerine gelen lıtlkbal vapura 
ile teorlkl ıne11l ederek kaH· 
ıedelerln 123 Ooft kurtarmıt· 

lerdır. 1atlkbaJ npıoro 1121 

Polo vapnra da 11 )dılyl kor· 
tarmııtır. MGtebakl 10 klel de 
616 boluamuoıar. Reıımlğ ka· 
yıtl.rı gôre vapurdı, 105 yol · 
co n 38 mtlreuebat ki cem'ın 
143 kiti mevdut olduğa anla · 
şılmıı ve hamule miktarının 

900·1000 ton anımdı olduğu 
tahakkuk etmiştir. Adliyece Ji 
sım gelen tedbirler derhal 
alınmış ve hAdlsenlo teııbitlne 

medar olacak eıaalı deliller 
toplaomaktı bal numaştar. SGvarJ, 
ddn (Enlkl güm) tovklf edllmft 
olup Jahklku ıGr'atle devam 
etmektedir. habederse bir ehil 
•ukuf tarafıuıdao hıldlee tetkik 
edilecektir. 

- Bugtha kaptanla bAzı ı• 
bitler mftvucebe edJlmelued!r. 

t . 
' \ 

de ıabltlerden sorar. Bnnoo 
içindir ki dinlenen fJahltlerln 
bir lnsmı tekrar çı~ıralarak 

ffıdelerlnla hizı noktaları tav· 
zlh ettlrllmlıtlr.,. Demiştir. 

Kapran rapor istiyor: 
Tahkikata göre gemi elgor· 

taeızdı . Deni zyolları lıletme 

idaresinin tetebbflslle cezaevln· 
de mevkuf bulunan Mehmed 
Ali kaptan oehrlmlz ticaret 
mahkemesine bir ll\tlda ile mft . 
racaat ederek k1Zayı bahri ra· 
poro istemiştir. Bu rapor; va· 
porda batın malların 11hlble· 
rlnden veya ftlenlerla varisleri 
tara(ıodao idare ıleyhlue açı· 

lacak zarar ve ziyan davaları 

için kırııhk olmak ftzere deniz 
kazalarında dalma alına gel· 
mektedJr. Tfoaret mabkemeef; 
saat onyedlye kadar deniz mer· 
kezinde genel 11vamın rarı· 

landan devam eden mGvace· 
bede balanmuı olan Melımed 
Alt kaptanı dtnlJyecektı, fakat 
mdvacehe dabı geç bltmlt ol 
duğuudın kaptan dinleneme· 
mlı, hattl mftrettebat mahke· 
me koridorunda beklemleılr. 

Kaptanın ticaret mahkeme· 
ıtnce isticvabı bogGn eaıt OD · 

birde yapılacaktır. 
Dan mOvacehe ve kazıyı 

bahri rapora du11ı mClaaeebe· 
tile deolıyolları işletme ldıre· 

elnce Clçtlnca kaptın, eerdftmeo, 
çarkçıbıeı, telala memuru, ma· 
kine ve gtlverte loıtromoları ve 
m61izlm kaptanın Ege vapuru 
ile letınbol'a gitmelerine mG· 
ıaade edllmemlttlr. Tabikat n 
mftvacehelerden ıonra genel 
ıavamınlıkça bu yedi klılnla 

istedikleri yete gidebilecekleri 
bildirllmffle de denlsyollaiı 

leletmeel kendilerini İımlr'de 
ılıkoymu,tor. Dealıyolları lı 
letme ldaıeal lar.tlındın tehrl· 
mlze gönderllmlş olan tıhkJk 

heyeti; ha yedi kitinin İımlrde 
daha birkaç g'lln kalmalarını 
mflnıeib gftrmtıtOr. Tahkik 
heyeti don ceuevln• giderek 
Mebmed Ali Kıptıadın kasa 
hakkında b111 maldmıt al· 
mıetır. Ve bono mGteı.klp Ege 
••puro ile lıtınbul'a hareket 
etmiştir. Heyetten yalnuı Mnnlr 
kalmıştır. Keudlsf, hidtıeye ıld 
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Eger lı~r. şe.v. ~ı~i sa.?ırsııl:ırıdırıyot \•l' litiılcnduı}Ot~a. rgeı ufa k bıı 
.ıksılık r.ıkı_tlerı~ı~ı al_t·ı!s.t edıron:a, egcr geceleri llj ku tııını:ıyots:ı, ıc;shı~ 
oek b~sı~ıır : sııı~rlerıııızın ırııepbiihiyeti artmıştır. lıcniız \'akıt \'Mkt'ıı tıu 
lena lıgı gıdermegc acele ediniz. 

Bromural ·Knoıı .. 
~ıı,11ıı11 dıııı).ınıı~ t;ııııd ı,; ı bır rııusekkiıı olup kııybctııı,:ııııı t alı:ııı, ll}J..ıı)tı 

l .ılı}eıı sızc ı:ıde cdd.· - Te~iri gayet sericiir. - Bronıurnl'ııı lııç hır 
litr:ırı yohıııı. 

10 \'C 20 konıprımt)İ ha.ı ıurı· 
lerdt cczanelnde nçeıt ile uıılıı . 

' t\ ~ 
Knoll A ·G:tı kını) L' \ '1 maddel er fabrika ları , Llıdwigshafe n s/Rlı ın . . -

edecektir. 
Bogan bir mot6rle kıu ye· 

rlne gidilerek tetkikler yapıl· 
mııı muhtemeldir. lcıb ederM 
ederae bu tetkik ıırannda ., •. 
par milrettebat111dın Ege il• 
gltmelerJne mı .. ade edllmlyeD 
yedi kip de hazır buloııdUJI• 

lacıktır. 

E~ya toplanacak! 
Urla eabillerloe çıkmıı olan 

eşya bagGn denlzyollın idare• 
ıtnln göndereceği nııtalırl• 

İımlr'e getJrllerek lbrıcıt gO•w 
rClğCl ambarını çakU1lacak "e 
orada sahipleri mDraca1t e.11 p 
alıncıya kadar bekletUecektJr, 

Adliyenin bördügü Sebeb: 
Adliyece ıeablt edlldf~loe gare 

kasının ıebebl npnrdı faıla 
yak hulonm111 •e npurua yan• 
yatt,ğı ııırada de.mir almamak 
IAzımgellrken kaptanın demir 
attırmak ıuretlle vaporoa bat• 
masıaa ıebeblyet vermlı olma· 
sıdır. 

Denlıcller; V ıpnron yanı 

meyleıdğf ıırada demir ıblm•· 
sının çok tehUkeU f9ldoğano 
e6y1Gyorlar. Yftkler de iyi bir 
vaziyette latif edllmemlttlr. Al& 
ambarlara haf lf; Get kııma ağır 
yftk konoldo8o ınlıt'lmıotır. 
ilbay ve Kazasedeler: 

İlbay F aılı Galeç; dan İç 
Babalık tarafındın kanzede· 
lere yardım edJlmek: here g~D· 
derilen paradan l>lr miktarını 
kazazedelere dığıtmı,tır. İlbay; 
kazazedelerin bolunClakları Şe· 

bir oteli ile h11taneye giderek 
tnzlatı bizzat yıpmattır. 

Ekonomi Bakanlığı nlmın• 

ıalAhlyettar olıa Abdarr.bhD 
nlmında bir mQfettitln gelece81 
ıöylenlyor. 

Bakanlıiın emrinde kıza y4· 
ıGnden aıahı boıalrnuı olınl•t· 

dan gidecekleri yere Hpt1rl• 
gitmek lıtemlyealerln meccanell 
Ye lıt lrahatlerl tamamen temlD 
edilmek prtlyle flmeadllerle 
g6nderllmeli blldldlmektedlr. 
Kasaedelir ~iyorlar: 

laeholo 'fapurunon mftrett•· 
babndıa ve Selçuk oıellatfe 
bolaaaa kıı:asedelerden 28 1 
Ye ~hlr otelindeki tasaıede· 

terden 34: klif dllıi Ege vıpo' 
rlyle İıtanbal'a glJnderllmlılet· 
dlr. Bunların yol murıfıo• 
idare çekmektedir. Kasued•· 
!erden tlç kiti Aydın treniyle 
memleketlerine gllmlılerdlr. so· 
~D de iklıl kadın OIJDak 49~ 
ılb kiti Afyon tıenlyle Aak•· 
ra'ya gGaderllecektlr. Don Eg• 
vapadyle gidenler ıraaında 111•· 
lyet memura Bedri de boloO' 
maktadır. 

İlbay Fazlı GGleç; db geC 
vakte kadar Şehir otelinde k,J• 

mıt bulunan kasasedelerla ıef* 
ve iııe lşleriıe meıgul olıoOf' 
tor. Şehir otelinde kalan ta"' 
11edelerla mlkt:ırı 13 tar. eoo· 
Jar bugilnlerde npurla Mer.ıo 
ve Antalya'ya döneceklerdlt• 
Memleket haı;teneelnde bolO' 
oanlar da 5 l kadın ve 7 ıl 
erkek olmak il&re 12 iı.:t~ldi·· 

İlbay; don geç 'fakft td•11 

tıaım başkanı Yaıar Bırıı'• .k•· 
zacedelerln bulunduğa octle 
göndermiş ve kalacakları ıood· 
detce lıılrabıtlerlnl temin eıctt· 
mfoılr. Dan baetınedeo çık•" 
kezasede 2 kadın n erkel:. 
Kıaılıy koruma. ıınfındıo e 

blee verilmiştir. 

~betçi Eczaneler ,,. 
80 akşam K.emeraltınd• 

tibad, Gdıelyalı'dı AlııoC"' 
e· 

lrgıtpuırında Asri, 1.tlçet~Cf 
Hk'ıe lklçeflDelik ve AbanC'~ 
Jozef Jolyea eesaonltrl ıçı~P'' 
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llllHlllllllllllllli1l1111a.l!ı . . ................ . 
Fransız Somalisi Nasıl Kuruldu? 

Eski -Osmanlı Halifesi Ve Alın.an 

ile Habeşistan im para torluğu . ~---~~~~--'~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 
Şimdi Mahhus Bulunan Eski Habeş Hnknmdar.ı Bir 

• 

Moslümandır Ve Eski Halifenin Sancağile -
Dolaşmış, Fakat Sonradan Tahtından lndirilmjştir. 

Adls · Ababa: 9 ( Parl Su ur 
hoenef mobablrioln mektubu) 
Franaa'oın lklucl imparatorluk 
deni konsoloalarından M. 
Lamber Tacura'da DaogaH ka· 
hileleri tarafındın öldaralmiie 
Ul. Bfr Franıız zırhlısı Oabe· 
ılıtan ıahlllerloe gelerek tarzl 
ye ve tazminat l,,temiı ve kfl· 
bile reislerinden Mahmud Ebu 
beklr tazminat olarak 25 kilo 
metrelik bir ubfl parçaeını 

Franıa'ya yermletl. İtte Fransız 
ıomallsl böylece bıelımıetır. 

Mıbmod Ebubekir bondao 
ıonra Parls'e gftmfı, imparator 
ftçQnca Nıpollon tarafından ka· 
il 11 edllmlt ve hayatının sonu· 
ıl .ı kadar Franea'ya sadık kal 
...,ııtır. Kendisi Hararı harben 
zapteden Mısırlılardan kaçarak 
Tıcuu'dı yerleemletl! 

Ve ubık Habeı lmpnratoro 
bu Ebubeklr'Jn torunlarından 
bir kızla evlenmlı ve bo kı 
dandan bir de oğlu olmuıtur ki 
bonon macerasını anlatacağız 

Menelik'in toronu: 
Lfcl Y aaıo, r11 MikAel ile 

ellenen Menellk'ln kızının oğ 
la n Menellk'fa toronodur. 

RB! Mlklel, yarıdan faılaaı 
Mftıılftman olan bir Habeı ka 
blleslato inen refeldlr. Hattl 
Meoellk'Jn kızı ile evlendik· 
ten sonra hırlatlyan dinini kı· 

bul ettiği de hl' hıklkıttır. 
Fakat mot11Hıb hır isti yan 

Babeılller. Ltcl Ya11o'nan bir 
milslftmın kabUe relıılnJn ıol· 

bundan geldiğini hiçbir nklt 
uautmamıtlardır Ye ayal ... 
maada hnlstlyın terbiyesi ve· 
rllmlı olmaeına rağmen Llcl 
Yauu bıb11ının terkettl~I mis· 
ltımaolağı fltri bir meyil gös 
ıermekıen kendf81nl hiçbir Ti· 

kh ılımamıetır. 
Habeş itlerine cok nalı• olan 

pıp11 sımfı, bo yarı Mftılilman 
adamın yerine, Oıbee tahtına 

Menellk1fo aııl kızı Zandlto 'ya 
tıle geçirmek ilteml~lerdlr. Fakat 
Menellk ölmezden enel, tıhtana 
Llcl Yaeeo'noo geçirilmesini 
kat'f bir şekilde emretmlo bu 
lunorordn. V .s Habeş tahtanı 
geçtiği zımın prens Ltcl Y 11110 

·Kaçak prens demektir 1 7 ya 
tında bir gençti. 

Genç Necaşinin hayalleri: 
Cihan l!Jarbınıa iptldalarıuda, 

Almanya ve Oamanh bilkumet· 
lerl Adla Abıbı sef frlerlnln de· 
lAletlle gene ffAbee bOkdmdarı 
Afrlka'dı muazzam bir hıllm 
imparatorluğu karmık be.esine 
bpılmıe ve hllif devletlerinden 
yDı çevir mi eti. 

Bo hareket, Babeeiıtan'ıa 
1600 ıenellk an'anevl hırllll 
yanlık ılyaeetiae taban ııbana 
zıttı. latınbul ballfeılnla gön 
derdiği \'e ftzerlnde kellmel ea· 
hıdet yazılı buluoan Hocıkla 
genç hftkamdarın Bıbee mftı· 

lClmın halkı arasında ve mfts· 
lamınlarla meakdn ayıletlerf n· 
de dolııma11 bırlstlyan Habee 
lerln biç botuna gltmfyorda. 
Bununla beraber, ha hGkam 

darı bGtiln Babeı'lller •evmek· 
ten kendisini alamıyorlardı, 
çftnka. fena ve zalim bir adam 
değil dl. 

Ltcl Yama yeıil bir 11r1k 
aararak Clclko'da bir klllıeye 

Ald ana Gzı>rlnde bir cami 
yaptırmış Dlredaaa'da da l•l'm 
dlufnf kıbol ettiğini açıkça 

lllın etmlıtlr. 

Genç bakamdar; her uğra 
dığı lalim kabtleeloden bir kız 
ile nlıanlımıamakta idi, bo 
sur,,tle Mahmur Ebu Beklr'ln· 
de kızını haremine almııtı. Fa 
kat bu sarıda Babeı hırlstly"o 
ları, loglltere, Fran11 ve Iııl 

ya'oın yardımı ile ıyıklanmıı 

ve kendisini hClktımdarhktan 

lıkat etmleler, bir mQddet ıoo· 
ra dıkıt hdkamdar teyıeıl olan 
imparatoriçe Zoodho'yı teıllm 

olmuı Harrar'da bir kartal ya· 

Aydın Tarihi 
Hazırlanıyor •.. 

Aydın, (Özel) - Aydın Halk· 
evi ~tedenberl bir (Aydın Ta· 
rlhf) y1Zılmııını proğramına 

koymaıto. Bonon için eleman 
arıyordu. İki kıymetli ırkadaııa 
kendi kendilerine, yıllardınberl 
uğraetıklırıoı, birçok notlın 

oldoğoao, zaman zaman vllA 
yetin batan bırabeltrlol, me 
z1rlarıaı gezmekte ve onluın 
duromono incelemekte bolun 
duklannı haber alınca bu arka· 

dııelara el aıatatnk tarih lılnla 
bir an enel bltfrUmealne teweb· 
bilı etti. 

Arkadaılar da Halkevlnln 
maddi n maoHI mil11heretl 
ve TDrk Tarihi araotırma ko· 
romunon Söke ıeyıhatlerlndekl 
ilgi ve tııvilderl kare111nda ite 
dört el ile saraldılır. Yblerce 
clld kitap getirildi, aylırdanberl 
bu khıplar ftıerlnde elOd ya 
pıldı. Ayrıca •lliyet; lı::ftylerl 

dolaıılarık eıkl eeerler birer 
birer incelendi, lotoğlraf ller 
abadı. Bu geıllerla blrçoıanda 

Aydın muhabiriniz de bolundu. 
Uzun zamandanberl geceli gCln· 
dftzUi devım eden matemadi 
bir mesai netlcealnde tarihin 
ilk k11mı bini, ikinci kıma dı 
bıılındı. 

Birinci kJtım; Aydın'•• en 
eekl ıAklnlerlnden bıehyarak 

Etl'ler1 Komanlar, lyon'lar, 
Lldya'hlar, Kırl'ler ııraslle •e 
btıtDD tafıllAtlle JHıldıktaa ıon· 

ra İran, İıkeader, Roma Ye 

Blzanı ellade Aydu:'ın öıel 

tarihi taeeleadl. 
Bu dnrelere ald batla eıer· 

ler harabeler, mezarlar, ha 
tün ha1a1lyetlertle uptandı. 

Oa betlacl yls yıla kadar 
olan kıımı biten effr, çok derla 
•e •okaf la bir tetebbl mabın· 
11 olma11 H gerek iade Ye te· 
mis bir u..nı. ynllmMI ltlba· 
rUe cidden kıymetli bir elit 
olmoıtar. Ba iki arkadafın çok 
uaaa bir •mıaclaaberl geceli 
gGadGılCl dnım eden çahtma· 
lan, Ayd.a'ımıu k"ndl Gsel 
tarlhlal kı•nd.rmaktadır. 

Terk tarihi ı..•ımıadan ela 
bagtlakil kanetll [teltkkllerla 
en doğru bl r ifadesi olın hu 
eııer, • omvım ki yakında ba 
ııhr Ye Aydın'ın en bilyilk bir 
ihtiyacına cenp vermesi lmklnı 

bhıl olur. 

vıaını andına yarı kale, yın 

mıoastar Abla Haoa'ya hapee· 
dllmlıtl. Vakıa, ellerinden zen· 
clrlerle bığh idi; :takat Mete· 
beyin torununa &Ayık bir bayat 
ıflrmeelne, baremini ve harem 
teıkllita mobıf11a etmesine mil 
eaade edllmletlr. 

Bu ıuretle ıeaeler geçmfetlr. 
Halle Sellalye, ba eakıt hd· 

kamdarıa yara dt!ll bir halde 
olduğunu illo etmektedir. Fa 
kat kendiılul hiçbir A nopahya 
göatermedlğlne gftre bu iddia, 
bir 11ray lntJrlkaaındın bıııka 

blrwey değildir. 

Bandın onbeı giln nvel 
Lljl Y aaao neadlne bir vazife 
ile giden Hıbev matbuat genel 
dJrektörCl ve Habetlıtan'ın en 
zeki, en faal n mQaener bir 
adamı olan Atto Toreose bu 
sakıt bakımdarın maddt •e 
mınetf en mClkemmel b.r 
halde olduionu temin etmlttlr. 

Son haberlere göre uklt 
hakftmdar, ılmdlkl Necaılden 

ltalyan'ları kartı harbe gitmek 
mibaadeılnl lıtemlttlr. Halle 

ılliılye bu talebe teıekkilrle 

mukabele etmlt Ye ılyaaf bir 

mecburiyet dolıy11lyle ba mC· 
uıdeyl ıertmlyeceğlal bildir-

mittir. imparator, R11 N11lbo'ya 
her gClak6 barb ra~rlaranı ... 

kit hClk6mdara gftndermealnl 
emretmlıtlr. 

Llcl Ya•a'non "mdl yirmi 
yıııada n adı Menellk olan 

o~lo, Fran111 aomalhinde nl· 

dealle birlikte Franaa'aıa hlma· 
yeal altındadır. 

Bu genç bagClaGn adımı ol· 
mı.ttar. Etrafıada bir ıGril ga· 

zetecl olmuıtar. Bıbet lmpm. 
ratoro bu çocuğun kendlllae 

teaUmlnl Franıa'dıa bir çok 
defalar Ye meaaf 1 temin etmek 

tartlle latemlıtlr. Fakat Fnnıı, 
Fraaııı somallıl İt14mlarınan 

göı bebeği ve Fransa lçln de 
Mahmud Ebabeklr'ln bir batı· 

rau olmak itibarile ba deli kan. 
layı Babet lmpantoranı ver· 
memlttlr. 

Bir Tekzip 
lstınbol, l' (Özel) - Italyı 

hGkllmetlaln Arnavutluğa ma. 

hlm miktarda uker göaclerdlAl 

hakkındaki tayllan Roma al& 

kadar melulfll kat'i ıurette 

tekslp etmektedir. 

Liğ Maçları 
İkinci takım llğ maçları halk 

aahaııada ve birinci takımlar 
1 

flkiletarcıne göre 11bah uat 
9 dan batlıyarak 12 ye kadar 

deıam rdecek ve maçlar iki 
haftayım 30 dakika olmak ize· 

re bl rer nat ilıerladen yapıla· 
cıklar. Y alnı• idarecilere bir 

kolaylık olmak Gıere mıçlırın 

ıaatlerl Aleıncak aabaaıuda ya· 
palın mıçlarıo aaatlerloe göre 
detfıtlrilml~ bulunacaktır. 

Meıelt: Blrlocl hafta maçlar 
Altıoordo · lzmlrspor, Kartı. 
yaka . Buron~ ve Buca · Al 
tay takımları ara11nda bu aara 
ile yapılacaktır. 

Hora• Hyluı •e Boraı parti 
fly~ukorol başkanı doktor 
Sadi birkaç gan kalmak Qzere 
ıehrlmlze ğelmlı •e dan ilbay 
Fazlı GGleç'I Te paatlyl ziyaret 
etmhılr. 

Mozayetle ile fev
lôde bnynk satış 

Act!le yolculuk dolayııılle 17 
teırlnlaanl 935 pazar gOnll H• 

bıhleylo Hat onda tramny 
caddeıl 1adık bey me•kfinde 
695 No. lı hanede Maıya Al· 
berlo'yı alt fevkal4de lllkı ve 

nadide mobllyeler bllmftzayed,, 
ıatılıeaktar. 

Saıılacık D'obtlyeler meya· 
nındı gayet lota maundan mı· 
mol modern aç kapıla aynalı 
dolap, tuvalet, iki adet komo 
dlnosa, lavumanı, iki adet kar· 
yola ma somyası ve clblollğf, 

maundan kristal camlı bftfe, 
kontre bafe, açılar dört köte 
maııa ve alta adet 'maroken 
lskeml ... ıl, ıemslyellk, bir adet 
1 ki kiılllk nikel kır yola mı 
ıomyaıı, maroken bir kanıpe 
iki koltuk, yeni bir halde ıl· 
mın markalı piyano ve taburesi 
nrupa mımolAtandın 12 par· 
cadan f baret h«"zeran koltuk 
takımı, tek kapıh aynalı do· 
lı1p, ıyakh nakış ve dikit ııin 

~er mıklneel, boz dolabı, yeni 
bir halde eahtblnln eeal gra· 
mofon 30 pllğlle, do•ar eaatı 
tamh mHa, bıkar mangal, po 
ker maıaıı, ılgara sehpaları, 
bronı pencere korneılerl n 
perdeleri, eemanr, YaatllAtör, 
trılonk, kadife perdeler, bftyftk 
ıalon için çul, abıjor, altı he· 
ıer1ta lskemıtı, levhalar, dört 
oda 1 çln yeni bir halde yer 
moeambıları, hılı, klUm ve 
eeccadeler vesaire birçok IGkı 
n nadide mobllyeler bllm6sa· 
yede ıatalaeaktır. 

Bımlt: Sata• acele olduğun· 
dan lttlrak edecek sent çok 
lıttfıde ~~receklerdlr. 

Fınatı kaçırmayın11. 

Fır1at artırma salonu 
Teleloa 2056 Aıtı Şımk 

Borsa idaresin
den: 

Boraa blaın kalorifer ocak 
lan tçf n Zonguldak maden kö 
mtlrlntla ,...Krlble,, denilen to· 
pıç ve kmk nntlerlnden eatın 
alınacaktır. Satıcıların bu ay:n 
on aeklslael pazarteıl gGaCl ôğ· 

leye kad1r mGracaatları. 

3708 15 16 

Zayi 3704 
İımlr San'atlar okulundan 

341 ıeneılnde almıt oldıtum 

tıhadetnameyl kaybettim. Yeni· 
slul çıkartıcağımdın eıklılaln 

bilkmil yoktur. 
Şakra İbnhlm; Halkapınar 

ılmendlfer labrlkaaındH 

Tornacı 

m Ôkeüreoler mutlaka 
)> cOkameotoh öksürük oe· -< kerlerini tecrübe ediniı. 
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Ve Pürjeo Şahabıo en 
üıtüo bir müıhil tekeri 
olduğunu onutmayımıı. 

Kuvvetli mnıhil iıtiyenler 
Şabah ldrgfin haplannı 

maruf ecza depolanndao 
ve eczanelerden an11nlar. 

Kışlada Mfts. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilhılar 

Mı. M Y. Sa Al. komlsyonaad•n: 
1 - EYelce yapılan ekaldmelerlode istekli çıkmıyan 'e 

metreefne biçilen eder 51 karnı olan yGz yirmi 
metre haki renkte it elbiselik bezle bir taneelne 
len eder 280 karot olan 7000 Ilı on bin tane ki 
kapah zarf la ekıdltmeye konmoıtor. 

2 Bulo lhıleel 27 11-935 çarıımba gına Hat on bir 
ve klllmln lhıleıl ayni gan saat onbeıtedlr. 

3 Bez eartnameııl 306 ve klllm tartnımeıf 140 ka 
M. M. V. Sıt. Al. ko. dın veriltr. 

4 Ekalltmeye girecekler kanonun 2 ve 3 DncO nııddel 
rinde yazıla belgelerle brı için 4310 ve kfUUI 1 
2100 Urahk ilk inanç parası mektup veya makbuılırll 
birlikte hıurladıldarı teklif mek1aplarını lhıleal ,.,ıtll 
den bir 111t enel M. M. V. Sa. Al. koQJlıyoıuıJ 
nrmelerl. 1 O 15 20 24 

Bornava satın alma komisyonuuda iba• 
lelari yapılacak olan asker ilinları 

Bornuı askeri sa. al. ko. dan: 
1 - Tamen birliklerinin ıenellk ihtiyacı olup kapıla ıır~ 

mftnıkaııaya konulan 56450 kilo Hdeyağına ihale e-
nGnde talip çıkmımaıındın bir ay zarfında pHarlık 1111 

retlle alınacaktır. 

2 
s 

Pazarhğı 20,11,935 çareamba gau6 aaat onbeetedlr. oJ 
Umum tahmin tutarı 27838 Un olup mankkat ıe 

aatı 2051 lfradır. 
( 

5 
Şartnameıl hergiln komlıyonda gôrQlebfllr. 
Isteklllerln muayyen Hkhten enel mo\·akkat 
larlle blrlf kte Burnnadakl ukert ıatın alma 
nana gelmeleri . 

tea1i0'1 

koad•1°' 
3656 

Boroavı askeri Hl. al. ko. dan: 
Cinıl Miktarı Teslim yeri 

Bey11 peynir 
Kuru fasolya 
Makarna 
~eriye 

Odun 
Mete kômarı 

2100 
3500 
4400 
1700 
3000 
3000 

Tilmen birlikleri 
Merkez 
Tftmen birlikleri 

" M 

Barnna 
Gtzfemlr 

Maıakkat 

Lira 
40 
27 
60 
18 
34 
12 

Tolafl 
Lira 

, 525 
350 
792 
238 
450 
ıso 

1 Yukarıda cins •e miktarı yasılı altı kalem 
lak ıaretlle aatın ahnıcıktır. 

enak p_.ı· 

2 
3 

PazarhAı 18, 11,935 puarteıl gtlnil uat 10. 16 dar. . 
Umum tahmin tutarlara ite ma .. kkat ıemlaatlın ..... 
farında yasıhdar. 

l1teklllerln muayyen gande Burana'dakl 
alma koml11onnna ~elmelerl. 

askeri 1111• 

3687 

Devlet Demiryollarından: 
Devlet demlryollarında mer'i bulanan D. D.SO numaralı ıartf~ 

yalnıı ot n saman naklly•hna milahaılr olmak bere 1 tetri' 
ıanl 1935 tarihinden itibaren 8 inci leletme mıntakuına da llf 
mil edllmtı olnp ilcretlerl aıagıda gôtterllmlttlr. ....1 

1 - l 00 kflometrellk meaafe dahlUnde beher kllomelP""' 
lçta ton baeına 3 karat. 

101 · 200 kflometrellk meeafe dahillade 800 kura .. IJAfeıe' 
beher kllometretl lçla toa batına 2 karaı. 

200 den fasla klloJ11etreltk meufe dahlllade 500 karap 11ı· 
Yeten beher kilometreıl için ton ba11n• 11,2 karattar. 

1 O tondan fHla istiabı olan ngoalardaa en H S toa •• "' 
~· tondan aıağı lıtfabı olan Hgoalardaa lonjeroalaunda yuılı " 

Jetin yarıll berladea lcr.t alıaır. 
Fasla tıftlllt letaayonlardaa ahnıblllr. IS 15 17 36'70 

Orta ()kullar Alım Satım Komİ8" 
yonu Başkanlığından: 

86lge aan'ıt okalunua 8066 Ura 46 karat kefil bedelli ı'1~ 
ıo· ekılltmeğe konulan tamlrab için Cllterme gtlnl olank tayla 0 

nan 13,11,935 tarihinde lıtekll çıkmadığından lfia on g6D dıb' 
a11tılarak Gııtermenla 25,11,935 pasarteıl gilnCl uat 15 oe bırt• 
kalmıetır. hteklilerln tartnameyl gôrmek bere hergla okaı. ~ 
Gıtermenla g6a n ıudnde 2'90 saydı kınanan 2 Ye 9 ClncO.,. ol 
delerlade n ıartnamede yazılı belgeler ve tuımlının bedel 
ya.de 7 ,50 olaa 229 Ura 98 karat ılretl• pey panlarlle kel&Ot 
dlrektörltiğftnde toplanacak komlıyona milracıatları. 

• 
Muğla Vilayeti Sıhhat ve Içtiııı•1 

Muavenet ModorlOğOnden: 
o•· Moglı memleket ha1taaeıi ile, yfliyet Sıhhat Te içtimai 111 89 venet dairesi lbdyıcı için satın ahnmwna lftsom g6rClleD 1'~ 
ııb· lir1 20 karat muhammen bedelll 159 kalem ecza ve AIAll ... , 

biye açık ekelltmlye konolmoıtor· 18,11,935 paıerteal gani JJ· 
16 da vlllyet daimi encftmenlnde lhaleıl yapılacağından ıııe~. 
lerin ıerıltlnl anlamak ve pey ıdrmek Oıere vllAyel daimi e~ 
menine milracaat eylemeleri ilin olunur. 31 5 10 15 36~ 

Katil Bekçi 
Bir Makinist Ja At'ıyor 

v iki 
Dlplom•lı bir mıklnlıt it 

Bekçi Ar· 
kadaşını ôldardo .• ıramak.tadır. Keodlıl Dizel mo 

törleri ve bohırh makineler 
Gıeriode d~ çalıımıthr. İzmir· 
den bıtka yerlere de gld~blle· 

cektlr. fsıiyenlerlo idarehane 

ib'" lıtanbol 14 (Gsel) - Fıl 1 1eo 
Mnr1dpqa mahalleılae 'I• 
tayin edilen bekçi Z6lflk9f ıı.ı 

· eıa 
Abmed'I; ayni mahalleal• o tOr· 
bekçtıl Cemal aldftrlll 1 

Katil Jnkçl tatulmuttor. 



Satılık Ev 
Alıaneak'tı lntlkım ıokığıa 

dı 13 namar1d1, ktrglr, tamire 
mohııç olmıyan, boyalı, aiti 

odab, hHadar te bol g6a•ell, 
iki kath, m6ttemllltı tamam, 
cennbe nas1r lJn ve arkaıı açık, 
on·ı pırk olmap aaaamed 'genle 
ana, Ga Ye uba mçak. birinci 
kordooa yas metre kMu DRk· 

hkt.; oar1119 vet yakan, lçerltl 
kAmllea yeal •a .. mba ile dl· 
teli, elektrik, ha•agam, terkoe 
ıaya, telefona, ba•yola. iyi 
ıala hllambab bJ'Uea, arkı· 
ıında kaçak bir babçeıl, ukbl, 
ııhhl bir ey nypa bir flaale 
•tılıktır.·letlyenlerla Beyleı IO· 

kıtandı mluyedı •lo•a • · 
bibi bıy hıfls İh•aı mlr1ea· 
atl1rı illa olunur. 

Bol ıtıklı ·• az sarf i yatlı ve uzun 

lmflrlfl METALLUM ltlmba· 
tarını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

14.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malseme aepoıo .,. 

Slemenı fabrlkal1rı mlme11tll 

Pe14emalcılar 77-79 Telefon 3332 

--" 1111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111ilil1111il1111ili!11111111111u"""ililil111111111111111111111111111111111111~ 

1 Alişehir Bankası : 
••••• 

SIHHAT 
Balık Yağı 

lzmnr şubesi 
fklaei Kordonda Boru clvarmdaki kendi bin•ıada 

TELEFON: !2363 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer 

bet Gibı lçilebilir. iki De. 
fa Süzülm~ıür. -Hertlrla (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Biricik Saııe Yeri 
--. OAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet . Vadeai&lere % <& 

Mevduat Şartları: Alb •1 ••d~11r~ " s 
Bir eene vadeliıe '4 6 fala verilir. SIHHAT 

ECZANESi --------z.bln, isim, laelr, pamak, ,_..... llfJ• ...ı.. komlıyoncalap yapıbr. Mallar geldi· 
ltndfl 11blpl11rtafl en mtl•ld terahle Hını ~erlllr. 

V. N. 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANJE LINIE 
•SOFlA,. moı6d Wea U· 

.i.nımı.U olup Aa•e91, Rol· 
teıdaaa, BımlMlrı •• aı. .. a 
.. ,ık almakladar. 

• AMSEL.. ••para ta.le• H· 
maaımmda olap Aa .. 11, Rot· 
terdam, e...... .. in•~· 
ltla yak almaktadar. 

• AVOLA• ..,.,. 2 MI .... 
rlade l»ek ... lyor, B .... 111 

..... Ye .lDMn'l• , .. fl• ........ 
•MANAU• ....... 11 I~ 

....-.. •••h•IJar· ıs 2 a1 
tttr1ae .... AD"n, Rot&er· 
.... B_ ......... a lçla ,.. ........ . 

,.MACBDO!dı.• ..,.n 26 
J al tatrlmle .. tı •• ı,., so 
1 el tetılD• Utlar Aawn. Rot· 
...... &.•IMl'I "Bre ... .... ,. ..... ,. 
A,UBaAN ExPOT LINIS 

NBVYOBK. 
•BxCELSIOR• .. ,.n ...._ 

11-ı•ı• .a.p Ne.,.rls iti• 
Jlk ........ ,. 

•lxMINSl'ER,. .. pan 12 
2 el teerlade bekle•lyor, Nn· 
Jnrk içi• yak ılacakbr. 

ExERMONT •apara 18 2 el 
teplHe beklealJW, Ne.york 
ıç1.,.. ........ 

kilCB,. ••para SO 2 el 
t9tlh•• ... l••l7or, Ne. york 
lçla ylk alaaalk&ır. 

,.BxECUTIVt,. _,..'8 ıs 
8 a kl•aa41a beklealyor, Ne•· 
Jork için ylk al.eaktar. 

11Eı:ILONA,. •apanı 31 Bel 
•tnaada beklealyor, No91ork 
ı.,ı. ytlk alacaktır. 
SERViCE DIRECT DANUBI· 

ENTUN• BAn'I 
11ALISA11 "Pwa balea il 

lllıaa ..... ohlp ...,_., No· 

-•.... &.ımno, lhadapette, 
8r11111na .. vı,... "'8 ytk 
llacakıar. 
AlllıtlMENT DPPE • ANVFS 

.. ESPAGNE., .. ,... 5 lkhl· 
ti letrlnde bekleniyor, ADHrı 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va-

pur Aeentası 
Ceadell Ban, Blrlad g_cmlon 

. Tel. 24'8 
'lbe Ellermın U.ea Ltd. 
u .. rpooı Battı: 
110PORTO .. npara Umanı 

..... olap Ll•erpol we S•an

...... tallHyede halaamaklMır. 
••BtJLCABl&N., • .,_. 18 

10D ....... pltp i0 IOD tef· 
rlae bdu Unrpol H Gl•ko• .• ,. ........ 

•aoUM&Ll&N" ..,.ra ikin 
al ...... IOD11 ... beklenip 
LlftrPOI .. S•alllfa'da yat 
lalallye Meeekdr. 

Loadn llaua: 
"IBULGARl•N., ..,.. 18 

IOll ....... Loadra H Bol 
gıllp lalallyede IMalaaHakhr. 

"0P0BTO., npara ilk ki· 

•• lpd••••• •ıp Lolldn 
n a.tltla,Aaaaeakbr. 

TllB CINIB&AL STEAM 
NA VIGA TION r.o. Lld. 

"PnRBL,. ftpanl 19 IOD 

l&lllWe pllp 21 IOll lefrlne 
kıMlar LolMln lçla yü ala. 
eakbr. 

Not: Vorad ıulhlerl •• •• 
parlına blmlerl •e DHloa lcret· 
lerlDla d~kllklenlea ... •aı 
llyet kabul edllmes. 

ABllEMENT B. SCBULDt 
BAlılBUG 

• BANSBUBG • npanı 8 
lklllCI tefrlade bekle•lyor, Aa. 
•en, Rotterd.m Ye e..b11ırg 

lqla ylk ılıc.ktsr. 
DEN NORSK.E MIDDEL
BAVSLINJg (AS. D S. 

SPANS&EUNJIN) 
osw 

•BAN ASEROS,. moılrl 21 
ikim tetrlade bekleal1or, Daa· 
kert " Dlppe itin Jlk .a.. 
cak11r. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

..QUERNMORE., Hpara ' 
lklacl tefrlade lreklealyor, LI· 
9erpol Ye Aa•entea ylk çıka· 
np Burgu, Khteaee, Gılaç TO 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

.. OBERON., .. p•r• 8 lklael 
teerlnde gelip yOkl•I botah· 
taktan IODn 14 2 lacl ll'trlne 
Bottert'la-. .lmlteıUm •• Bam· 
barı llmaalan için 71k ala· 
eak11r. 

••GANYllEDDES., ••panı 8 
2 el tetrlade gelip 14 2 inci 
A•ftn, Rotaer4a•, •mıterdım 
.. e .. .,.,. u-••an lçla 
yClk alwkhr. 
,.ULY~U· np•r• 20 2 lael 

tetrl•de pUp ytk6al tılaUy• 
d•..,. ....... Venaa H 

&a.teaee 11-a.n iti• ylk 
alwkbr . 

11CEBES., •apan il ikinci 
,....._ ı•Hp ylk .. I tıhll7e · 
de• IODn 16 1 lael tetrl•• 
Aa'flrl, Bone...._, A...aerdam 
•e Bembms Umaalan için yık 
al.-ka.r. 
SVFNS&A ORIENT LINliN 

.. FREDENSBORG.. npara 
18·2 l•el lefrlade gellp ylkl· 
Dil tabllJ .... IODR il· I lnel 
tefdade Bottenlam, B .... rg, 
eo,..-... o...tg. Gt1y1a, Go 
ten ..... , o.lo " ItkandlaHya 
llma11lenaa laanket edeeektlr. 

11GOILANT11 mot6rl 30·i el 
ıeerlnde bekle•mekte olap yft. 

kl•6 llllallyeıie• eoara Rot•er· 
••• Bambug, Cepenb•ge, 
Duatg, Gdy•la. Gote•barg, 
Otlo " ltka•dlaa•y• llmınlın 
M hareket etkcekdr. 

ZIGLUGA POls&A S. A. 
••SAIUIACJ A.. Yepanı 26 

2 inci tetrlade IMkl•mekte 
olap (Doıra) .b•en, Ye Gdy· 
nlya hareketi edeeekdr. 
~ERVICI MARITIM ROllMAIN 

11DUllOSTOR,. •apara 20 2 
inci teorine gelip yakana abli· 
ye.tea eonra Köeteaee, Sullaı, 

Galu ve Brl7la ıt .. nıuı için 
yak alacaktır. 

11ALBA JUU&., wpara 20 2 
lacl teerlnde gelip 21 ·2 inci 
tetrlnde Malta, Mareltyı, Ce· 
•ota, •e Banelon• hareket 
edecelkdr. 

Yolea H ylk kabal eder . 
tıaadald gellt gldlt ıerlhlerı . 

le na•laalardakl . delttlkllkler· 
dee aoe•l• m11'altyet kıbal 
etmes. 

Fala taftllaı lçla ı ıkıacı 
Koıdoa'da Tıbmll H Tabliye 
w .... ukuaDda Fntelll Sperco 
..,., ıceatal•na mlnceıt 

eclllmell rlm oı .... ,. 
Tele. 200' • 2005 · 1668 

Muallim Dr • 

A. Hulftsi Alataş 
I~ Hamlıkları Doktora 

Ş.mb eokalı No. 20 

----------....---------
OnlYenltede Dlçeat, 

(Muaria Pıofeek) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Dit Hekim· 

t.d1rı11 eadtleli No. 99 
Aabn .,....... 2 hKli kat 

Telpaf • 1. S TAN B V L 
Telefon : 49250 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bolatık, ..ıtan he ... bldar 

mGtehatelSI 
Bumabaae ietaqoDa ~daki dibek eobk INıpDda 30 llJI• 

b e• •e maareaeb•arinde llbab ... , 8 da akpm Hal 6 a kadar 
llMt•lanm kabal eder. 

Mlfacılıllt eclm t...taı.n yapılma• llnmgelen ulr aahliltt ft 
müroeltopik muayeneleri ile •eremli ha1talara yapılmauna ce•as glo 
nilen Pnomoıorakt maayenehaneainde maataaamaa y•pıbr. 

T «... • • , A..I 

KoltOr direktörlüğü alım ve satım 
komisyonundan: 

Oranlama TatHı SGrekalı 
detf'rl lal DCI 

205 Çift barlct ıyakklbı 3,95 809,75 60,73 
205 Takım dlkllmlo it elhlıeel 9,50 717 ,50 53,81 
350 Metre IAehert komıe S,55 124~.00 93,15 
120 Metre fantazl kumae 3,80 456.00 34,20 
175 Takım elblee lmallyeıl 6,00 875,00 65,63 
Okolamoı lçla aÇ1k ekılltme ile 11t1n ıhnacak Ye dlkllecek 

olıu yakarıda ctnı, or1nlamı değeri •e miktarı yazılı bet kalem 
eeya 9,11,935 t1rlblnden baehyarak 20 gftn ıftre ile açık ekallt· 
meye konolmoıtlll'. lltekli olaalar ıartname •• nlmaaelerlal 
görmek lıılyenler hergftn okol yöneıgeelnde göreblllrler. 

AÇ1k ekılhmeye girecekler 2490 •yıh kanunun 2 inci •• 
lçClıoeft maddelerinde yazıl belge ile .a adı geçen eey11l1rıa kat· 
tııında yuıb ybde yedi buçuk alıbetlnde ılrekılz laaaçlar1nı 

mıbandığına yatmp ılaeakları mıkboı ile beraber 27,11,935 
tarihine ruthyan çarıımba glnl eaıt 16 te llbayhk koraA• kil· 
tGr direktôrlf1~6 dıyra11nda toplının alım nıım komlıyoaaaa 
b•evormaları bllltlllr. 9 ] 5 20 25 

Kız ve Erkek Liseleri Direktör· 
IOğOnden: 

Etki öğrene•• göre mesonlyet " yeol 6treae gire olgunlalıı: 
ııqnJarında b6tGa ıftmrelerden kasanıp ta yalaıs bir derıtea 
ka11nmıyanlHıa 23, 11,935 gaoa tekr1r ıınHları yapılaca .. ıır. 
llgtll olınlarıa ba tarihten daba 6ace dlrektGrllklere bat•ar· 

8693 

P. T. T. Haşmodorloğonden: 
Mabıy11 edilecek 11gatl yirmi, uaml 35 ton made• Ye ug11t 

16, Hamt 25 ton kok k6mlrG l 1 · 11 · 985 llrlblade• ltlbarea 
15 gln mllddetle mlnakuaya koaalmaıtor. 

Tıtlplerla bıımGdOrlGk kalemine •e mlnakaNJ• lt1lr1k etmek 
l1ere ~6 url 11lı glnl IUt 15 te komllıyona mlneaatlır1. 

3655 12 16 19 23 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
İkinci Beyler ıokağı TGrk mluyede ulonu lttlıallnde 

namuı 45. Baetılarını 6Aleden ıoura 15 den 18 e kadar 
TELEFON : 3~06 

lzmir vakıflar .direktörlOğOnden: 
Senelik kin 

Ömer L6tfa •akfındla S.lhaae'de Sll No. e• 216 
H. O.ma• pefl .. rı. K.ıraadaa hamım S. 8 No. H 100 
Yalı:uıda yısıh iki e.ta lbaleel 16 ·ti· 935 glal IHt ı• te 

yapılac.ktar. Ieteklllerln o gln IUI 14 te komleyona gelmeleri. 
s62~ s ıs ıs 



No. 637.! 

lklocttf'şrln 9 .~f> 

Amerika 
Donanmasından 100 Parça Kış 

Manevralarına Çıkt~ 

Fransız Ga.zeteleri ve Mısır Hadiseleri 

M.Baldvin Kazanıyor. Italya, Ras Ka sa Bir it lyan . 
Neticeyi Beklemektedir.. ~e Kolu u Malı ettı. _______________________ .. ____________________ __ 

logiltere ve Fransa, ltalya Notasına Beraber Cevab Ve
recekler. Mısır'da Hoar'ın Nutku Fena 1'esir Yapmış .. 

--------------------~ .. ----------------------
htan b o I 14 (özel) - Fran · dra'dan haber verlllyor: Saylav da ltalya'nın Parlı ııeflrlnl 

ıız baeanı, Mıeır hAdlselerinden ıeçlml, bugfto oldu. Neticeler, kabnl etmiştir. 
yarın ııabah anlıeılıcıkhr. R~y Londr• mehaf ili, Roma mG· 

Şamuel Hoar 

bahlııle ozon makalc:ler yaz· 
malı.ta ve Vert partleloio ha 
reketlerlnl dikkate ıayan bul· 
maktadır. Sazı gazeteler, bu 
kargaıalılı.ların, Slr Samuf'l 

Boar'ın t1öylnloden çıktı~ını ileri 
ılrGyorl.r. 

lsıanbul, 14 (nz"I) - Lon 

lıikatıoın iki h6kumet arasın· 
verenler Hl milyon 300 bin 
klıjf dir, 8oolann en çoğu Bald· dakl vazlydl hiçbir veçblle 

drğlştlrmemiş addoluoıcağı ka 
vln part!alne rey vermişlerdir. naatlodedlr. 

Yalnız Londra halkı Baldvln'e "· Londra'dan alacağı yeni dl· 

toz rey vermiştir. nktif ler Qzerl"e lnglhf're'uln 
fatanbul 14 (özel) - lngfl · Roma eefJrt Roma mOzakerele· 

tere ile FranH, Jıalya'nın Vd· rint- devam edı•cektlr. 
dlğl notaya yek meal bir ce logiliz'Jer L•bya'dan bir fırka 
vah vereceklerdir. Bu cevab, aeketln geri alınmaeıoı kAf 1 
İngiltere eaylav er.çimi tama · görmemekte ve ikinci btr far. 
01en aulaşıJdıktan ııonra veri· kaııının da geri çekllıneslol ts 
lcr.ektlr. temelı.tedlrler ve Akdenlzde 

1-tıaobul, 14 (Özd) _ ltal· vaziyetin düzehllmesl lçlo yeni 
fedakArhklara ihtiyaç göster 

ya'da Iogllıere eaylav eeçlmfnla mektedlrler. 
11onoı,:lara meraltla beldrnmek· 

M181r'da vefdçllerlo ıon ha 
tedlr. Ffklra umumiye, ıorlıma reketlerl Londrada nazarı dik · 
tedbirlerine mukabil ahoan 

kati celbeımlştlr. Bonon ltal· 
tertibatı her gao genieletmek yan propa~ındalarının eteri ol · 
tedir. du•u eanılmaktadır. 

lıtanbul, 14 (öıel) - Paril Mıeır milllyetpenerlerl İngl· 
teo bildirlllyor: ~iliz'ler namına ıecrt tt>dblrlere 

Zecri tedbirlerin tatbik tarl IQıum görmemektedirler. 
binin yıklatmaıı beynelmlld ltalyan'lar r.ecrl tedbirlere 

11iyad fı1allyetl yeniden canlan· kartı yeat kararlar vermekte 
dırmı~tır. dlrler. İtalyan gar.eeelt'rl ha 

1 ıuretle ıecri trdblrlerln lı.-lya 
Mueeollnl ile ogllir. ıeflrlnlo 

dan baıka diğer de•IPtlere ha· 
Roma'dakt ton mQIAkab, kıı· ber •erece~inl yaımıktadcrlar. 
men f'ran!anın Roma sefiri Cenevre'de ıecrl tedblrlu 
tarafından da tekrarlaomııtır. etrafında ı&ll kararlar ittihaz 

.:>ulb tıraftıra olan M. Lnal o'uııcakhr. 

Ani Bir Taarrazda(IO) Bin Tüfekle 
80 Katır Aldılar. ltalyan Telefatı Çok. 

--------~----·"·-.··~·~···-~.--~--~------~ 
lcnparalor OrduRu Oessie'de Toplanıyor. 105 Bin Yeni 

Asker Harbe iştirake Hazırlanıyor. 
İdtaobul, 14 (özel) - Adu 

adan İtalyan ajansı bildiriyor: 

Akeum ve Adua cenubunda 
temlzl,me harek4ttna devam 
oluouıaktadır. DOışmaolarıo puıu 

kurduklara mahallerden çıkarıl 
maeına çalışılmaktadır. 

latınbul, 14 (Tdefon)-Adlı 
Abıba'dan haber veriliyor: 

Makalle bôll(eelnde Habet 
çeıelerlol hırpalamakla metıcol 

dGrler. Bugftn Ru K .. eaa Ma 
bile cenubunda ini olarak 
taarruza geçmlt ve bir ltelyan 
laıe kolona mahvetmiştir. Ba· 
betlerin bu hiç beklenmlyen 
taarruıa kart111ndı İtalyao'•ar 
panik yapmıtlardır. e.bf't'ler 
gayet az telefat verdikleri bu 

muharebede 10 bin Ulfenk •e 
80 hhr ele geçlrmlflrrdlr. Pek 
çok İtalyan ukerl Glm4ttGr. 

Adle Ababa 13 (A.A) - Da 
baeler faallyrtle barba hazar· 
lınmakıadırlar. Raa Gektucu 
40,000 klıl ile demlryolunan 
ılmal bölgeılnde meni almıtıır. 
R11 Dantsa da 35,000 u,ı ile 
demlryolun nn cenu b ınrtlarıncla 

yerleemlttfr. Baheş komandan· 
lıgı Daoakllden ilerllyen İtal 
yanlara kartı eohan Jtjayı 

koymuştur. Bunan konetlerl 
30,000 kl,ldlr. Deeale bölge· 
aloda bulanın Ra11 Kabadeln 
taarruzlarına karşı Habeıletanın 

hazırladığı kuvvetler l~te bon· 
lardır. 80 kunetler tlmdlye 
kad ıu lnrbı girmemişlerdir. 

lııtanbol 11 ( Telefon ) -
Adle Ababa'dan bildlrllfyor: 

Makall~ olıoallode Babeı 

kuvvetleri İtalyan 'Jarla tlddetli 
bir harba tutoşarık halyanları 
geri çekmege mecbur eımlıjlt-r 

-;;-burad;-blrkaç kôyil ele ge. 
çlrmlıjlerdlr. Bu 11vaeta İtalyan 
:ardın eelr edUeolerlo eayııı 
oldukça çoktur. İıalyao'lar bG· 
yok zayiat vermtelerdlr. 

luı1nbul l' (Telefon) - Ma 
kalle'dla blldlrillyor: Geaeral 
Dö Bono, İtalyın'ların Babet 
lere kartı kaaadıgı saferi kot· 
lolamak Dzere buradan geç 
mfştlr. 

Sarı Tehlike, Habeş işin· 
den Daha Korkunç? 

Japon'ların; Ansızın Bir Taarruz Yapmağa 
Vesile Aradıkları iddia Ediliyor. 

letanbul, 14 ( Özel ) - (Uberte) g11eteıl; sara trbllkeye nlı 
betle Iıalyı - Habeıletan harbıoın biç meeabeıfnde olduğuna 

yumakta n Sterf'H aolaıınaıınıo ehemmiyetle muhafau edil 
meelnl tuılye eylemf'ktedlı. 

lıtanbol, 14 ( Ôsel ) - Tay111iı1 gaaeteıılnln Tokyo •ytarı, 1• 
ponya'nıo Naokln Gıerlne taarroı için tebf'plu aradığını yas . 

malı.ta •e Uzak ıırkıa yeni OoemU btdl1elerln bıt'amak nr.c: e 
oldııtunu blldlrm,kıedlr . 

laglllı krallçeıt Marl'oln Londra'da senelik bolu maçlarında 
alınmıı bir reeml 

loglltere'de lotibıbıt mOcıdrleal: Mobafazılı.trJarın kadın 
propı~andacıları teçlltr arasında J•ropıganda yapıyorlar. 

Yeni kıpaoan BrOhel eergiılode Afrika pavyonları mrnıopları 
tide lalan mallara ucuı ucuz ıahyorlar. 

Sinema •e Amerlka'nın dilber 
111ugannlyeıl Grace Moore'nln 

ıoa reeml 

Manllo adaıııoda Japon te Ame· 
rlka denlı baklalarının 

bir koaaımllnı 

ltomaoya çingeneleri Bakreı'te 

umumumt bir konııre yapmıılar 

n 7eal ba7rak ıe9ml1l1rdlr 

""'"' liveÇ Kralının o~lu Vellabd 
Prenı GGltu Radolf •o 

reflk11ı Loaclrı 'dl 
İnglllı Kralının llçlncll oAlu] te karı11 nleadlklerl sOJ1 
Baldaıbım 11ra71nıa balkoaaadlıa balkı . Mltm nrl7or. 


