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Habeş'ler 
Sekiz Sene için Harh Oazırlığı 

Yapmışlardır 

olilulila [{azandı 
lnebolu Süvarisinin "Kaza ı Bahri,, Raporu Dileği Dtın, 

Ticaret Mahkemesinde etkik Edildi, Karar Verildi. 
Kaptanla Şahidlerin ifadelerinin Arasında Ayrılıklar Devamdadır. Gemi 

Nasıl Battı? istikbal Vapuru Çarptı Mı? Karaya Yaoaşamaz Mıydı?. 
--------------------~------------------~ Sovari, oçonco kaptan, Çarkçıbası, Serdomen, Los-

tromolar, ikinci Çarkçı ve Gemi Molazimi Don Mab .. 
kemede Neler Söylediler? Vak'anın Her Safhası 80-

yok Bir Heyecan ve Dehşetle Doludur. 
laebolu ılnrhl Mebmed Ali 

bptlaın talebi berine, Proft 
dl Fartana (Kıııyıbıbri rapora) 
lnibul edUmek lsere lnebola 

t'aparu btditr.tlnla a111l qkabal 
•ta dDn ticaret mıhkemeıiade 

tetbtt edllmltdr. 8a eel•e fe 

gemi ıl flrld, içindi kıptın, 

~~~--------~~-çarkçı batı, gemi aerdemenl, ge 
mi ımbar loıtromo1a, gtı•erte 

loetromoıa, ikinci çark~ı •e 
gemi mal&alm kapını dlalen 
ml,lerdlr. O.... •t..hıın adliye kon 
dorlın dinleylellerle tlolmefhl. 
Mahkeme ıatoau dala• eH'el 

bıncabıaç dolmnt bir halde 
balanayorda. Hr.yetl btktme, 
enel4 ~eml ıl..tıl Mebmed 
AH K8f>tanrn geıtrilmeatal r.m· 
reni. 

Jlebmed Ali, jıad.rmı •• 
bıfasaeıadı ulona Kirdi. iki 
gaa l!Hellae nllhtle da~ı 

................................. .,.~.-· ......................... ~ ....................................................... . 
V aporuo Batması Tahkik.atı Bitmiş Gibidir 

Fazla Yük Alması için işletme Şefi 
Kaptana Telsizle Emir Vermiş lnebolu vapuru ıüvarisi dün dinlenirken .. 

•lda •e fllbt bhldn bh hılde 1 bir gemici• faaHeel balana ıoralacak ıuallere ceHb ••· 

lJrla'da Kurtulmuş Bir Gruh Bulunduğu Yalandır. So.- ••· ntw1a•· •k r•k bir ,.,dy. meğe ..... r bır ... ı,eııe darda. 
pudeet H oaun albada kılla • Belim ka'flllDa geçti •e - Sonu ' 11dl ya-. -

\?ari ile ikinci Kaptan Arasında M On ak aşa lar Ç~ m ış. ··-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·;·-·-·-·-·· 
....... ..,... --....... u .... dül ...... ,........... ... ı;..ı.ın·,. ı .. AD ..... ,. s ltalyan - Hahe~ harbı 

bk tallklkdl ... ~ı .... , ... abk· ludap bük1Dda idi. bl.7bk; kiti olmak bere 7 ka•ude ., 

"9 (M6ddel ... mtllkçe) pua.ı Urll kaymabmhga l••IMlle eetkedllmttdr. Bagtalerde ft· 

........ " fllGla ... kt•da din bemea tahkik ettlrmltdr. Tı· paıll S.111111•'• 2 H Menln'e 
ıe... .. , : .. hlt bhaumfbr. bal faabuedekl telefon lıleme· de 2 kuuede gGaderllmek 
O.. yargenelJ ....... oma. dlll içba tü.ffaabue dlrekt&r· luredlr· Bunların btletlerl de· 
l&al; tahklkıt nnkm·•)Mal· ıaıo ile g&rGtOlememlı lee de alsplları ldaıeelace terllmltdr. 

t.r...ını luaybel•İf •l• An· 
telyalı Alı o8lu•Kdsını 

ille metgal olmt11ıar. "•gln 
ltlael •H-Bltkçl ebllYnaf 
"-ak bir fen karala •tflmek 
'-erecttr. Ba karni gerek hl· 

' ••ll•de tetkiki• ,,,.. 
"'At, gerek tahkikat nnkı ise· 
"-de it.deleri gkdea geçirerek 
-...,. .._rby.c•k •e geael 
"-•••hl• nrecekdr. 

thıi .. ,.ı olarak ıeçlleeek 
'-ttehM111 denlseller genel •· 
"-a.ıt.kçı teeblt edilmektedir. 
._ hfba Mbllh tehlrde berk•d 
.::Uren bh bit.er dayalmatt 

t .... cakmsmıetır. 
L!a. haber; ku .. edr.lerden 
...,...... olıa bir pabaa 

Deni:e aııldılclan torıra 11 ya
şındaki eglunu. koybeden Coya 

Urla kıymakı•hgı bl ... t J•· 
rinde tahkikat yıpmlf w la· 

bal ı.alwaede lalçblr kausede 
bulaamadıAını teeblt ederek 
hbayhA• malı\met ftrm19tlr 

Memleket b11taneılade 13 
kanededea 2 ti din tıburca 

edllmlı w baaı. da ltlmlay 
kurama llrafaadaa elblee •e· 
rHmek ıerelile gl1Mrll•lt*. 
Bumıhıae'dekl teblr oıelln•e 
bulanın klzuecleler dla 1Mbab 
memleketlerine ıetkedllmltler· 

dlr. 
Şehir otelinde hloblr bu 

zede kalmımııtır. Daa eabahkl 

.tı,oa &naile •aa1tı'7• ı, 

Şlmeı••ıle lmtr•• ... aynlmlf 
olan kuuedelerln 701 munf· 
laıı da ıene ba idare t•rafnı 
dan ..... lr. a ........ 'bl 
m•• olan kuasedeler 11 ktıl 

•• ibareitlr. 
Urla Klllımıa· eahlllerbıde 

toplınanı ohm Yapar eıyııı 

denlı ye&a.ıı lıtletme Wueelnce 
ba~lln ihr•eal gGmrDtG ember 

lnındı haır ... mıı olıa lu118• 
llfl•m•A• batbnaalnır. Dl• 
aeeate laı•yoa Mhiplerlle a.. 
eı,.aın .. ı•••• lcla motebık 
kalmı,tll'. K•myonlır her aefer 
için ılllter Ura alacaklardır. 

Eko•omİ bakulatıadaa l»a · 
kaalak ıdıa• tabldkat yapmıiıı. 
aaere Aakır.'daa tehrlmlse 
gönderilen bakıalık fea eepek· 
terlerladDa &bclanıhlm dl• 
llbayltk mektapçalağondı facia 
etrafmdm •kklbtlı mep 
olmaı .e denlayolları lıletme 

ldareılace 11tıllbel'• -aderll 
mlyerek tehrlmlıde ıbkoaal· 

maı olan Hparl mGreUebat •e 
ubltaaıadu yedi kiti dlalea · 
mittir. 
Tabklbhnı deHm edecektir. 
laebola facluanın a.hklkata 

ıınuacla ı•ml ıanrlll Mehmed 
AH bptıalı kemi mlrelleH· 
bnın ifadeleri aruaacla bua 
ıenaku'8r g&rllmlı te ba le· 
aakuluaa ll•alhlae tabfalarkea 

- Sola• 3 ael 71He -

Cephelerde Fevkalidelik Yoktur. Bir 
Italyan Kumandanı öldü. Dagabura 
Harbinden Haber Alınamamıştır. 

~ lıalyan yerli aslterlflri cephede 

lıtaabul, 15 (Osel)-i8arar· reemlğ teblfğlade diyor ki: 
elan ahnıa llıberlere g&re, Da· Dangıl kanetlerl birinci 
kabar'da blylk bir muurebe kolordunun bir k11mı, (Azlyadl) 
hltllmııtır. Muhabere •e temu mnkllade Babet kamaadını 

•uatalara boınldaAa için ba (Döıyak ,Kun Seblı) ıa ka•
mabarebenln netaylcl bakkıada •etlerlle ıem .. gelerek pddedl 
mıh\mıı alanımımaktadır. ,bir nııubarebe açmııtır. ocı,mın 
46 numaralı lıal.yan ıebli&i: kunealerl, 55 &il n ylalerce 

l111abal, 15 (Gsel) - Ge· yarah barıkarak rıe•at ıımtıdr. 

•er1I Dl Bono, '6 namuab ~anetlerlmbdta ' sabit •• 

1&karllerdea 50 nefer yeralın· 

mı,ın. Ordamuıı:, (Aslyıdl) 

mevldlnl ~le g .. çlrmlttlr. 
Tayy1relerlm1ı :Anbıl&kl'de 

f11llyııtte bolaamuı, dCımaa 

nınzllullte bomba atmııtır. 

Bir ltaly an · 
Taarruzu Be'lcleniyor: 

htanbul, 15 (özel) - Clba· 
tiden haber nrlldlğlne gör.,, 
general Dö Bono, batan ordu· 
ıuyle beraber, Ooıy• yoller1nı 

açmak için Aobaltki ile Aeaa· 
ki bölö mıutık11ıodı umumi 
bir taarruz b1&arlKmaktadar. 
General MarHloa bu taarruaclı 
Tfgr'e cepbeılnde lbılyat bir 
kanet olarak kılacıkttr. 

Hararıa Taarru:ı: 

lıt•abal, 15 (Öıel) - Parlı· 
ten yasat.yor: 

İtalyan cepheelnclekl ecnebi 
mahıblrler, ltılyın'lııan Somali 
cepheıladekl maH(fllkıyederl 

Hıbet'lllerla Cberlnde bG71k 
bh tedr haeale gelkmlıllr. 

İtalyan orduları tlmılde Tlgre 
,. Daagalı 'ye blklmdlrler. Ce· 
napta da Opdea'e bakim M· 
lanmaktadarlar. 

Erllre ile ltılyıa eomılbl 
irtibata H umaada tabıkkak 

- 5MM 6 UtQ ,a.a ::: 



......... ,, 
Gllnd elik 

(Günün Telyazı Habeırlerı) 
Zecri Tedbirler 

Habeşistan'ın Ankara Elçisi 
Zecıt tedbirler hakkındaki 

kı•a• projetl ba~n Kama 
tayda gnratGlecektlr. Proje 
metal ile ba teklifi gerektiren 
1ebeblerl psetemlsln ba 1ayı· 
Dada netrediyoras 

lıalya Ye B•beılıtan mtlletler 
eemlyetl nuıdarlar. Cemiyet 
pakbDıa 12 inci maddeılne 

gire, ua devletler, barba bet 
ftrmam~ı tuhbad etmlılerdlr. 
El•r lçlerlndea biri bu tuh· 
hldlal hoacak olana ce 
mfyet, bubı menetmek yahad, 
eıer meaedemeue, onan deYa· 
mıaı lmktaııs kalmak için, 
derece derece, bir takım ted· 
birlere karar Yerlr. Batla ••• 
da.letler, nMıl 12 inci madde 
Ue harba bat•armamağı teah· 
bit etmltlene, 16 ıacı madde 
ile seert tedbirler hakkındaki 

cemiyet kararlannı tatbik et· 
••il de kabul etmlılerdlr. 

Cemiyet Babetllta• harbıaı 
O.UyeMlaek •• iki asa deY· 
ledJI m-ı Mlmak ı-.ıa elin· 
dea geldlll kadar çalıtb. NI 
laayet Babet'Uler ılllbla teca 
wİu apulıklanaa CeaHre'ye 
haber •erdiler. Cemiyet; paktıa 
lalklmlerlae gire, meı',leyi 

tetkik etti •• lıalya'aıa m6te 
am olda19na katar .erdi. Sın 
secrt tedbirlere geldi: Hep bil· 
dlllmk ... n ha ilk tedbirler 
ıw,.•ya il Ala •e kredi Yerme 
..... Iıalya'dan mal almamak 
" bir takım malları ltalya'y• 
....._ktır. 

925 deaberl Terkiye .., 
halya, blrlblrledae lalllUlf bir 
aadl .. m• ile baibdırlar. Ba 
mlaatebetlerlD IOD umularda 
glttfkce lylletmekte olda«a•• 
da llylemek ltterlL lıalya · 
Babetlata• meı'eletlade de bl 
.tm ...tyetlmla. iki dHleda 

· doatfa "adalet~ ....... ıanaı 
lldyen, iyicil bir bltanfbktn. 
Bak6meda, bagtlakl kanaaa 
ka•ataya tanlDUlaa aebep de, 
Milletler Cemlyeıl ..... olmak· 
bltmı .. 9e ba babktan dalan 
ıulala6dedmlal yerlae getirmek 
•Mlfell alhaü Waamaklı19. 

•••• lharenlr. 
Yeal de•leda kanlda19 

pdenbeıl laer larafıa çok 
bant lltlye• bir dewlet olarak, 
llarlt olmamuıaa çabımaktaa 
•e haıbı menetmek lmklaı 

olm...., ılr'atle barıt alsamı

•• dlallmek lmklnlanaı dile· 
mek •e aramaktan bqka ae 
yapablllrlaP 

Blalm milletler cemlyeılae 

lhltlml-. oaaa bant •• adalet 
premlplerlal bealmıemekll • 
llmladeD, kollekdf emniyet 
da•umıa gerçekleımetlne hl•· 
met etmek haıaaaadakl •mi· 
.ı BR•udandır. Milletleri 
geftllllsllk lçlade masıarlb 

.tea Ye aaak harb aetlceel 
•ere• eekl tlatemler yedae, 
laeal•, bandaa daha iyi bir 
emniyet ıleteml balaamat de
illdlr. Sbtemln tam 't'e eblbls 
oWataaa iddia eımlyora•. l}.,y 

let relelmla, yalbatı aatkaada, 
.. noktayı btllaaeR beUrtmlftlr. 

BltlD ı .. abgaa taliinl ligi· 
leıadlren bir bayık tetebblıla 
ilk tecrilbe wnelednde balaaa· 
1oray. Olaaukl kuarlar ... 
ak cemiyet ... tarının elblrUgl 
.. daftya baiblıktakl eamlml· 
yed ile ortadaa kalkacaktır. 

Doet bir dnlete kar,ı b6yle 
brarlar almata mecbar olaıa· 
masaa, blsi memau edea bir 
Mtlae oa...da19aı eGylemeliyla. 

F. R. ATAY 

Fakat naife •e tHhhadlerlmls 
blse barba yardım etmemegl 
emretmektfldlr. Bundan haeka 

bGyle tedbirler ahnmuanın, yal· 
nız Habeı .ak'anna •e ltalya 
ya haerolanmıyacaııaa kaaaa 
tlmls vardır. Bls!m için, Ka 
mataya, secrt tedbirler kara· 
rının bldınlm111uı mlmkl• 
oldop kadar çabak teklif ede
bilmek, •• bayık •lcdaa bauı 
olacaklar. 

Ba mlauebeıle İagllis ka· 
moyonon Milletler Ge.mlyeıl 

ldeolojiılal deltırleadlrmek. ae 
kadar ehemmiyetli lee, boyana 
yeni tedbirler arayarak •e doıt· 
ça ta•Ulatlardı belaaarak, ba· 
nı da•uıaı cebir •e mordaa 
g•yrl lmklnlarla halleımektea 

yorulmayan Fraa a'aın pyret· 
lerlal de takdirle anmak dolra 
olur. 

Bu fıruıla bir noktaya te· 
maı etmek letlyoras: Dıt lıler 
Bakanımı• TarHye'nla, WICla· 
mH •e parçalaamq talh preD· 
Iİplne kaaaallni lınat baldakça 
tuh etmlfllr. Ba ıalha kora 
mak lçla Milletler Cemiyeti 
paktıaıa ehemmlyed bir defa 
daha •lr6amekle beraber, ce· 
mlyet paktını• cerçneet lçlade, 
rejyonl paktlana haıad d•lerl 
ele laer hlcllaede yealdea mey 
daaa çakıyor. 

S.lkaa pakb, bulana ea 
iyi Graeklerladeadlr. Bir mer· 
kesi A •npa, bir tuk paktıaıa 
da toktaabed lled ılrllmekıe 
oldapaa blllyoras. Bangld 
daba kolay •e tabak gerçekle· 
teblllne, Hela ondaa batla 
mal, dau glo g6rlaeDlerla 
haflftet•ealae yarJım edecek· 
tir. Soa ftk'alar, eıktdea çok 
b.luolaun, timdi pebs mi 
aak ... olaaaa bir balge pak· 
tıaıa elae•mlyedal glllermlfllr: 

Atatürk 
ltalya Krah 
Emaaoel'i Kutluladı 

Ankara 15 (A.A) - ltatya 
kralınıa dogamuaaa yıldöal 

mi manaeebetlle Camar S.ı 
kanı Atatlrk'le S. M. Kral 
araııada aıaAıdakl telgraflar 
teati olaamaıtar. 

Harh için Ne Diyor? ____________________ .. __________________ __ 

Elçi Diyor ki: Biz Darbın Uzun Mnddet Devam Edece· 
. ğioi Nazara Alarak 8 Sene için Hazırlandık .. 

Ankara, 15 (Oael) - Babeılıtan'la Ankara elçld, gaseteeilere dlye.tnde demlıtlr ki: 

S. M. &ral 
Vlktor Emaaael 

- Darbın hene. baflaagıcıada balaaayoras. Bls, ba herbıa asaa mlddet den• edeceatal 
dlltlaer"k OD• g6re ha•ırlaamıı balanayoraz. Bnarbtımıs, 8 ıene lolndlr. 

Majeıteatzla doıamuan 

yılclGalml mllauebealle •mi 
mi ıebrlklerlml •e phat •• 
dellerlle ltalya'aıa bayıadırhgı 
baıaıaau~I dlleklerlml ea· 
narım. 

.... ··• ....... 
iialdvin, Partisi Kahir Bir 
Ekseriyetle Seçimi Kazandı 

Ekaelaaı Kamil Atatllrk 
Aakan 

EkHlannnıu 1amlmlyetle 
teeekklr eder •• .. w uadet· 
lerll~ Tlrklye'aln bayıadırb .. 
yolaadakl dileklerimin bba · 
lbl dca ederim. 

Ingiliz Dış Siyasasında hiçbir Deği· 
şiklik Olmıyacağı Gibi, Italya'yı Tat· 

Yilııor Emanuel 
minkir Yol AranacağJ da Asılsızdır 

\.. I 

Fraosa'nın Cenbı 
letanbal, 16 (Osel) - Fna· 

-. lwya'aıa aota11aa •ereeel' 
ee•abl laaırlamaktaclır. 

lıtanbal 15 (6-1) - Lond· 
n'dan bildiriliyor: 

ladhababn ilk aetleellae 
g6re, Slr S.mael Boar, Loacl 
n41an ladhap ........ Slr 

Habeş Kadınlarına Ya· 
pllan Ağır Hareketler 

Bu Yozden Kadınlar Çölde Habeş 
Mevzilerine Doğru Yol Almaktadır 

letaabn'9 15 (Telefoa) - Adlı Abmha'da WWlrlll,-: Babet 
hlkdmetlala netreldll bir tebltll reamltle ltaly• ulteılerl tan· 
fıadan Babet bdlalarıaa, laelll maaattar papaalanaa altı 'fe 
clrkla hareketler yapıldıl' blldldllyor. Erkekler bdıalanaı ••· 
halasa için tedbirler almaktadırlar. Biti• Şimal mıntak111 ... 
ba hareketler geael bir tekilde Japalmıı, kadıalar 91le bç•t· 
&ardır. B• haberler Ak•m, Adaa •e Adlpıft'da oldala ltla ka· 
dualar Babet me..U.rlne lldea etmek aue Qllde Uerlemete t.ı· 
lamıılardat. Graplar halinde ç6lde Uerllye• ba kadaalann geri 
dlameled lcl• ltalyaa'lar da tedbir al-ta blkaımeludır. Şa· 
aa da kaydetmek ıa.mdır ki Jlrlflt ballatle lk• yeril halka 
dokaaal11111ma• iti• kamaaa..hk taralıaua İtalyan ortlaaana 
emir Terllmittlr. 

' .. 

Çemberlayn da kqaamıttlr. 

No.tl Çemberlaya da 1eollmlt 
tir. Birçok naırlar daha M· 

vllmltlerdlr. Amele lırkua il 
d•Ulladea ~len Luıbari 
de Nçllmltdr. 

Ka••myanlar •r••• mll· 
taklllerd• Slr krber Samael, 
Loyd Coro'an oaıa ... ubak 
komlnllt tefi ftl'dtr. 

llakdoaala'ıa da bJbettlll 
haber abamıfb. 

.lataabal, 16 (Ôael) - Lo•· 
dn'daa baber •eriliyor: -Sabık! 
batbabla Lold- Corç -da- eekl 
l•dllab dalrMI olaa KuMna'· 
dan teknr uyla• çakmıttar. 

Eekl dem hakaaa Lord Çar· 
.cD. blyak bir ebealJetle b· 
HDmıttar. Keadlllae ...... olu 
.. ylaTlanlaa 10 bla. re1 .... 
almıttar. 

Komblltler bunmamıt , 
Lord Fatkat n Lord Bulet de 
a.. ....... 

letanbal, ıs (0..1) - lngll· 
tere •Jla• aeçlmlade Ledl Alı· 
tor otla ile beraber kuudalar. 

te kaybeten d6rt kabine iyeli 
teknr bunmıfbr. Banlar•• 
aruıada Alebaadar da •ardır. 

KHın UIDliedler hlt reJ 
t ..... mamıpdtr. Oau ltlll 
bdaalana •ntlara •ktır. 29 
kadıa aamsettea 1alaı• 3 b· 
dan •ylHbk kasanmııbr. 

Loadrs'da mabalefet 1191 par• 
dd 11, ••'-fuülrlar 2 •J· 
la•hk bybetmltl• Ye •aha· 
faaklrlar 1 l •yluhk ••ha· 
faa etmiıleftllr. 

Btltb ltled .., İ•glhen .t• 
yuuıaa alt· llt edecek bir itti 
ekıedJed Ullk ............ 
olama. Şlmall lrlaa .. 'da top· 
laatalar olm .. , pollller bulal'I 
clal•t•fbr. e,ı.g..tıa .. olO• 

mobil tatla•••t. iki bda9 ya· 
nlamıttar • 

Makdoaald; Loadn'• tre .. 

de• laerkea guetecllere: 
- Setimi bybetmlt oı..• 

lhtt.all ..mı. Çok ..... ... 
_..le etda n ,......... 
Şimdi •111fMll•• .. .,.... 
byı& 

Akde• ml•lnaı laabrlatmak 
letlyona. :r.u dbyayı balla 
maya ba blylk gGlla kıyı 

de•letled aramada eeulı bir 
gl•enllk karmak, Awa.-'da 
n her a.nfıa bllgelik anlat 
malan yardım ed~aekdr. 

Soa 1111 olank, balaaık ha· 
.aya bir gln Hel, benı ay 
dıabl• •e ıekdn gelmeıial 
dlliyellm. 

ltalya-Ingiltere Arasında 
Anlaşma Olamıyacak! 

_______ r._a_. A_T_AY_ M. 1'!-ossolini ve Iogiliz Sefirinin Ko-
Ingiliz'ler nuşmuları Akim Kalacaktır •. 

lllanbul 15 ( Telefoa ) -
Loadndaa blldlılUyor: lagute· 
,... .,. ........ -atlua 
ı• Mtleelerl •er•ltdr: 

lllk6met pardel aabafaaa· 
Urlanadu 4,125,176, aı..ı 

Ubenllealea 34:4,460 teJ ol· 
mak isen 4,664,582 rey De 
82 1ayla•hk kuanmıttır. 

Demltdr. 
ı.aa.bal, 15 (Telefo•) - Ce· 

aewe•a. MNblllyor: 
hagiltere'dekl leci• mawf· 

fakıyed laanda çok ....... 
tellkkl edllmlt •• laak6medlt 
ka••ellDI gaetermlttlr. Ha ... 
mea'eleelade lagotere 11,
..... hiçbir llellflkllk olmıyr 

Sllt Çocuklarına Gaz 
Maskesi Yapıyorlar ••• 

1ıtanbal, 15 (Ösel) - Baw 
turrusa lhtt.allade kalluıl · 

mak bin lagiltere'de ılı ÇO· 

caklarma •e kıoılt çocaklan 
mama• gn makelerl bamrlu· 
maktadır. 

Fransa'da 
Meclis Mehafilinde 
MGoakafBlar Ba,Iadı. 

l11aabal 16 (6ul) - l'na· 
1acla mecllı mehaflllade •-· 
kafalar tlmdldea bqlamıtbr. 
Radlbl lırkumıa birçok erki· 
aı M. Beryo dyuellade top 
laamıtlar •e maliye bakaaana 
slyaret ederek bası mltalealar 
dermeyaa etmltlerdln. 

Faeist Kon· 
gresi Toplanıyor .. 

latanbal, 16 (0..1) - Ro 
ma'dea haber •erlldlllae g6re, 
bayık Fael1t koD1rul, yare• 
Slayor MD110lial'nln hatkaah 
1taü topluacaklır. 

Parll, 15 (A.A) - Oa91e psetealaln Loadn'daa Gtn•dllln• 
gire, M11110Ual ile laplls elold ar•adakl mlaakereleı ııaden 
.... lloletmektedlr. ltal,..'lar Ltbya'daa daha fasla kaHet geri 
~kmek lltemlyorlar. MD110U.I me.kerelere tlmdlltk deftm 
muuda deilldlr. Baada• mabadı İllgllls'lerdea a•mf ta"flll 
keparmaka.r. Dlake koaaımalar emrede llaeaollat ilk lace 
lagtlla'lerln Akd.als'deki ka••etlerlal geri 99kmelerl lhımgeldl· 

11•1 bt'f olarak llylemlftlr. lagtll•'let lae Halyetla mlltakbel 
IDkltalıaa mçakça bom•• hiçbir harekette Waaaaak f lkrlnde 
del'ldlr. 

••• 
Fransa' daki Feyezan 

Solar 9 Metre Yokseldi, Mtıoakale 
Durdu, Yardım Zorlaştı. 

btaabal, 15 (0..1)- Fnma'dakl feyeau hAll dnam etmek· 
tedlr. Nlm'de y91marlann dlaaaeel laueblle H.tyetl• dlselecelf 
lmltlerl batlamıfbt. Bltlla yolla aeller tarafından bo•almattar. 
Liron o•••d• • 9 metre ylklekllA• oıkmıttır. Boa aebrl 
lafmıfbr. Şlmeadlfer mlaabltb ketllmlttlr. Ymbm gtlçietmlt· 
Ilı. Sooa aebrlalD t111Juı Roa'da aclar. Ba aebrla ..W. 
6,,0 metnyl •l•Gfl•· Uyon brhladekl wyl mle•e1eled 
•lar albada blmıttar. Yardım ltla •ndallar k•llaaalmakladaı. 

Sooa •• Laor beter metn ylklelmlılerıllr. Soa taba reaml 
tebUI• gire bagtla Boa aelarl 36 ••tlaetre altalmıfbr. Nlm'de 
•aalye& de&ltmemlfdr. lla .. elll itler dmmaetar. Şehir lalade 
•Mlellf •'""._.. S 11e1re • 'frir. 

Mabal,fet partileri; l191ler· 
den 4,721,78' S.mael Boar 
partW 653,562 mlllakll ltçiler 
22,200, 1-ller 135,665, mll· 
taklUer 61,255 rey ola.ak IH 
re '93•2.9'8 reyle 86 •Jla•· 
bk baaamıtlardır. 

Setimin •maml ftslyedae 
gire Makdoaald •e alla bu· 
n•mamıılardtr. Said .... Çem· 
berlayn, Gad •• lalk6aet 
lyed olarak claba 11 kiti b· 
••mıttar. 

ealt anlaplmaktadır. 
lıalya'yı tatmin edecek ... 

kilde aslaımıya urelmak 1"9 
laglltere aty .... acla delltlkl* 
olaealt hakkındaki balMıder .. 
ıaretle ıa7a dlfaalftlr. 

letaabal, lö (6ul) - Lor 
dn'daa bildiriliyor: Blko.-1• 
oller 190 mabafaaaklr, 19 W 
.., 179 llbenl olmak lsre S90 
•Jla•bk k---.ıanıar ...... 
halasakirlar 35 rey kaJ'ltet.W 

leftllr. leçtler ' ' nJ k ... ~ 
lar. Lora GGa6'a8D kı• il 

6 1"1 uylaft bybetmlt, 934: k-.mıttır. 
' .. 

Atina'da Hazırlık Var 
Kral Geçerken Boket Atılmıyaca9' 

tır. HokOmet Tedbirler Alıyor. 
İllubGI, 16 (0..1) - Adaa'daa haber HrlUyor: Kral iki-' 

Jorj, Yaaaaletaa'a geldljlade ukl ratema'a çakwk .. (SIJllllO} 
JOlaaa taklb ederek 1arayım gldecekdr. 

Zabıta kaHetlerl; ba 701 laedade otarulan teUlt etmlt ff 
Kral' .. geteeelf ıla ~çk atmamakla beraber, e~ledae J•~ 
" .... ._ pyrl mllecoel klailelerl bbal etmemelerlel ._. _.. ...... .,...... . 



111111111 lklncltel?fn16 { ................. G .. ·ü···~---Ü· .. ~· ...... Ş ... ~ ır h a b e r o e ır n -] l\İi;;;"Vaziyeti Düzeliyor, 

=~z~:e~ldu. vapurun Batması Tahki- Ka_ra_r_n-a_m_~_N_e.....,.-ş_re_d_ildi. 
...... 

Bir Yolcunun 
Başı Yanldı .. 

k B• • ı-, •h•d• Matbuat Takyid Edildi, Nahas Paşa 
· atı ltIDJŞ '-71 ) . Ir lstikl&l istediğini Anlattı . 

EYelkl gece Selçuk'a yakın 

Kozpıoar istasyonu civarında 
hfr tren kazası olmnıtor. Kom 
partlmanın vagonunda doran 
\'e atağıya doğru earkao yolca· 
lardan Tefenol'nlo beykö· 
yandeo 22 yaşlarında Ömer 
nıüvazenealnl kaybetmlt ve dtı· 

ıerek kafası yarılmııtır. 

Kasa Ozerlne tren dormoı 
•e yaralı Knıadaaı memleket 
hastanesine kaldırılmıfsada dok· 
torun gösterdiği lilzum ilzerlne 
ıehrlmlz memleket hastaneelne 
getldlmlştlr. Yarası ağırdır. 

Lik Maçla-
rına Başlanıyor .. 
llu Haftaki Maçlar 
için Kararlar Alındı .. 

Dan toplanan futbol heyeti 
Yeni ilk:: maçlarının ilk haft11&ı 

için flküstilr mucibince aşağı· 
dakl kararları almııtır. 

Birinci takımlar maçları: 

(Aleancak eahımnda) saat 10 
da K . S. K. Bnrnava hakem 
btlyQk Moetafa Altınordo, 12 
de Altay · Buca hakem Burhan 
lımJHpor. 14 de İzmirspor· 
Altınot'do hakem Alteddln 
Altay 

İkinci takımlar maçları: 
(Raik sahasında) eaat 9 da Al· 
tay Boca hakem Ahmed halke. 
llnden 10 da İzmlrspor . Ahı· 
bordu hakem Şevket K. S. K. 
12 de K. S. K. Bornava ha· 
kem Ahmed halkevfnden, 

Birinci takım hakemlerine 
(3) çer lira, ikinci takım ha· 
kemlerlne (150) şer kuruş 
b:ıaeraf karşılığı verilecektir. 
"azeretefz iki defa hakemlik 
lazlfeslol yapmağa gelmlyenlere 
btr daha hakemlik verllml . 
~ecektlr. 

Ll&ans göstermf yen oyuncu 
ltr hakemler ' tarafından sureti 
kat'lyyede o;una iştirak etti· 
l'fhnfyecektlr. 

----------------------1 .. ----------------.... ----- Başı 1 inci yüzde - O vakit ambar müreuebatı il bettlm, h414 bulamadım. Beni 
mühim bir nokta tesbit edil· man relelneı bir kayıia alıb kurtardılar. 

mfıtfr. Faciadan az evvel va. - Vapo:ron hareketin«' mü Antalya'dan vapura binen ve 
porun batacağı kat'i olarak aaade etmekle kefenlerimizi İstanbul'a giderken geminin 
anlaşılmıştı. O sırada vardiyada koltuklarımıza verelin! batııında karısını kaybeden 
bfrlncl kaptan Mehmed Ali ve Demişlerdir. Antalya'lı 1 '1 yaıında Ali o~\n 

ikinci kaptan merhum Besim Dftn kazazedelerden bir klB K4zım da şunları anlamı 
ile serdümen Hasan bolnno· mına ilbay Fazlı Gateç'ln em· - letanbol'da emulyet dl 
yorlardı. İkinci kaptan; vapuru rlle ldart kısım baıklnı Ysıar rektörlGğü ikinci tubesfnde 
ve yolcoları kurtarmak: çaresini Barı11 tarafındrn para dağıtıl · ehil memur olan 22 yatında 
vapuru ba11tankan ettirmekte mııtır. Bunların arasında elll Hatice Lemanla Antalyı'da ta· 
bnlmoştnr. Hatt4 bonon için ya11larıoda Coya adında bir nıttım. Meznnen Antalya'ya 
serdümene: Yahudi kadın vardır. Faciada gelmişti. Evlenmek: ilzere la· 

- lekele alabanda! onblr yaıındaki oglo Avram'ı tanbnla gidiyorduk. Cın kor· 
Emri vermlıtlr. Fakat sftvarl kaybetmiş olan bo kHdınla bir tarın yeleklerini taktıktan 

Mehmed Ali kaptan: mnharrlrlmlz kooof1mnştor. Co sonra kol kola girdik ve deni-
- Sen benim işime karıı · ya başından geçenleri ağhyarak zıe atıldık, dalıp çıktık Hatice 

ma. Borada komandan benim. Leman bana: şöyle aolatmıştn: 
Diyerek: - Korkma, hortulacrğız! 

-Herkes gemiden atlıyor· D' d • L b 
- Sancak alabanda! ıyoı o, ıa-.et lrH sonra bı· 

do. Yanımda onblr }aşında yılmışım. Gör.leriml açtığım 
Emri vermlıı ve biraz eonra: oğlom vardı. Bize cankurtaran 1 vakit kendimi etlkbaı vapu 
- Yarım yol! emri vermiştir. mantarları dağıtıldı. Oğlomu rooda boldGm. Hatice Leman 
Bo yfizdeo birinci ve ikinci elinden totop denize atladım. yanımda yoktu. Şimdi oon 

kaptan arasmda bir kavga ol· Fakat denize dalınca onu kay · arsyerom. 
muş, ikinci kaptan; gemi sfiva· 
rlelnl vardly adan dışarı çıkar· 

mıştır. Süvari: bir müddet dı· 

şarda dolaştıktan eonra tekrar 
vardiyaya ghmi11 ve gemiyi Sto. 
per ettlrmtşttr. İkinci kaptan; 
belki mee'oJ olur dilşQoc.,slle 

eüvarlye daha fazla karşı gel· 
memlştlr. Serdümen; vak'ayı bu 
ıekUde anlattığı halde gemi 
süvarisi müvacebede de: 

- jijyle birşey olmadı. 

Demiştir. 

Tahkikatta teeblt edilen dl · 
ğer mühim bir nokta da deniz 
yolları işletme idaresi ticaret 
şefi Zekeriya'mn gemi Mer· 
sln'den hareket ettikten eoora 
telsizle İnebolu süvarisine çek· 

miı olduğu bir telsfzdlr. ( Ze· 
keriyı) imzasını taşıyan bu tel· 
sizde hiçbir iskeledeki eşyanın 
fazlahğından bahslle vapura 
yuklettlmemek gibi bir hare· 
kette bolımolmaması, batta lcab 
ederee birinci ve ikinci mevki 
gil vertelerlle hoş kamaralarına 

ytık alması blldlrilmektedtr. 

Dr. Abrevaya, Neşriyatı
mıza Cevap Veriyor. 

Yahudiliğin Irkına Ait ifadeleri Ya
lanını .. 1'ekzip Ediyor. 

••• 
30 Blrlnclteşrln tarihli eayı· atlerlme mugayir olan ve Ya 

mızda. arkadaşımız Orhan Rab· bndllfğln ırkına ald bulunan 
mi Gökçe, Niğde eaylavı Dr. ifadelerini şiddetle red ve tek-
Abrevayanao, Mfe Betty Roııe zib eylemenlzl dilerim. 
adında ve "'Mill4katlar kraliçesi,, Niğde eaylavı Dr. Abrevaya 
diye anılan bir gazeteci ile 
oıan mtııakatını ıahıu eımııı Tecim Odası 

ve mülakatta, bizim Tdrkliik Yönetim Kurulu 
telikld ve davamıza uymıyan 

kısımlar üzerinde durarak bun· 
ları tenkld eylemişti. Çftnkü 

bo m6Jakatta, Dr. Abravayaya 
atfedilen öyleı f lk:lrler vardı ki, 
Türk içtimai heyeti içinde 

başlı·başına bir Yahodlllk mes · 
eleei yaratıyordu. 

Dan bu hususta doktor Ah· 

Şehrimiz Tecim odası Y°'De· 
tim kurulu dan haf talık top· 

Jantıeını yapmıetır. 

Ozftm ve 
Kutuluk Kereste .. 

6ğretmeolerio Gezisi Süvari; c-,blnde deniz snyu revaya'dan (Beyoğlu · Ietanbol 

mahreçli) bir telgraf aldık. Ay· 
nen şunları söyllyor: 

ÜıDm korumu dJrekt3rft ı.. 
mail Hakkı Veral ile Tftrkoflı 
dlrektörft Ziya dftn akııam ilbay· 

lığa gelmfeler "" ilbay Fazlı 

G6leç'I ziyaret etmlelerdlr. Ko· 
tuluk kereste dotomo ile ilzam 
plyaeaeı Ozerlnde görftşmeler 

İzmir öğretmenler birliği ya· ile ıslandığı halde yazısı bo· 
tın Selçuk ve Efee harabelerine ır:nlmım1ş olan bo telefat genel 
bir tetkik gezisi tertJp etmiştir. eavamanlığa vermiş ve vapura faz · 
Q1l e:ezlye birçok ô~retmenler la yftk yükletilmesinin milseh· 

yapılmıetır. 

~------~~-ı----~~-------
lstanbul, 15 (Özel)- gabi· ma kavoıonca lekenderlye'de 

re'den haber verlllyor; top' anmış olan gemlle~lnl gerl 
Bülulmetln aldığı tsdblrler çekecetlol ve buuda bir fta 

eaydelnde ıDkô.oet haHl olmoı kurmak niyetinde ohıuubğıın 

tur. Üolveralte • kapahdır. Bd· temin etmiştir, 
kumelln neınyledlil bir karar. Mıeır bükdmetl, lngllterey• 
name, matbuıtın ıerbeetlıfni bir nota vererekı Mııırın lsttk, 
takyld ediyor, ltllnt, oluılar eosyetealne gir· 

Neıılmi paıa, tktldmr mev· meelol ve kapftaJaeyoolarrn kaJ· 
k.Unden çekilmek niyetinde de· dıralmasını lıtemlıtir. 

ğlldlr. Bogilo, iktidar mevkHoe İngiltere bu notaya verdiği 
geldiği gilnden heri yapmıt ol· cevabta; yalnız 92:J temel ya 
doğu işleri bir beyauoam~ ile ııaeına muhali( oldoğonn, yeni 

ef kbıumuoılyeye bildirmektedir. bir yHa kurulmaaını istediğini 
Batbakan Neelml paıa, Mıeır'ın ve Mıilır için logiltere tarafln 
letiklı\llyetlnl mftdafaa etme dan iyi f tktrler b ılt"odlğlnl 

blldlrmtıtlr. 
dlğl hakkında Nabll8 pata 

Ayni zamanda Mıen'de mil 
tarafından voknbolan ithama 

btm bir oosor olııo MosevU.·rt 
cevab vererek diyor ki: korumak tatedfğlol de llhe 

- Ben Mııırın lstik1411 için etmiştir. 
h~rkesten eYvel çalıştım. Bl:r N ld esimi paşa, meorutf are 
vakit bu mes'ele için lngllt'ere· deYam eımek şerıole birçok 
nlo Mıeır fevkalAde komiseri yenilikler yapılablltce~lnl SÔ/ 

vasıtaslle loglltereyl proteıto lemloılr. 

btle etmiştim. Bonılan haoka, İelaobol, 15 (Telefon) -
Mıemn leıiklall için biltün Geçen gdokft ibdl4lde ölmfiı 

partilerin lştlraldle bir kabine· olan talebenin cenaze merasimi 
nln teeklllol ve yebl bir ka· Kahlre'de yapılmıyacaktu. Bo· 

nan sebebi ôlmiiş olan talebe 
non eeael yapılmasını teklif 

cenazelerinin memleketlerine 
etmiştim. NahH kaoa, buna gönderllmlt olmalarıdır. Bogdn 
Uizom görmemiş Vf' 1923 ka de Kahlre'de bazı sokaklarda 
nun eaasielnl mftda:laa eylemlfJ· halk toplantıları olmuşsa da 
tir. Ben, bo hutJ1l81l ve milletin yeni bir b4dlıe vokubulmamıı 
armoeunu Londraya bildirdim. tır. Her tarafta sftkftoet vardır. 

Londra bftkftmetl, cevab Kahire, 15 (A..A) - Basın 
bile vermedi. Do yetmlyormoş bftrrlyetlol f llı1o kaldıran kra· 
gibi bu seferde Slr ~amuel bn emirnamesi ftzerloe yeniden 
Boar Mıınr'ın letlkl411 aleyhine kırışıklıklar çıkması bekleniyor. 
bir söylev verdi ve MHllr umu· Polte lcabeden tedbirleri almış· 

tıt. Şlmdlllk memleketin herta· 
mi ef k&r1nı tehyiç etti. raf1Dda tam bir snk:-aoet .ardır . 

lstanbul 15 (özel) - Ioglliz 
gazeteleri, Mısır h4dieeelode 
yabancı bir devletin parmağı 

olduğunu yazıyorlar. 

letanbol 15 (özel) - Nesi· 
mi pııa tarafındın verilen bir 
telgrafa g3re, kral Foad 923 
temel y19asının mobafaz11ına 

taraftar olduğuna ıöylemlş, f•· 
kat 1ngUtere'nln Mısır olusuna 
yeni bir temel yaeaeı koral· 
muına mo.,.fakat ettiğini bil· 

dlrmtştlr. Ne1!11ml paşa, Mmrın 

loglltere tırafmdan hlmayeelol 
istemiştir. 

İngiltere hftlnimetl ltalyı . 
Bıbet mee'eleel normal dura · 

rolislere 
Konferans 

Polis memurlarına mesleki 
konfcıraoslar verllmeeine baı· 

lanmıştır. Dfto aaat on dörtte 
ilk konferansı adli kıeım bat · 
kant Holuel Akg6mftş Balke· 
•inde vermlıılr. Mevzu (Ceza 
k.aoou hakkında genel maJQ.. 
mat, polisin doğrudan doğrny• 
taklbedeceğl suçlar, takibi ıl· 
kiyete bağlı olan suçlar ve 
ealre) idi. KonfeıanH pek çok 
polis memuru dlnlemletlr. 

Bu faydala konferanılara de· 
Ylm edllP-cektlr. 1~tlrak edecekler ve 8abahleyln bibi; denlzyolları ticaret şefi 

~tkenden harabelere gidecek Zekeriya olduğunu söyliyerek 

30 Blrinclteşrln 1935 ta· 
rlhU gazeteniz bugün elime 
geçti. 

~-----------------------------------------,, 
trdlr. Gezenler akşam O.ıerl kendisini müdafaa etmiştir. 
•1nlr'e döneceklerdir. Diğer mühim bir vak'a da 

Tuz ihracatı Antalya limanında olmuştur. 
Çamaltı tuzlası lskele1Jlnden Ambar mftrettehalf; vaparun 

dlln Belçlkaya 2580 ton tuz yftkle dolo olduğunu eöyliye· 

Mte Beuy Rossa verdiğim 

mülikatta TDrklük ruhu ile 
telif edllemlyeo hiçbir söz 
söylemedim. Betty Raee'un ha· 

na isnat ettiği ve öz TGrklök 
prensi plerl ile teme886l kana· 

)
ihraç edilmiştir. rek Antalya limanındaki kôllt· 

lhaylık yetil hamulenfo yılklenmeelne 1 N h . E l 
~"" müsaade edllmemeeloi Antalya Ö etçı czane er 
0netim Kurulu. liman refsloe söylemişlerse de Hu akşam Başdurakta Sıhhat, 

1 
İlbayhk: yönetim korolu d11n liman reisi bir şey yapmamış, Karantinada Eşref, Kemer'de 

~•t İlbaylıkta toplanmış, biri· batta vapur yfik aldıktan eoora Kemer, Eşrefpaşada EP"efpaıa 
en işleri çıkarmıştır. hareketine mfieaade etmiştir. eczaneleri açıktır. 
~"'---............................................... , 
r;~~;0 iiayyaır~ Süınıema~o T~~·~~0 
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Moırü$ ŞövaOüye 
Güzel k\z ve en yüksP-k Fransız sanatkarları ile bugünden itibaren bir hafta 

eenenfn en büyük ve en neş'ell t ilminde 

FoliBerjer 
Ayrıca : Foks Ttırkçe eözlil dOnyı- haberherlerl Mlld (KarlkatDr komik) 

SEANSLAR: Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 - Cumartesi günleri 13 -15 eeanelarındı 
talebelere teozllı\tlı bilet verilir - Pazar gilntı 11,30 -13 te ilave seaneJar vardır 

Fiyatlarda değişiklik yoktur 30 40 50 kuruetor 

Beyaz perdenin en bO.yOk zaferi 

En giizel tilimlerio en gftzeli 

ŞAHESERLERiN ŞAHESERi : 

• • • 
SEVGiNiN SESi 

Çardaı Fürstin, Bitmemiş Senfoni ve Kasta Oiva filmlerini yııratao: 

M arta Eggeırth 
DÜNl'A SİNEMACILICININ SES KRALI 

Jan KüeplYlra 
Avrnpa'nın En Meıhnı Komikleri: 

Pol Hörhiger · Pol Kemp- Tbeolingen 

Cumartesi Gftnfl Matinelerden B?şlı yarak 

EL HAMRA 
. MILLi KÜTÜPHANE SiNEMASINA 

Şeref Verecektür a a 
lııııııı....... Bu f illmi görmiyenler hıyatıoda sine· 
.. ma gôrddm ldtll11ında bulunamazlar. 
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H 
'd U A • • lnebolu Suvarısının "Kazayı Babrı,, Raporu Dıleğl 

arar a aheş amırlerı 0 .. · T. lltl' hk · d 'f · · · 
N ı K ı ? un, ıcaret ıua emesın e etkık Edıldı. 
ası arşı anıyor. • ... ·· · ·· •• - Baştarajı 1 inci ıahif ede - mlıtl. V apor demirledikten ltkao f, nerf n9 cl6neceAl saman 

Ask er AiJelerı· ne Takılanlar Ceza- Reis, kaptanın adıaı, baba yerım saat sonra battı. Fonda meyil daha fazla oldu •e fon· 
sının adını ve Yllfln• eor•o. demir ettikten sonra• Ani ola. da demir edildiğini g~rdClm. 

landırılıyor .• Zincirle Bagw lı Maznun- Mehmed Ali: rak istim koyuverdiler. İstikbal Telsiz s.o.s. verdi. Fleyıfn ile 
- Adım Mehmed Ali, 4 7 vapura tlzerlmtze yanaımak ·lıtlkbıl'den lmdad istendi. Bir 

lar Ve Çırı) Çıplak Klrbaç Ceza~ı .• yaıındayım, babamın adı Ah lıtedf. Arkada kimse olmadı· aralık tehlike faslalaıtı. Gemi 
------• med Nalm'dtr dedi. Bundan ğından yanaıamadı. Kıç tıra ellere yukarı çıkmalarını, soyun 

Harar, 10 (Parl Suer muha· Habeı hnktlmetlnln btlttln sonra kaptanın tahkikat evra· fından toıladı, gemiyi ıomba boıaltalamıyac•ğ•nı ıl'yledlm. 
birinin mektubu) - S•ğlam ve tedbirlerine rağmen ıtmal ve Lnıdakl ilk tfadeq( okundu , etti. lıtlkbal keodl kıeı ile bl· Kadın, çocuk btltftn yolculara 
eli ıllAb tutan ıoo erkeklerin cenub cephelerinde ltalyaalann bunda deniliyordu ki: ılm kıçımıza çarptl. Daı tarafa tabllılye yelekleri dağıttırdım, 
de mamkllo mertebe ellr'atle ilerlemekte oldukları haberleri, - Sancak kale dııında Pe· halat atmıftl. Fazla halat tuta· ve kaçta yarı lomlt bir usl· 
c,.pheye hareketleri hakkmdıkl hem d., mabaleğalarla halk lfkan fenerini d~oerek yeol cak klmee yoktu. yelle bulanan f lllkaları mayna 
emir, Harar'da elim bir hayret ıraaına yayılmaktadır. rotayı almak ftsere idik. eağ lıılk:bal, blı batmadan 5 ettirdim. Donlara yolcular bin· 

ile breılanmııtır. Aiti olduk· H•lt araeıntfa orduda da in nak halinde 1ancaluao tladetll dakika evvel yanafll. diler. 
lan hakkında elinde bir doktor tlzam olmıdıit, orda koman· blr yıldıı rtlıglrı batladı. Gemi E~er bize toılamaaayda ge· Do ıırada istikbal yanımıza 
raporu olanlardan baıta Da· daolanoın blrblrlle anl•m•· lekeleye doğra yatu. Lomyar mlmllln batmaıtı 5·10 dakl· yanıttı. Bir halıt attl. Fakat 
nr'da hiçbir erkek kalmıyacak dıkları rluyetlerl vardn'. n lombos kapaklarından içeri ka ~eçlkmezdl. ÇGnkft gemi gemi ıeylr halinde bulundu· • 
demektir. Da hıberlerln mlbalegall ol · dalgalar girdi. Gemide panik o kadar tiU almııtı. tondan ve halat a~ıt' olduğun· 

Barar'lıların hayreti haksız doğu muha\kalı:tır. Ordunun sahur etmiıtl. S6kılnetl temin Dondank sonr. relıl ikinci dan tutulamadı. Gemi artık 45 
değildir; çGnkG Harar'blarıa arkasında yGı kadar kamyon, •e dalgaları bata atmak için kaptan nerede çağmnı~. dedi derece kadar meyl,.tmlttl. Ken· 
Habet'lllerle mOşterek bir alika pek çok den n bammalbk dl!mlrledlm. Karııdan gelen Mrhmed Alt kaptan cevap dimi denize attlm, Ve 1,5 da· 
n dnaları yoktur; Harar'lılar yapan adamlar nrdır ki ban· İttlkbıl vaparaoden lıllmdad •erdi: klkabk bir yO•tltten sonra ha 
11e 1rk, De dil n ne de din ların oaklenlklerl ersek ile yGz ettim. Ba etoada yolcular ge· - - Sizlere ômtlr vefat etti.. ıımı çe•lrdlğfm ıaman geminin 
ıt'barlle Habtı'U olmadıkları bin kltlllk bir orduya beıle· mlyl do~rohmak için lıkele ta Üçtlnetı kaptaD ayaga kalktı. kaynadıgını gôrdtlm. Halala ıo· 
~' ' ' imparator Menellk'ln yarım mek m()mk6ndtlr. rafındaki ydklerl denize anılar. - Ben varım efendim, tlçtln· ıundom. 20 Dakika ıonra bir 

r enel kendilerine yaptığı Aıkerl idarenin emri tlzerlne Gf'ml doğruldu. Da defa ıancak etl kaptanım, Oedl. 811ndal ile gemiye bindim. 
znlftm ve hakaretleri de uno· her kôyltl iki Taler (bir nevi tar"fına yaeladı. Yanımı sa yak· Reh bir mtllib1Z1dan ıonra Gemi batmasdan enel blttln 
mC~ değildirler. mecldlyedlr) Makabillade or laımıı olan istikbal de lekele gemi zablıan •e mftrenebahnı malları, portakal ıandıklarını 

Hanr'hlar Mllılftmaa idiler; daya bir torba enak ve bir den slncfrlmlıe toslayınca gemi dıısrıya çılarttt. maealar. denize attırdım. 
n Menellk tanfından kıtlllm · koYa 80 getlrmege meebardar. Hncaga kapaklaı:dı ve ıulara - Geminin ırnellk maaye Diğer dôrc filikayı ôtekl 
)ara uğramıı olmakla beraber K~ylftler ilk samanlar bu emri glmOldtl. Deal yıpılmıı mı ldl? gtlvertede olduga lçia lndlrte· 
hill dı Mtııltımand1rlar. hararetle yerine getlrmlılerdlr. İlk ifadenin okonmaaı bitin K - E•el; e~nf'llk maaye· medlm. Eeuen gemiyi terkedl· 

Menellk Barar'ı zabtettlğl za Fakat mukabilinde para alama· ce nhln ıaallerl berine kap aeıl yapılmııtı; hauA gemi ilk nlı emri Yerllmemlıtlr. Yolca· 
man, ıehrln çok eıkl ve gftzel yanca elmdl nub duıanmak· tın ta cnapları verdi: aeferfol yapıyordu. lar ıehllke oldaga bltdlrllmeden 
camlinl yıkmıı •e yerine elm· ıadarlar. - YGktlmas, tqınablleeek Kaptan denm tıttl: deotıe aılamıılardı. Battl ban· 

diki blçlmılz kiliseyi .kormuı Borada lta1yan'lar1a Clclko miktarda idi. 700 kGılr ıoa Makl•e ve teknede ınsa lardan bir kıımını eoandan 
tur. Halbuki bo kiliseyi timdi dan Barar"a kadar olan yolan kadardı. Bo~day, pirinç, an, yokta. Hepıl uAlamdı. içeri aldık. Boalar: 
bir iki casamlı Babeı hnistl· bıılangıcı.aa yaklaıtıkları ıôylen yag, pamuk •eaalre ytlklCl idik. Taııdığa ytlk, geminin »Aman kaptan blsl kurtar., 
yanından baoka ziyaret eden mektedlr. Yolda biç mChazeneslzllk ol· hacmi lstlablılnden fasla de~ll diye bağınyorlardı. Bunları 
yoktur. Ba huınıta hentlz hiç bir mltdı. Yalnıs Köetea n pell· l. Enelce daha fasla y6kle tlçftncft çarkçı ile birlikte iple 

Bararh'lar, döne kadar ken· reemi haber yoklar. Barrarda kan feneri araeındı olda. Yol· ıefer yapbğımısj nkldlr. yukarı çek.ilk. 
dllerlne salam yapanlar nam karıtıklık olmamaıı için Habet da yak dolaylıile tedbir aba· Ben dldClk çalar, btlmdad R - Sefer eınaıında man· 
n heıabına cepheye, ölmt'ğe htlktlmetl aıkere gidenlerin ka ma81nı lldulD edecek blçblr ederken bana biç cnap veren seneılsllk oldu ma? 
gltmeğe hiçbir veçblle razı ola· 

11 
•e kızlarını Hrbntılak eden· hfdbcı olmada. Yalaıa ber sa· yokta. MClretteba&, yolcularla 'O. K. - Ba her zaman 

mıyorlar. Fakat ellerlndea ge leıle ecnebilere taarruz ede· man oldoAa gllal rlagtr aere· baıtanAa ytlk atıyorlardı. Ge olabtllr. Her gemi meyledebilir. 

_ıe_n_b_ır_te_Y_Y_oktor_!_____ ceklerla çok ağır cesaya çar· den gellrae y~I akal eeblte miden ae saman ayrıldaklarıaı Tehlikeli blreey olmadı. Ylk ge 

S 
• G J pılacaklarını ilin etmlttlr. Da ahp uatlHzeaeyl temin edl· bllmlyoıam. Yolcanaa f11la te· minin hacmi lıtlıblılaclen eklik 

urıye azete erı· rd L e d ı ı l huıuıta en hafif cesa ytls kır· yo a.. l lıeye tebep ani e o mamalı için demlrledim. idi. 
V T k • baç darheıldlr! olanlı: sahur etlen rlsglnn •e Gemi aeyretee l.tl, yolca telefatı Sa aldak1an ıonn kamanda 

e Qr ıye Do sabah Babee adaletinden denlala tlddetldtr. fasla olarda. Ayal samanda nın emirler vermealnl banan 

Tftıklye'de Camorlyet lltnı · 

nın onlklncl yıldôotlmtlntl teıld 
için Berat gaseıelerl gayet aa· 
mimi ve hararetli bir ıorette 

lıtlrak etmlılerdlr. 

BtltGn gaaeteler bondaa bab· 
ıetmekte, AıatClrk ile arkada, 
larmı ve kardeı Camorlyette 
onlkl ıene içinde yapılın le· 
rakkllerl zlkretmekıedlr. 

Berot•ta çıkan (Elbelağ) gs 
zeteıl onikl yıl tçlude yepılan 
itleri holl.ıa ediyor u Tftrkl· 
yeni• Avrupa'da ıolb istemekle 
beraber bir Avrupa ihıilA(ı ol· 
doğu takdirde her hılde blta 
raf kalmak lıtedlğinl kaydedl · 
yor ve dl yor ki: 

Bu neticeye "Hrabllmek için 
bir memleketin berıeydeo e• 
•el ka••etll olmaeı lbımdır, 
•e lıte TClıklye Comarlyetlal 
idare edenler bagtn onlklncl 
yıhnı katlaladığtmıs Comorlyet 
karulandaa beri bu neticeye 
•-..k lttemlıler •e •naf lak 
olmatltr.,. 

~Eanebar" gızeteal, Atatlrk 
ile arkadatlarıntn hayal •erlat 
111e1allerlne n yapılan laarlka· 
l&de itlere azan bir makale 
....... etmlfdt. 

.. Ekbll » gHeteıl hemen bil 
tin uhifelerlal ha yıl dooG 
m6ne ıabtlı etmlttlr. 

Beratta çıkan » Elkeekftl., 
gaseteıl diyor ki; 

.. Surlye'lller, kardet milletle 
l»enher bayram yapıyor. Ala· 
tark'tla Ware1ln4le takip etdtl 
perlalı: m&Hf faktyet yola
ebedlyea duam etmfflal te· 

meaal ediyor. 

hlr ntlmane gôrdftm: Masaaa· Batmazdan a.el rbglna dalgaları da gemlaiD batına al· nnGne geçeceğini amayordam 
lar, iklıer lkioer aenclre bal· bafor mikyası kaned (') idi. malı: •e denllmetlne mınl ol· 1,5 dakika enellne kadar ge· 
lanmıı olduktan halde hakimin Bo ılddetllye yakın bir dealadlr. D1ak lıtedlm. mide bolondapm için ancak 
önilne getirildiler, borada der· Gemi yatmıftt. Yolcular eıyayı Gemide altı filika urdı. lkfıl o samın geminin batacaiJna 
hıl mahkum edildiler, ve geae denlse attılar. F,fya•ın yerleri indirildi. kanaat getlrmlıtlm. Benim ... 
lkleer lkieer bıAb olduklara de~tmemlttfr. Gemi, rota de· Dllerlerlnl o cltarda kimse slfem icabı dGıtlaeee~m gemi 
halde ytlstı koyan yere yah· ilttlrlrken rGıgtna •e dealala olmadaAı için lndlrıemedlm. değil yolculardı. Ben de ba•a 
r•ldılar ve çıplak ıırtlatına en · ılddetlnden batmıetır. Gemiyi demirlemeden karaya yaptım. Rlsglr tok ılddelll idi. 
dirilen lurbıç darbelerini bir Geminin bataca1aaı yınm .. t dlttlrmeğl dlt0nd6m. F•bt R - Demlrleme1lndea bir 
ıee bile çıkarmadan yldller! enel aalamıt Ye kanaat getir· tehlike gôrdGm. Gemide fasla fayda haııl oldu ma? 

Kırbaç gergedan derlıtnden mlttlm. İçlae fasla ıo glrmlttl. ı• olda1Dndan denilmek lhtl· Ü. K. - Demirlemek •Hl· 
mam'lll ve deldlgl yerin elleri· Makine dalreelndea; kömGrllk· mall vardı. Karaya tahminen feıl ikinci kaptana Aittir. Emri 
nl de koparıyordu. Ba ıoretle te• R geliyor, oeaklan yak· ftç mil kıdar açıkta idik n ıClHrl nrlr. Bir fayda olup 
kırbıç altmdan kalkanlar he· laetı, demltlerdl. Baktım ki alelade bir e«ıylr ile ba meea· olmadı&ıaı tahmin edemem. 
man hapleaaeye n bası da geminin fllıla yalpeye dltlp feyl yirmi daklkatla katede· Rftı~lra bat •ermek için de · 
haıtaneye H•kolaaayorlaıdı. denilmek ihtimali •ar, fanda bilirdik. mlrledlğlnl anladım. Bu fay· 

llak imliğe Verilenler 
ikinci Stlleymaalye mahal· 

leılnde otorn Hakkı kısı Ma· 
auezl sorla kaçı~ lldyea 
Mebllled Nim oıta Blltl, 
EfemçalLoro kaylnde d.Ylete 
atd ormanın yanmauna aebe· 
blyet •eren Camao•uama San· 
dı k6yftıute. ~ ojla Hakka. 
Tilkilik eaMeeimde b6,eotlak 
yapıakla eaçla Utaklı e ... 
olla AU lılGddelQ.9111111tlie n· 
rUmlılerdlr. Baklaaacla IOD 

1abklka& lçtlqe6 aorga bakim· 
liılnde açıl9"b,. 

ftç Aylık 

Çocuğunu Dişnrmft~ 

demir •lllm. Ba ıırada yanı· bundan ıoara Mebmed Ali dah olablllrdl. Rtlsglra baı 
mısdan ıeçmekte olaa lıtlkbal bplaD nrdlğl lfaclealnln doi · •erecekti. Çtıaktl gemi, dtluaeal 
gemidnl de dtld6kle imdada ralaAnoa yemin etti. toımıyacak lı:adır batmıftı. Meı· 
ça~ırdtm. Geldi H blse halat SCharlalD lıtlcY1bı bittikten leıtm itibariyle kaaudm hadar. 
attı. ıonra ~laol kıptaa Raml'ala lıtlkbal uporonan bize tos· 

BatıMSdan yma 1Ut lfac1eet abadı. Relı htdlaenln ladıtını g~rmedlm. Bizim ya· 
e•vel pmlden •ya bo .. llmak na11l oldu&ono sordu, ltımf; gör· kınımızda demirledi. Aramızda 
lmklnıısdı. Makine lmklnı yok diklerini ve yoptıklar1Dı ıa ee fazla meaafe olduğu ve arada 
cllye haber nrmltt.l. Gemi fasla kilde anlalh: manlalRr holonduAuğa için 

.. ttığı lçla ıuya boealtacak - Aıalal7a'claa ylllmClaCl ıtlHriyl gôrmedlm. Fakat tayfa 
tulumba makinesini çab111ra· aldıklan 10nn ambarları kapat· ve zabit arkadaılarım benimle 
mamıılardı. tık, lel mayna enik. K.6Je f•· beraber denlse adadalar. Maki 

Gemi yarım saat enel Derini geçtikten aonra rbgtrın nenin ne saman lolemez hale 
.. ıacak hale gelmlod. O •a• n denizlerin tellrlle gemiye geldJAlol bilmiyorum. Y alaaz 
lyette e«ıylr etle idik muhakkak ıa ghdl. Sayan glıdtglnl gö· lldael çart,ıaıa bora ile 
yolda devrllecektlk makine it rftnce ben Yardly•y• koııam. ynkerıya: 
lemlyordo. Karaya gldemesdlk. İkinci kaptan •e ıGnrlyl .. .1ı:. - Salar geliyor, k6mtlrll&e 
Baaa o kanaat gelmlttl. Bu adan b!berdar ettim. Gemi; geliyor. Çabuk bir çar.ıiae 

ıen kara'• giderken fasla yalpa fasla me7letmltd. Saler laaab• hakta deAllAfal leltdm· Ba bA 
Kahramanlarda BdaeJID kt8I J•paeak n gemi ıeae denile· dellklerletlen ~I gldyorda. dle«ı fanda tlemlrden bet ._ 

..., aa.- ..-&111. -.-1ea ereoe 0111 ar ue a erı yo coların •ıka kadar enl olmaıto. •• Şaban kar111 Halice • ._ u-. _._. Gemi - 15 d ( L b ..1 tfLI · l 

tala karm Senet; etJ• mee'•· 
leılnden ka•ga eımlılerdlr. Ser· 
ffl; ea11ce,ı bedae blne•k 
468mClı •• Hçlanaa .-;ekmlftlr. 
Üç aylık ıebe olan Senet ÇO· 

cn~aaa Jls' mlfltlr. 

meyJl etmlotl. gemiye glrmulne mahsus ka. Çarllcıb~ı S6Ylüyor: 
K - Aı•tıdan, kasan 6nft ptklardır. ) Girit gittikçe yeni Çarhtıbaeı S.Ub de bidheyl 

ae IU ~eldl diye ceap nrU lemea bfr tekilde oluyordu. tnyle anlattı: Demirlemeden 10 
.tt•tan aoara ••ÜIM •Aar.a. Ben yolcuları teeklne n 1Dyu dakika kedar enel gtıgertedeld 
mı111 •e drmlrledlkten ıonra boıelımııa agraııyordam. kapaklarda.o kômClrlqe 10 akı· 

makine ltl•m•• bir hale gel· Gemi yeni r.._JI• •hp Pe yoıcla. .l.6mtlrl'll.. ı•41e 6 

reaaerme.rennaen 

Burdur'un 
Taziyeti. 

Facia mtlnaaebetlle mahle· 
Uf belediyelerden tehrlmlı 

prbaylıAıaa taslyet telıraf ları 
gelmekıedlr. Burdur tubaJ· 
bAından dCln ııa&ıdakl telıraf 
gelmlttlr. 

lzmir ~arbay'hlına 
İsmlr ltmanında batma fe 

ilk.etine maros kalan laebolo 
vıparanda ôleo yurddatl.ı ı 

mızın ıcı haberini lotlma ha· 
llnde bulunan ıar kurultayı· 

mı• teeeıtlrle haber almıt ye 
derinden duydaAo ba acıyı 

felAketsedelerln illelerlDe la 
sl1etlerlmlsle alaftanlmaaı•• 

sizden lıtemtle karar Ter· 
mittir. 

Bordur Şarbayı 
Erdem 

tona yakıa ID blrlkmlttl. Sin· 
tlaeye alıamau lolo klmGrlO· 
ğClD kapıunı aoıım. iki kltlyl 
aıağı indirdim. Makine hiçbir 
saman lelemea hale gelmedi. 
Y alnıs gemi fula meyil etd· 
glndea 1bge9ler dıeanda kal· 
mıı, ıaya bofallmak kabil ola• 
mamııtı. Gemiyi dtlseltme .. 
lota de.rllmeden 10 dakik• 
enel Gçtlal çarhçı ile ılurly• 
haber yolladım. Ben ıemlyl 
mtlllslm kaptandan aoara ter· 
kettim. Birkaç ualye ıoara dl 
ıtl•arl denize atladı. Antalya· 
da'da bir defa meylllemltdk· 
Fakat facia dereceılnde delil• 
yalnıs geme ba defa, her ee· 
ferktndea fula yalpa yapa1or· 
da. latlkballn blse toeladıl ... 
bilmiyorum. Bir projlktnr yo~· 
ta. Maklae dalıeeladea o-kll' 
IJm saman ortada ......... 
flllka yokta. Sl•ul flllk .. dl 
alaban olmDflD. Gemi darl 
dakika eoan batb. RlsgAr 
eerttl. 

4.~ Y qıacla olan İaebol• 
gOnrte laetromoaa kadri ati• 
Mahmut relı dedi ki: 

Vapur Alltalya'du beri 111r 

yWI pi... Yıka.n .w .. _., 
1aıma edlyordak. &aptaaı.,.• 
nalfealal ta1fama bea yapbt'' 
yordam. Bbglı latlbmed., 
giderken pmlala nslyed ı,e 
Wt. Fakat d6alace Yaslyet dt' 
lftli. Gemi ıa aldı. Tebllk.,ı 
ll•ulye Ye Clçbcl k•.,.... 
16yledlm. Batmuda bir -' 
kada en!J,cll. 

Sa dlaime kadar çıkbl• .,. 
man tekrar Yardlyaya oakWI'' 
lehlllı:enln arttıAtaı, batta•~ 
etmemlsl 16yledlm dloleıaedllel• 
fonda demir ettiler. D3ndl .. 1 

halka yelekleri dalılbm. ~ 
mlkemmelen ba ... akaıa ; 
bilirdi. Çaak6 hıalı gidl10..,_. 
Bir aralak buloadQIWD 1•· 
leda an••• (G.eml .. .
diye bir Hl da1um, ......,-• 

QldıN.m; bir de ne gir~~= 
bea kendime gelinceye ......,...-
gemi .... clbele yatmıı •• at• 
tada klmae kalmamıfb. K.8~ 
balat alaeak kllllle olmadrı-
16y1Clyor, bu yalandır. B .. il" 
lab ıattak, fak.al lo yoıcOI'" 
..ı.ı.ta ita halab •olta ed•llJ'' 
dik. lattial 1aelaola'ya ,,s· 

••• mada, betti ha&.lı Mle eli• 
ıılar. Flrenglye bailayıb eıot' 
dılar. 

SertUm.n silyliyor: dt 
Bldlleala •akaa ııret1• 

17 • ..ı-· ftrdlyada b11lanan J 

- 8oae •k•ea •yfad• ...... 



Bir lngiliz Doktoru: 

Merhamet Sevkile 5 D 

Voezero, vakıt kaybetmek 
inemedi, bonon için kulübe· 
deke askerlerin kim oldokla. 
rını tetkike lüzum görmedi 
•e: 

- Haydı, beni taklb ecli· 
nlı! · 

Dedi. Bu suretle, Voezero 
•o bir takım asker pekez bir 
zaman sonra, Ltjt Yasso'nuo 
kendlnd6n bihaber uyumakta 
olduğu tenha eve vardı lar. 

Afrika Mataharfsl, bu uyuyan 
ıdıamı takım zabitine göste· 
rerek: 

- İşte, dedi, bo ad m en 
hfiydk düşmanımız olan Lfjt 
Ya so'dor. Buradan alıb götO· 
rOoüz! 

Zabit, genç kadına: 

- Voezero, een imparator 
lfılle Sel4slye'ye en bfiydk 
hizmeti yaptın! . 

Dedi. Caeue kıtdın: 

-· imparatorun emri, bu 
•dama hiçbir zarar gelmeme· 
eldir. Kendisine verdiğim oyuş· 

tQrocu madde sayesinde tem 
kırkeekls eaıt böyle uyuyacak, 
hiçbir eeyden haber alamaya· 
cıktır. Ba kadar zaman da 
•izin için boradan rahaıçı1 

11zaklaşmanıza katidir sanı· 

rım. 

Dedi. 
- Bo adamı kime teeltm 

edelim? 

- Rae Kaasa'ya teslim ede· 
Cekelnlz. 

- İmparatoru gördOğOmOz 
~aman hAdlee hakkında ne 
diyeceğiz? 

- Diyeceksiniz ki Voezero 
M'ınen memleketine döofiyor. 
\1ızlfeslof yapmıştır. 

• • • 
Do maceradan tam dört yll 

geçti \'e Habeşletan'ın hiçbir 
'tz .................... , 

yerinde Voezero Maoen'lo oe 
ismi duyuldu ve ne de kendlıl 
görnldu. 

Bo caeus kadın, dört sene 
sessiz, sedasız yaşamı, yahut ta 
çalıştığını bu kadar mutlak 
eoretto eakbyabllmlt tlr. 

Tam dört sene eoura, ltalya 
ile Fransa, Fransız Somallel 
Qzerlnde bıt1ı anla9malar yap · 
makta oldukları sırada, Ual· 
Ual'de gen e meydana ç•ktı. 

Voezeao ha yeni bAdlıeden 

bo yeni faaliyetten çok: mem· 
nan idi. Höyle olmasaydı Halle 
Seldslye tarafından bftebiltfio 
onutulacaktl . 

Halbuki imparator kendblnl 
unotmoe değildi. ltalya0 Eranea 
mdzakerelerl tmparatoro kAfl 
derece kuşkulandırmıttı. Bu· 
nun için hazırlıklar lüzumuna 
kaUdl. Blrgdn Voe:r:ero'ya: 

- Hemen Adls·Ababa'yo 
gel! 

Emrlle kendisini Adle Ababa· 
ya davet etti. 

Bo davete icabet için Mı· 

n en biran bile tereddıld etme· 
dl ve on gftnlük çok meşak· 

kath bir yolcoloktan sonra 
Adle Ababa'ya vardı. 

İmparator Haile SelAslye 
ile casus Voezero arasında ne· 
ler konuşuldu; bunu benftz 
kendilerinden baoka bilen 
yoktur. 

--------------------
Aydın (Özel) - Aydın ıar kavoıuyor. 'Üetencinln mdteah· 

kurala dün şarbay Nafiz Ka bit İngiliz •e Almın fabrika· 
rebodağın başkanlığında toplıo · larına Hmarladığı motör ve 
dı. 934 f lnanıel yılı beeep gereçler tamamen İzmir gOm· 
keame çlgelerl okunarak onay· rftğüne gelmlttlr. Bunların gdm· 
lada. r6k iof bhlrllmlt n ırene 

935 bdtçeel eaypa bulomları yftklenmfttlr. fiatenclnln mo 
atasında naktller yapılmaaı da tclra montaj yapacak nealtl 
onayıındı, Motôrlö motöreOz gelmiş, işe başlamı9tır. Mabeo· 
taııt araçlarından hafta tatili dlı ve ırgıdları da bogao ge· 
vergisi alınmaması kararlat· lerek direkleri dtkmeğe ve tel · 
tırıldı. lerl çekme&e baıl11acıktır. Bu 

EmlAk bankasına olan borç· suretle 8 ııon kloun 936 da 
lar için banka ile ve durağa Aydın yeni elektlrlgine kavoı· 

verilen ııu karşılığı devlet de · muo olıcaktır. Bo yönden uray 
mlryollarının Aydın şarı ııoyona ~e ıurol kumelyonon gösterdiği 
iştiraki için bayındırlık bakan · ilgi ve çılıımadan herkeı mem· 
lı~fle sOzgd yapm11k OzMe orbay nun \'e mftteıekklrdlr. 
Yetke verildi. Şarkorulanun Işığa kavoıuyoroı. Arkaıın 
dilnkft toplantııında özftnft aşa · dın soya knoıacığız n kana 
ğıda yazdığım yılhk çalıtma 

llzHyoou da göreceğfz. 
rapora okunarak ôy bfrllğfyle 

dra'da Deylt Meyi gazeteılne 

verdiği beyanatta: 
- Merhamet ıevk.Ue beı 

defa insan OldftrdOm; kanunu 
bu ıoretle ayıklar altına aldım 
n icap ettikçe bu hareketimi 
tekrarlıyacığım ! Bu hoeosta 
icap edere• cihanın bfttfto mah 
kemeleri hosurona · ktndlml 
kurtarmak: lçlo değtl, fakat 
haklı olduğuma göstermt!k için · 
çıkmağa da hazıram! 8.arek"tlm 
adaleti beıerlyenln fena ~öre 

onınmııtır. 

Şarımızın f ioanefll dorumu: 
9:34 f foanıel yılında ..,bOtçe 

gere(lemealnl yftzde 3,5 top

6 Ayının Yaptıkları. 
lamıştır. 

934 yılında aray EmlAk ve 
Eytam bankasına 1047~3 Te 

--·--
Higadıç - Balıkesir Şosasında 6 Azgın 
Ayı Bir Kamyonun önünü Kesti! 

----~~--~-----~~~~~-
d n le t vergileri borcundan Balıktıelr, (Özel) - Bıhke· Yırah ayılar geunln s.ealz· 
:34787 Ura ödemlıtlr. elr tle Blgadıç ooeaeı araeında llğlnl yırtan çığhklarla bağırıp 

934 yılında arayın aylık \'e lşlfyen, içinde mftşterller bula· haykırarak ortalığa bftıbdtOo 
ilcretlerlnden başka genel hlz · nao bir kamyon korkunç, kor· dehşet ealmıılardır. 
metler için 4i919 lira e1ypa. konç oldoğo kadar da garlb Mftşterller ayıların bu acı 
narak 935 yılına 9248 lira bir şekilde altı ayının hdca· haykmıları öodnde bdıbOtan 
nakit aktarılmıştır. mana oğramııtır. Bu çok me· ürkmdoler ve bdyllk bir korka Malum olan oer. yalnız 

şudur: Sağlık işleri: raklı vek'a ıöyle olmuştur: içinde kalmışla .·dır. Fakat dl· 

Voezero Manen, Habeş sara· Bir yılda 3050 esnaf bakı· Pazartesi geceıl şoför Beıl· ğer dört ayı da yaralı iki ayı· 
L ld L larak 12 el işten alak.onolmoı, mio ldareılndekl Blgıdıç altı nıo rı&hklarıodan korkmoı yında Qç gOn -.a ıa.tan sonra v o 

d • Cfb 1 d 1584 dükkAo bakılmış, 868 zl numaralı kamyonu •ehrlmlzden olıcaklır ki Çömlek"I letlkame · şlm en lıerle ot ye, ora an v v 

da ilk npmla Port Said'e ve iyi gôrftlmdı 677 sine eksik· gece yarHı mftşterllerlnt alarak tine doğru kaçmağa baolımıı· 
oradan da Kahlre'nln Piramit lerlol tamamlamalan bildirilmiş, Blgadıc'a hareket etmlttlr. Kam· tardır. 
oteline gitmiştir. 42 el ceEBlandırılmıotır. yon şehrimizden yirmi kllo· Şoför Beılm •e müıterllerl 

Casus kadının ba seyahati, Bir yılda uray hekimine metre kadar a~ıldıktao ıoora ayıların dağıldıklarına kanaat 
en bılyftk blr glzlllllde yapıl· 2608 hasta haı•ormuş, 1481 Çömlekli kaya fOIUloa yakın getirince geriye dönmilşler, aıs· 

bllh Adi Ab b 'd yoksula llAç nrllmlf, 182 basta olan mezarbğın ağaçları ara · &ıya iomt-ler, kamyonun alhn· 
mıı •e aBSa 8 • a a· sına sinen altı iri gölge kam· " " 
ki ltalyao sefarelhaneıılndekt haetaneye gönderllmlıtlr. da kılın ayının yolun dze:lnde yenon OnOnft keemiştlr. 

ANADOLU ltılyao casus heyetinden gizle· Bir yılda zehirlenen köpek Şoför birdenbire şaşılamıı, bel ve eğe kemikleri kırılmıı 
_ __ ,_ ___ nllmi ştlr. eayıeı 1968 dlr. mftıterller acalp n korkunç bir halde boyla boyanca ôld 

Günlük Sjyaaal Gazete Bo da pek tabii idi. Bir yılda veremden 22, dlf. eeeler çıkarın n kamyonun olarak uzanmakta olduğunu 
Sahip ve Ba"azganı Bu seyahatin yapıldığı eıra· terlden 1, tltlhabı eahayadao 1 etrafmda dolapn ha gölgeler· görmdşlerdlr. Kamyonun çarp 

Baydar Rilıdü ÔKTEM tarda, yani, geçen haziranda, kişi ölmftottlr. Bolaııık hastalık· den fena halde Grkmdelerdtr. maıı Ue yftzdnden yarılanan 
Umumt nqriyat ve yazı iıleri halyan'lar hazırlıklarını adam· lara totolop iyi olanlar 19 dur. Fakat çok geçmeden oofôr ikinci ayıyı da biraz beride 

müdftrü: Hamdi Nüzhet akılla tlerletmlıler ve Habeşlı· Bundan ıonra gelen raporda kamyona bftcom eden ha göl· ağaçlar araıında bitkin bir halde 

"İlk öldflrdOğftm yeni 
moı bir çocuktur. BenO& 

tılebeıl iken bir kadının 

ğormaeında hazır bulood 

Doğan çocuk bftyftne bir 
mak olacaktı. Bono yaşatm 

ne mAoA ve fayda olabil 
Ebenin movafakatlle bo ço 
hayatının ilk anında boğd 

c İldoclel de gene bir çoc 
ta. Doğan bu çocuğun 

tHı yoktu; bono da biri 
bibi ve biç bir azab •le 
hleeelmeden boğdaml 

Üçünca hldlı,., bu iki b 
ıeden çok ıeneler ıonra 

maııar. Sağlım yapılı bir çl 
tedavili mamkfto olmıyao 

haetalağa miiptelA ldl. Ken 
ne ameliyat yıpao ope .. a 
bu adawın çok yaoayaca 
ıanmıdığını bana söylemlşll 

- Doktor, benim haı 

ğımla mahıt bir köpeğin 
tlğlm ıetırapları çekmeılntı 

dan verir mlslnls? Beni te 
için beyhude oğraıtığınııı 

de bltiyoraonus, bu ıatırıpl 

nlhay.,t ' nrmek için bent 
hatça ölddrecek bir reçete 
remez misiniz? 

bir 
Demişti, ben de: 
- Pek:AIA! .Elinizle idarehanesi: • tanla harbe karar vermlı bolu· ııüt çocuğu bakım n danıoma gelerin bir ayı ıilrtbl olduğa· bulmuılardır. 

c. İzmir İkinci Beyler eokağı ouyorlardı . Hergfto Sftveyo evine geçilerek eski bekim Na· na anl11makta geçlkmemletlr. Mftşterllerdeo biri bir demir ufakıtoame yazınıı, imzalı] 
Halk Partisi bioaaı içinde 

Telgraf: lmıir •• ANADOLU kanıl.odan onlarca vapur, ltal· el Satd'tn itine önem nrme· Şoför Beılm derbıl kendini parçaelle vurarak hu ayıyı za. rak bına veriniz; 
l'etefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 ya'dan Erltre'ye aıker ve mG· meeioderı değlotlrltdl~lnl, diğer toparlıyarak ve ao~ok kanlılı· rar veremlyecek bir hale ge· Dedim. çiftçi ıôyledlğl 

ABONE ŞERAİTİ: hfmmat taııyordo . mdtehaeeıs getirildiği, bit yılda ğını muhafaza ederek 1rabaeına tlrmle ıonra ağız n ayıkları yaptı. Reçeteyi keodillne ver 
İıllıgı 1200, Altı aylığı 700, 'Oç ltalyan'lar ayni zımanda 2123 çocuk bakıldığı yazıl· son luzı vermlt ve bu suretle ip ve slnclrle gtlzelce bağlana· Allah 11lzden razı ol11un! 

aylığı 500 kuruıtur. Babtşletan'da müthlt propa· maktadır. azgın ayıların hdcamlarındın rak kamyona ıtılmıı, canlı ola· dl, elimi teeekkftrle sıktı 
İabS:~~=e:~:e~t~e; if::~:melik gaoda yapıyorlardı ve onbeo Bir yılda evlenme lşyaraoa kurtulmak istemiştir. Fakat bo rak Bigadıçı getirilmiştir. ölmlye sevinerek gitti. 

Berye.rde 5 Kuruıtur. On evvel de Italya mftnıka · baı vureo 182 çiftten 158 si sırada bir ayı nasılsa kamyo· Bn lşfdilmemlı ve görülme· " Son iki h&dlee de 
~•- - lı'lt bakanı M. Roço'noc Doğa evlendirilmiş, 24 Q ha yılı kal· nun tekerlekleri arasını dftı · mlı nk'a Bıgadıc'da baycık bir itibarile bonlardın farklı de ,...4 geçmiı ofuıhalar 25 lı:unqtur. 

Afrlka'ya tayyare ile gideceği mıştır. müı, dlAer bir ayı da gene merak oyandırmıı, halk getiri· dider ve bunların bir veya 
ANADOLU MATBAASINDA k d hl de ilı'ln edllmlotl. Aydın 'da Elektrik: kamyonun çırpması ile yarı· len ayıları hftyök meraklı ııey · kaç aynlnl te rar an ç 

BASILMIŞTIB 
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4 
&lakı'ın annesi, kalp hasta· 

b~111dan mustarip!; Bonon için 
•çbtr sıkıntıya uğramamaeı la· 
~tb! Noel bllhaesn hu ciheti 
tıe Bftrmektedlr. 

b &lake il e benim aramda da 
11 IDee'ele etrafında ciddi bir 

::behase oldu. Mnamaflh he· 
tıı e dalma açık bl r ftmld ka· 

•• lbırathm! 
8, Asıl iş: 

~Ôntımüzdeld Cumartesi son 
~ eket yapmığa karar nrdlk. 
~er fnkılAde bir hldlae işi 

1111azn mıhod telgrafımı ır· 

16 lkinciteşrin 935 

ilk bekllyebllirelnlz! Bonon için 
bo mektup, buradıu yazacağım 
mektupların sonuncusu demek· 
dr .. 

C. Valter: 
BAia generalin evinde metr 

d'otel olarak çalıııyor, neden? .. 
HenQz hllmlyoroı. Belki de 
dahil ve hariçten daha iyi ta· 
raseod edebilmek için! Valter'ln 
arka cebinde son sistem bir 
bro•nlg tabancası ur. 

Garip oey! Sizinle paylaoaeak 
bir kozu olan bo ıdam, timdi 
de bizim işlerimize kırıemıt 

bulunuyor! Uu herif Je adam 
akıllı çarpışacağız, BBnıyoram! 

.,; Şimdilik Allabauımarladık! 
Yftzbaşı Benua bu mektuba 

birkaç kere okumaktan kendi· 
sini alamadı. Arkadaolan cidden 
mGkemmel surette çahoıyorlardı. 
Ve hemen telefonu aldı: 

- Allo!. Dedi. 1641 t letl· 
yorum. 

Bu numara miralayın tele· 
fon numarası idi. 

Miralay Gerua mı?. 

Ben 
mlralıyım. 

dm .. 

Benuı; mohtuem 
Arsı htırmet ede· 

Evdeyim. Sise liboratuar· 
dan telefon ediyorum. 

- Çok mdhim, çok!.Bunoıı 
için ıisl herhalde gGrmek mee· 

hurlyetlndeylm. Beni hemen 
kabul edebilir mfelnla?. 

Olar. Teoekttlr ederim. 
Hemen geliyorum! 

-19 -
- Ne için, Ltlıyen bu çayı 

benimle fçmeğe gelmlyouunoz? 
Çok yorgonam, azlı doı · 

tum! 
Vah, ub! Fakat bugaa 

bftUin glizelliğinfz ftıerloiıde. 

Bu ~özler şimdiye kadar hiçbir 
nkıt bu kadar gftzel olmımıo· 
tır! Lcıeyen, zavallı kalbimle 
bu kadar sallmane oyoamık 

doğra madorP Slıl o kadar ıe· 

vlyorum ki ... Bını kartı zerre 
kadar merhımetlofı yok mu?. 

Maka blru makoJ ola-
nuı!. 

Batta haddinden fula 
makoJClm. Borada ılzln karıı· 

nızda akıl ve ıoantıkıo yeri 
ur mı, bilmem? Borada bo· 
rada bu gftrdltGlft cazbanttan 
bıktım artık! 

- Doğroıo, hu huıyı hen 
pek severim! 

- Ya?.. M .. matlh elılo ho· 
oonoza giden benim de hoıama 
gider! Yalnız bu muhit fazla 
eua'I Ye 11oğak degll mi?. Bu· 
non için boradan ayrılalım, 
rica ediyorum. 

- Hayır Maka. Kardeılme 

kendlılnl borada bekllyeceğlml 
eôyledlm. Yakarıda makalesini 
yuıyor. Nerede fıe gelecektir. 

- Bu beyhude bahanelere 
eebeb ne? Açıktan açığa lıle· 

mly~ıunns demek oluyor. ftqaa 
Bono ılsln umimiyet n uf l· 
yet!nlse hiç 11ıgdıramıyorum. 

Halbokl bllseals, elsi ae kadar 
ıe.lyoram, ne kadar .•. 

- Rica ederim, hanı acı 
yınız! Sizden merhamet iste 
yorum. Y ıloıı bir cevap, 
ve eamlmi bir cenp lsıiyora 

Generalin oğlu, euııto. He 
canından eap ııarı keıllmlttl. 

Noel diltlindr bir tnnla: 
- Evet, beni ıevdlğlnlzt 

llyorom. Samimiyet ve bas 
nlvetloiıe eminim. 

Dedi. 
. Mıkı, yGIGnde bir dmld d 

gam dalgalandığı bılde; 

- Şu halde, Lf1ıyeo?. 

Dedi. 
- Şa halde?. Bizi ayır 

derin maniaları hesaba kıtıy 
muıunoıf. 

- Evet. Çok dtlşdnddm, ç 
hesapladım, bizi ayıran man 
ların ne ehemmiyeti nr, ıl 

- Sonu Var -
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ltalya ve Zecri Tedbirler 

lktısadi Harbe Karşı Ik
tısadi Harh! 

ltalya'nın Alacağı Tedbirler, Siyasi 
Vaziyeti Büsbütün Karıştıracakmış 

İstanbuJ. 15 (Özel) - Jurnale Dltalla; neorettlğl bir makale ile 
zecri tedbirlere çalmaktadır. Bu makalede; halya'nın mukabil 

tedbirler illa edeceği yazıhdır, " Ba tedblr!er ulaelar eoıyetesl 
kararanı kabul edenlere tatbik olunacaktır, bu tedbirler lkttsadi 

harbe kareı lktıeadi harb mahiyetindedir, bu tedbirlerin elyaıt 
vaziyeti azami eoreue karıvtıraceğı mnbakkaktar. ÇdnkQ ltalya; 
mevcudiyetini muhafaza için çalışacaktır,, denlJmektedlr. 

İstanbul. 15 (Özel) - Roma'dan blldlrlllyor: 18 Teerlnlevelde 
zecri tedbirlerin baelıyacağı hakkında ltalya bukumellne resmen 

ve uluslu sosyetesinden bir nota verUmletlr. ltalya bftkftmetl 

hanı bilhassa ioaret etmektedJr. 

••• 
lngiltere ve Büyük Dev· 

letler için Bir pakt! 
11.giltere, Almanya'yı Uluslaı· Sosye .. 

tesine Çevirmek Istiysr muş. 
İstanbul, ı5 (Özel) - Berlln'deo haber verlldlğlne gOre, İn · 

gUtere billulmetl; Almanya'nan uluslar sosyetesine dönmesi için 
yakında bir teklif yapacal:ttır. 

Alm~n siyasal çevenlerl, Italya - Habeştıtan harbı bittikten 
sonra İnglltere'nlo bO.Uln büyük devletleri bir araya getirmek 
soretlle bir pakt yapmak letlytceğl kanaadndedirler. 

••• 
45 Deniz. Tayyaresi 

Havai Adalarında Amerika'nın De
niz Manevralarına iştirak Edecek 
İatanbul, ıs (özel) - Havai adalarında yapılacak ve on gftn 

kadar s6recek nlan manevrafara iştirak -etmek Ozere Birleşik 

Amerlka'dan 45 deniz tayyaresi hareket etmiştir. Bo tayyanler 
manevralarla beraber bu adalarda bir hava n deniz dsefl bol 

mığa çalı,acaklardır. 

Bo adalar; Japonya-Fillpln adalara yolu üzerindedir. ··-Yunan Kabinesi 
Mecliste Ekseriyet Alabilecek Mi? 

İstanbul, 15 ( özel ) - Son gelen Atf oa haberlerine göre, 
Kral'JD avdetinde Yunan kabinesi tııtlfa etmese bUr mecliste 

ltlmad reyi alamıyscaktır. Y onan meclisinde Kondlllıı kablnealnt 
tutacak meb'uıı adedi 126 dır. Buna makabil Çaldariı taraftarı 

lSO, Metaksas taraf tarı 4, on yedi miletakll olmak iizere 172 
meb'ue kabineye aleyhtardır. M\letekU meb'oelu, kabine lehine 
rey verseler bile Çaldarle taraf tarları gene ekseriyeti haizdirler. --·-..... ····----
Iogi iz- ltalyan harp Ge

milerinin Çarpışması 
. Arap Sularında çevirme Hareketi 
Yapan Italyan'lar Bunu Yalanlıyor 

İstanbul, 15 (Özel) - lta1yan'ların Arap denizinde yap1ıkları 
çevirme hareketi hakkındaki yayıntılar tekzip edtllyor. Londra

dan blldldldiglne göre böyle bir hareket Habeş enlarında yapıl· 

dığı takdirde esir ticaretine mani olmak için yapılmıo addedlle· 
bilir. Fakat İoglllz ve Fransız sularında yapıldığı takdirde ener· 

jik bir mildabale ile karşılanacakt1r. Bu vak'amn lnglllzler ta· 

rafrndan blmayeel tetenHen Arap eolanoda olduğa bUdlrUmtştl. 

Bo hakikatse İtalyan ve İngiliz gemilerinin çarpışmasını da bir 
sebep teşktl edebilir. 

ltalya, Devletlere Nota Vermekle 
Hukuki Bir Yolsuzluk Yaptı .. 

İstanbul 15 (özel) - Cenevre'den blldirlityor: Utoelar eoeye· 
test İoglltere'nlu yeni bir tebliğini neşreımektedir. Bunda İtalya· 
ya kartı zecri tedbirler kararını tatbik etmlyen Almanya, Avue 

toralya, Macaristan, lniçre ve Aroavotloktan lngiltere'ye yapı· 
lacak ihracat için menee şehadetnamesi araoaca~ı hUdlriHyor. 
Bu memleketler mevarldatı, loglltere'ye kabul edllmiyecektlr. 
Yalnız ,ahın, gGmüş ve emtlali bandın mllateenadır. 

Istanbol ıs (Telefon) - Italya bak:ıimetloln; Italyaya kartı 

ıccri tedbirler tatblkına karar veren biikumetlere vermiş oldoğu 
notaya bu devletlerlo miişterek bir cevab verecekleri bak .. ındakl 

haber heoOz resmen teeyyüd etmemlotlr. Bu haber teeyyild 

ederse ltalyanın şimdiye kadar yaptığı huknki yolııuzhıklara bir 

yeni yolsuzluk daha Uive edJlmlt olacaktır. 

Davletler zecri tedbirler tatbik etmekle zaten ağır bir meıı'o· 

Uyeti kabul etmiş bolonoyorlır. DevletlerlQ münferld olarak bu 

mes'ollye.. kabul ettllderl de malumdur. 

Italyan ·- Habeş harbi. 
1 •• 

edecektir. 

İtalyan orduları, şimdi Fno· 
sız somallsl hodotlarındı temiz 

itki" meşgoldilder; ve bundan 

sonra Harar'• taarruza geçe· 

ceklerdir. 

İ&tanbnl, 15 (Özel) - As 
mara'dı:m bildiriliyor: F11~tst 

mllislerl umumi şet 1 General 

Şeruçl vasıl olmnotor. Kont 
Cfyano tarafındın karşılanmış 

vrı eelı\mlanmı@tır. 

Yeni giinüllüler: 
leıanbol, ıs (ôzel) - Ro 

ma'dan blldlrUdlğloe göre Ame· 

rlka'dan 42 l İtalyan ganftllü 

Roma'ya vasıl olmuşlardır. 

Cezalr ve• Tunos, Fraoea ve 

Yonanl&tan'dan da gönüllü 

grupları gelmiştir. 

Bu gônilllülerle şimdiye ka 

dar gelen g6nd1Ui yekO.no 8,000 
dtr ve hanlardan Tevere fır· 

kası te1Jkll olunacaktır. 

htanbul, 15 (T~lefon) -As 

mart1dan bildiriliyor: Makal'le 

cenubudda çok büyük askeri 

bir faaliyet vardır. Rabeş'ler 

Ambala cenobooda ve Dessl 

yakınında, bnradakl göl kenar· 

lar·nda tahaoşOd etmekte, siper

ler hazırlamaktadırlar. Makal'le 

ile Asmara araııında gündelik 

bava postaları açılmıştır. 

Istanbol, ıs (Telefon) 

Asmaradan blldl:rlUyor: Dana 
kU'de bir Hvaota ltalyaolardan 

20 yerli aeker ôlmüo, 20 H· 

kerde yaralanm•~tır. Dört aft 

bt1yda yaralıdır. 

Rae Kaeeanm 500 klştltk 

bir kuvveti bir uçurum kena 

rından ilerlemekte olan ltalyan 

11kerlerfnio yolunu kesmek 

lstemlşaede maveffak olama· 
mıştır. Rae Laesa kuvveti bir 

miktar cephane ve levazım 

bırakarak kaçmıştır. 

Roma. 15 (A.A) - Makal· 

l'enlo cenubunda Antalo b61 . 
geelnde n SeJikoda çok bftyft.k 

bir askeri faaliyet oldoğu te· 
eyyftt etmektedir. Babet'ler, 

Amba Alet yakınluında değil 

fakat Dessle ve A111gnl gölü 

cıvarında tahaşşCit etmektedir· 

ler. Somamall cephesinde yeni 

blrşey yoktuı. Makal'le ile As· 

mara arasında gdııdellk hava 
poııtaeı açılmıotır. 

İstanbul 15 (Talefon) -

Royter Ajansı bllcUrlyor: Ha· 
be'ler; ltalyanlarıt karşı moh· 
telif cebhelerde genel muzaf· 

ferlyet kazandıklarını bJldlrl· 

yorlar. Kaftan vadisinde ltal· 

yan ve Habeo kuvvetleri ara· 
eırıda olan bir eavaşta Habet· 

ler ItaJyaoların işgal ettikleri 
yerlere iki mil soknlmoşlardır. 

Bu da gösteriyor ki, Habeş ku· 
mandanları llılyanların önle· 

rloe mtıhlm kuvvetler koyarak 

harbt kabule baolımışlardır. 

8u eavaştar çok kanlı şekil· 

lerde oluyor. 
Çilnk11 Habeşler Barar ve 

Ogaden gibi senet kaynağı 

olan mıntıkaları le1ybetme· 

meğe karar vermlşlerdtr. 

Istanbul, 15 (Telefon) -

Ras KHııa kovveılerlnln Ma· 

kalle şimalinde bir Habeş le· 

vazım kenanını çevirerek mıh· 

veulklerl hakkındaki haberler 

İtalyan'lar tarafıudan tekztb 

edilmek lstenmektedtr. İtalyan 
lar ba taarruzu piiskartmtış ol

duklarını bildlrlyerlar. 
Royter ajansının şimal crp 

besindeki aylara: ~000 metre 

den yüksek dağlık arazide Ital· 
yan ve Habeş kuvvdlerJnin 

Albl'de yaptıkları muharebelerde 

2 lıalyan yerli askeri He 1 

İtalyan askeri ölmö9t'ilr. Dana· 

kıl'Ulerden mürekkep kuvvetler 

general Mançfol idaresinde .. ( 

yerli askerlerin yardımı olmak· 

sızın hfr Habeş kasabasını it · 

gal etmtılerdlr. 
lstanbul, 15 (Telefon) 

Adle Ababa'dan bildiriliyor: im 

parator; Ko2.ey cepheslncekl 

hareketler için Rae Kaeaeye 
tam bir eeJ4hlyet veamiıtlr. 

Ras Seyyum bay le bir emir 

almamıştır. Bundan lmparato• 

rnn Bas Kaeseye tam bir em· 

niyet gösterdiği anlatılıyor. 

İstanbul' 15 (Tel~fon) -

Aıımara'dan bildiriliyor: Mare· 

oal De Bono Makalle'de yer · 

leşmiştir. Tlgre'nlo bazı cephe · 

terinde mo.hasarada kalmış olan 
lıalyan kuvvetlerine uçaklar 

tarafından levazım yetleetrll 
mekte ve poıta hava vaııata

larlle yapılmaktadır. 

Kuzey cephesinde bir harpte 

ltalyao kumandanı Den Kofen 

ölmüştür. 

htanbol, 15 (Telefon) -

Azmara'dan btldlrlllyor: ltal· 
yao'lann bir bava f lloso Ma· 

kalle kuzeyinde Ambaala'da 

kamp koran Haheo kuvvetlerini 
bombardıman etmiştir. 

Habeııı ve Italyan'lar eraeında 

olan bir Hvaşta yerli Iıalyan 

askerlerinden 50 kiti ile 7 
İtalyan zabiti yaralanmıetır. 

Ölenler de va::-dır. 

Kamutayda 
Konuşulanlar. 

Ankara 15 (A A) - Rogü.n 

Refet C11nıtez'lo başkanlığında 
yaptlan Kamutay toplantısında 

evkaf genel dlrektörl6ğ6ode 

cami Te meecldlerln tıanU ine 
ve taıınlf harici kalacak cami 

ve meecldlerln hademelerloe 
verilen muhıeaeeat hakkındaki 

kenun ile devlet demlryolları 

H Umanları loletme genel dl· 

rektörlilğtı memur ve mClst•h 
demlerine atd barem kanunu. 
nun ikinci mftzakereııl yapıla · 

rak kıbol edilmiştir. 

Kımotay pazartesi gftnd tek· 
rar toplınıcaktır. 

Ankara 15 (Özel) - Kamu· 
tay bugftnkft toplaotmnda ruz 
namede bulunan maddeler öze· 
rinde görftıımelerde bul•nmoş 

tor. Devlet demlryollar' işlet. 

meel memur ve müstahdlmle · 

rlnlo buem kanonunun ikinci 
miizakereel yapılmış ve kanun 
kabul edllm1ştlr. 

iskan Lavıhası ., 
Muhtelit Encflmene 
Havale Edildi. 

Ankara, 15 (özel) - İsklo 
teşkllAtının, Sağlık Bakanlığına 

bağlanması hakkındaki kanon 
14yıhaeı, kamutayı verllmlt ve 

tetkik edilmek dzere muhtelit 

encümene havale edilmiştir. 

Parti Kongreleri 
DQzece 1() (A. A) - İlçede 

kamun parıl kongrrlerl brşla 

mıştır. Kongrede izhar edilen 
dileklerden kabil olanlara der· 

hal yapılmaktadır. Bu yıl parti 
kongreleri çok önemli olmı .. ta 

ve muhitte bayak bir alUa 
uvaodırmaktadır. 

Filipin Cumurluğu 
İstanbul, 15 (ö~el) - Fili 

pio adalarına comorlnk veril· 
mek dolayıelle comnr başkanı 

Ronelt, Fillpln adaları comor 

başkanı Maooel Gezoya tebrik 

telgrafı çekmiştir. Rozvelt Fili 

pin cıunurlo!onun yakın za · 
manda tam bir btlklAllyet al . 

maııı için temeonlyaua boluu· 
muştur. 

''Kazayı Bahri,, 
Raporu Don 
Verildi. 

••••• 
rındıkl serdftmeo Hasan yn· 
karıda cereyan eden vık'ayı 

şöyle anlath: 

- Ben birinci dftmenclylm. 
Hadise vokobuldoğu zaman 

urdlyada idim. Gemi sol tarafa 

dftşlil. Sebep riizgil', denizin 

tlddett ve ham o lenin fazla la· 
ğıdır. 

Kösıenden girdikten ıonra 

kaptana, 
- İçeri ao giriyor. 

D~dller. Aııağıdıo da Udnel 
çarkçı 

- Kômürlftği1 ııu bastı! 

Dedi. O sırada ikinci kap 
tan sil varlye 

- Blodfrcllm; dedi. Daha 

facia mahallloe gelmemiştik: 

Bir çeyrek oldu, bir arabk 
ikinci kaptan 

- İskele el11banda, başlan 
kara! Emrini verdi. Savarl bid· 
detle yerinden fırladı. Sancak 

alabanda! Dedi. Yaptım. Vlyo 
dediler diizeltdm. 

Sil varı, horada demlrllyellm, 

ytık.6 aktarma yapalım, gemlyf 

dılzeltellm, gldeblllrsek gideriz, 

gidemezeelı:: şat getirtir yO.ka 
aktarma ederiz diyordu. 

Kara tahminen on dakika 

sürerdi. Meeaff'sl 1 2 mll kıdar 
dı. Gemi ııaatta 11 mil hızlı 

gidiyordu. Siivarl bir arahk 

yol kesti. ikinci kaptana: 

- Sen karıoma ben gemi 
kumandanıyım. Sen çekil, ka· 
rıoma .. 

Dedi. Sonra demirledik. Ben 

sancak tarafındaki tahlJslye ye· 
leklerloi aldım; yolcuları da· 
ğıttık. Vardiyadan aeağı indi· 
ğlm zaman filika kıçtan indi· 

rllmlştl. Emir verlhııedlğlnden 

dtğer f lllkalar indirilmemişti. 

Hılbnkl tehlike zamanında 

kampana çalar, hers numaralı· 

rına göre f lllkalarına binerler. 

İmad nporo geldlğt zaman 
blıe atılan halatı yakalıdık. 

Fakıt bıtlıyamadık. Yolcular· 
dan bir yer bulamımıetık. Yol · 

cnlar bu halata yapıştılar ve 

sftrdklenere.k denize dökGldDler. 

ikinci çarkçı diyor ki: 
İkinci çarkçı All de ıunlırı 

anlattı: 

Badlıe vukobblduğu ıııamın 

ben nöbette idim. Ateşçi kö· 

m"Drlüğftn üst kapağından sn 
aktığını eöyledf. Baş maklnlıtle 

beraber ghdk görddk. K6mtır· 
lertn sintineye gltmemeııl için 

tedbir aldık. Fakat gemi fazla 

yattığandan makineyi çahştıra· 

madılc. Kamaralat su dolmuş, 
yataklar ıslanmı@tı. Yukarı me 

galonlıt vaziyeti bildirdim. 

Suların nıaklneye hiçbir te· 
elrl olmadı. Fakat gittikçe BD· 

lar zlyadeleşlyordo. Yine yoka· 
rıya haber verdim. Gemiyi 

sancağa yatırın dedim. Bir ara · 
lık makineye yııram yol emri 

verildi. Sonra istop ettik. Biraz 

sonra da tornistan eyledik. 

Tekrar yakarı sordum. gemi 

ne oldu dedim. 

- Gemi tamam oldn demir· 

ledlk, diye cevap verdiler. 

Ben aşağıda idim. Yukarıda 

ne olduğuna göremiyordum. 

Yük gdvertede fazla idi. Yük· 
le alakadar olmadığım için An · 

tılya'da da ıo derecelik meyi 

olduğa halde sormamıştım. GG· 
~erte ve kısmeo kamaralar 

yilkle dolu idi. 

Kanaatime göre vapurda yftk 

fazla ldl. Ben kaptan yerlode 
olsa idim vaporn karaya dö· 
şftrtırdüm · Tehlike hlHedlllnce 

ÖzO.m ıabtlan 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

664: S. SCUeyma. 10 25 13 50 
624. Alyotl bira. 7 25 ll 
559 inhisar. ldate. 4 75 6 '75 
4.29 T. DebbaB 9 12 '16 
346 H. z. Ahmet 1 O 25 11 26 
177 Çolak o. Nu. ıı 12 
125 j. Taran. mah.10 25 11 '15 
118 !). Bencuyo 8 12 50 

118 M. j. Taran. 10 25 1'1 
88 K. A. Kaz. 11 25 11 75 
48 S. Gomel 9 9 50 
42 Ş. Remzi 14 14 
40 Mani. h. koo. 11 16 
38 S. Celirdln l2 50 12 :JO 
37 Vitel 9 75 9 75 
30 H. Şeşbe~ 11 11 95 
22 H. Alaoyah 12 1~ 

2~ j. Tragant 12 50 12 50 
11 Y. -'.araso 12 12 50 

10 S. Galenldt 13 oO 13 50 
354.8 

427373 
430921 

incir satışları 
Ç. Ahcı K.. s. K. S· 
484. Mubte. alıcı 5 50 17 

Zeytinyağı satıştan 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 

5000 Mohte. alıcı 32 32 
Zahire sahşları 

Ç. Cinai K. s. K. S. 
80 Bnğday 7 8 

1000 A'fpa 5 5 

1 

596 Keo. Pılı. 370 510 
117 B. pamuk 4.3 50 44. 

40 Kabı M 43 50 4.4 

Piyasa Vaziyeti j 
Üzilru - Dfto BorMda 3S4'8 

çuTal Gyftm 4,875 · 17 kurut" 
tan 11tılmıttır. İnhlııar ldıreat 
559 çuval fızümtı, 3000 k6s6t 

çuvalın aegıri sıtış f fıdodeO 
de duo f latle almıştu. eo 
dzdmler Adi cJnıı 8zftmlet· 
dendir. 

İncir - 5,5 · 17 den 484 
ço val 11tılmıştır. 

Buğday - 7 . 8 koroştıO 
80 çovıl satılmıştır. Boğd•1 
flıtlerlne 10 · 15 kıra ıatO 
yıpmık için çalışanlar nrdıt· 
Bu zam olursa yarın Teya y•· 
rındao ııonra mfthlm bir parti 
buğday satışaoı intizar IAzımdıt• 
~~~~~---- ___., 

Borsa ldaresİJJ" 
den: 

BorBa bloaeı kalorifer oc•~· 
ları için Zonguldak maden k6' 

mftrftnClıo "Krlble,, denllea ıo· 
pıç ve kırık nevllerfodea 91tıO 
ahnıcaktır. Satıcıların bu ayıO 
on seklslocl pazartesi gftnG 68' 
leye kıdar mOrıcaatları. 

3708 15 16 
------- ~ 
bıştınkara yapılmak lbu:oclJ· 

Kızıma peılamasına m•111 

ölmak için emniyet babı "89ıt•' 
elle lııllml bıcıdın dıtarı ,et' 
dlm. lelim 135 derecelik bit 
tazyikle bacadan çıkıyordu. f•· 
pur batmcıya kadar lelJm çı~· 
makta devam eni. imdadı gele" 
npor halat atlı, fakat b-1'

1 

bağlanamadı. Bağlansa idi bfl' 
kopardı, battA balata tutan l>I'' 
~olcolar eürtıkl«:otrek deot•' 

düştüler. 

Mahkemece başka şahld dl" 
leomedi ve şu karar tef blıJI 
edildi: ,. 

"GörOoGldft. lıbu zaptın ' .. 
hnın muhakemede ealdınOJ•8 ,, 
na; tasdikli örneğinin deD 

1 
ticaret kanununun madde 
maheasası bükmilnce let11"ıı 
ilgililere verllmeıılne t11t•' 
verlldl,,. 

K111yl bahri raporu bu '11~ 
retle tesblt edilmiş oldugood' 

1 
Mehmed Ali kaptan jınd•'"' 
tarafından mahkeme eatoıı0~~ 
dao çıkarıldı n salondaki b' 

ta dağıldı, 
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Ve Pürjen Şahıbın en 
(lıtün bir müıhil tekeri 
olduğunu unutmayımıa. 

Kuvvetli müshil istiyeoler 
Şahab ıürgüo hıplannı 

maruf ecza depolanndan 

ve eczanelerden ara11nlar. ' 

• Bir Makinist iş Arıyor 
Diplomalı bir m•klnl!ll it 

•rımıktıdır. Kendisi Dlsel mo 

törleri n buharlı makineler 

Gıerinde de çılıomıttır. İımlı· 

den btıtka yerlere de gldehlle· 

Cektlr. lıtlyt>nlerln ld1rehıne · 

IDlse mGracaatlırı. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

Ankara M. M. v. Htın ılma ko. daa: 
l - Hrpalne blçllen eder l 50 bla Ura olıa 400 Ut 600 

bin meıe çımıtırhk bez klpalı ıarf la . ekıtltmlye kon· 
mottur. 

2 lbıleal 4 birinci ktn~n 935 çertımbı glnG ıaat 15 
trdlr. 

3 
4r 

5 

ilk loenç paraıu 8750 liradır. 

Şartname 750 kurut• M. M. ' · MtlD ılma komlıyoaun· 
dın alanablllr. 
Ekdltmlye girecekler ilk loınç paraıı mektup nya mık 
boslarlle kınanan iki •e Gçlncl mıddelerlode yazıla 

belgelerle birllkte tekltf m•ktaplarını lbıle ıaatlnden 
bir 111t enel M. M. • · 11tın ılmı komlıyoaanı ver· 
melerl. 16 21 36 1 3709 

Ankara M. M. ' · uun ılma ko. dan: 
1 - Beptlae blçtlea eder l 00 bin Ur• olın 800 114 400 

bin metre çamaıırlık bea tıpalı a1rf lı ekeiltmlye ko· 
nalmaotar. 

3 

lhlleıl 4 birinci ktnua 935 çartamba gooa uıt 14,30 
d•dır. 

ilk l•anç par111 6250 ll11dır. 

Şartaame bet liraya M M. • · ııhn ılmı komlıyonon · 
dan ıhnıblllr . 

5 - Ekllllmlye girecekler ilk inanç pır111 mektup •eyı mık· 
buılnlle kınanan Jkl nya ftçftncft ınıdrf,.ı~r'udı- yazıla 

belgelerle birlikte teklif uıektaplarını ib11l., ııaatlnden 

bir 111t enel M. M· ' · ıatıo alma komfeyouonı ver• 
melerl. 16 21 26 1 3710 · 

"'-. ..................................................................... ... 
~ektepler Alım Satım Komisyonu 
~aşkanlığmdan 
~ız ve Erkek Liseleri Pansiyonlari
e Erkek öğretmen ve San'at Okul
llltı Müşterek ihtiyaçları 

Ctnıl Aıı Ço&u Kiti Fi. Tutarı Muvakkat 
temlnıt 

~ K. S. L. K. L. K. 
t 1111cl ned ekmek 60000 70000 12 50 8750 656 25 

~'" eıl 11000 16200 38 5776 4:J3 20 
~ k6mGrG 190000 220000 8 6600 4~5 00 

~ l o karıda yaslh okallano iç kalem lhtlyıcı kıpalı Hrf aıall· 
t Geterme 28 ll ·1935 perıembe ~GaG ıHt onıhıdı klltOr dl· 
~'~t6r1Gğftnde toplaaıcak komiıyondı y•pılmak Gaere ekelltmlye 
~Q'olmattar. G6tıterllen pe1 ıkçelerUe teklif mektuplarını Gıtc.r· 
e ~ana Mıt 15 oabete kad1r komlıyoa bıokaolığına •erllecektir. 
~eklllerla tartaamelerl ,görmek Gzertt herlGn .. at onlklye 
~ t kıs llaeıiae H Dıterme gGn ve ıııtlnde komiıyona mi· 
~tlert. 12 16 20 24 86!l9 

Akıncılar Oteli 
Sabık Gaf farzade Oteli 

tJ 
''on bir umendınberl temlzlfğl , mHklfntn Hkinllğl ile t6bret 

taQııe olın eıkl Gaf fanıde oteli. 

Akıncılar Oteli 
~~eıaı adı ile Selçuk~Jo jıadarmı yGıbaeıhğtadan mGıtafı Şem · 

() lra Koç•k tarafındın ıçılmıet1r. 
•~,~lele gelecek konukların her tGılO lıılnhaderlaln teminine 

•ltde ehemmiyet Hrllw~ktedtr. Flader matedtlcltr. lö D. 

! &a'rac.l .ClAN~A~' \ 

lzmir liman jşleri genel direklör
lnğnndeo: 
Rlıam toall•toea ybe kader olın yelkt>all •e motôrlD H 

bobarb gemilerin yaz toodın ı•e•~• getirdikleri ve yftı tondan 
•t•I• yakllyeceklerl komar "' kP.reıteden bııka eıyadın yftkleme 
n boeıltma itini yOnetıemlıe ) aptarecak olınl1rın yClkleme ve 
boıalt'Dı ımele iti tou btıtına ıçık ekelltmeğe konulmuıtar. Ek· 
ılhme tel bn ıyıa otuıuncu cuıoarteel gClu6 yônetgemlade yGk· 
leme n bopltma dlrektOrlGğft od11ındı 111at onda yapılacıktır. 
lııeklllerln ıhlDlf lira laınç par rı ıaoı ka11ya yallrarık ekeUtme~e 
~lrmel.-rl blldtrlllr. 37~fi 16 20 

Iamlr loblearlar u .. mGdGr· 
ıqındea: 

Çımıltı taslaııada Mıyıı 936 
ıonona kıdar lamlı merkes tos 
11111 depoeuna getirilecek uamf 
4000 ton dökme veyı çuvallı 

tosun mnnadın dolmıdakl toa 
ambanna nıkll "' lıtlf bam· 
maliye tlcretlyle ayni mtlddet 
içinde De•let demlryollu ee · 
klzlacl ltletme mlfettltllğlne 
verilecek azami 2500 ton çu· 
V1llı tazon AlMncık lıkeleıln · 
de muoıdın ngonlara nakil 
ve lıtlf Gereli ıçık ekıiltmlye 
konulmuıtur. 

Satıt df'poaonon mubımmen 
hımmaliye ftcreıl J 280 teminıt 
paraıı dı 96 liradır. Alııncak 
lıkeleefnln muhammen hımma 
liye ftcreti 650 temlnıt parası 

4ı7, 7 5 liradır. 

lııtekıtlerin 21 ·ll 9;35 Per· 
eembe güoft saat ondörtte te 
mloat paralarlyle baı,müdürUl · 
ğClmftzde toplanacak komisyon a 
gelmeleri. 8 10 13 16 3614 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
meeinden: 

No. 2~45 
lzmlrde k1rat•t yanık kili· 

seılode keneli hHlp oğlu ıbl · 

dinin yınıodı kardeıl hftseyln 
keruı ve mebmft kızı kıdrlye 

aleyhine kocaıı hGaeyln tara · 
fıodın ıçılan boeıoma devaıı 

üzerine kadrlyenla bu evden 
çıkıp nereye gittiği bilineme· 
dlğl cihetle kendisine tebliğet 

yepılımadığınden tebllğat•n llA· 
nen yıpılmııına •e muhake· 
menin 2 ktnunu uel 93:> pa · 
Hrteel aaıt 14 e ııllkına karar 
verllmle olmakla mumalleybanın 
o gan 'e 11atte lzmlr ikinci 
hukuk m•hkemeılnde eHleten 
hasır bul•ınma11 veya bir ve · 
kil göndermeel 11kıl taktirde 

bakkrnda gıyap karan verile 
ceğl H. K. U. mubıkeıoelerl 

kanunun tebllğat f11hoa tev 
t lkao tf'bllğat mıkam1Da bim 
olmak bere lltıa olaaur. 

ilan 
17.24 ikinci tetrfn paaar 

gftolerl yapılacak kotalna ha· 
ıoıi otobGsler 111t ooiki bu· 
çoktan itibaren tıletllec.,ktlr. 

Flatler konak.tın koıa yerine 
kadar 15 Ye baemahıne ile 
e,tefpıtıdın l O 
ftcreıl alınıcaktıl'. 

karaı gitme 
37~1 

lamlr tldnct icra M. 
Doıya No. 931·10 
Faik Plfl mıbılleelnde ılo 

cirit koyu ıoklğında 17 No.lo 
bıoede iken timdi nerede ol· 
do~a blllnemlyt>n Muıtafa Na· 
redd1n tarafını: 

Emltk n Eytım bınkaaı 
lzmlr ıobealne borcunuz ohn 
2054,;l9 iki bin elli dört 39 
Ttlrk llrısından dolayı banka· 
ya ipotekli lzmlrde Mahmudiye 
cadde•inde ve eekl balık pasa 
randa 60 No. dıkl gayri men· 
kolOnOze 2280 numaralı kanon 
bükOmlnlne göre yemi oll ftç 
ehlivukuf tarafındın T IJ 1200 
(bin lklytız) kıymet takdir edil 
dlğl icra ve if IAıı kanonunun 
103 t\ncd m•ddeelne tevfikan 
ilanen ihbar ve tebliğ olunur. 

İzmir tktocl icra M. 

Doııyı No 83 18810 
Seferlbiearda bftkumet kar· 

tmndaki haneelnde mukim iken 
timdi nerede olduğu bllloeml · 
yen abmed, ane ve nHİ(e tı 

rafını emlAk •• eyıım banklıı 

lzmlr ıubeelne borconua olın 

1375,90 Mn Gçyilı yetmlt bet 
90 Tllrk llr11ınden dolıyı bın · 

kaya ipotekli lsmlr eınaf te1hi 
maballeıılnln hHtabıne cadde· 
ıılode 15 No. lo hıoenlze 

2280 numaralı kınon bftkftm · 
lerlne gôre yeminli Gç ehli 
vukuf tarafından T. L. 2:100 
iki bin üçy6z kıymet takdir 
edlldlği icra n lfitı kanuna· 
noo 103 Gncl mıddeılne tev· 
tik.o Ut.nen ihbar • e tebliğ 

ohıaar. 

Mozayetle ile fev- Devlet Demiryol
iade hüy~k satış 

Acele yo1r.oluk dolayıelle l 7 
lctrlulsanl 935 pazar gOnO il· 

bahleyln sııat onda tramvay 
ceddeal ııadık bey mevklinde 
695 No. lı hanede Mi1ıytı Al· 
berto' ya ılt fevkalAde liih ve 
nadide mobllyel '!r bllmllzayed~ 

eatılacektır. 

Senlacak 1JJobllyeler meyı· 

nıodı gayet Ullı:ı mıundan mı· 

mul modern ftç kapılı eyaıh 

dolap, toHlet, ikl adet komo 
dlnosa, lavomını, iki ader kar· 
yolı ma eomyaeı n cibinliği, 

maundan lnlaıal camlı bftfe. 
kontre büfe, ıçılır dört köoe 
maea ve altı adet maroken 
lakemLıl, oemelyellk, bir adet 
iki kiolllk nikel kuy'>I• mı 
ıomyıeı, maroken bir kınape 
iki koltuk, yeni bir bılde ıl · 
mao markıh piyano ve t•bareıf 

evropı mamulAttodın 12 par· 
çadan ibaret bezerao kohuk 
tıkımı, tek kapıla ıynah do· 
lıep, ıyaklı nıkıt ve dikit ıin· 

~er maklneel, boa dolabı, yeni 
bir halde 11blbloln aeıl gra· 
mofon 30 pllğlle, doVlr 11atı 

camh mHı, bıktr mangal, po· 
ker mıaaeı, ılgıra ıebpıluı, 

bron:ıı: pencere kornezlerl n 

perdeleri, ıemuer, Ylndlitôr, 
ı,ralonk, kadlre perdeler, bGyG.k 
ealon için çol, ıbajur, ıltı he· 
zeran lıkemltı, IHbıl1r, dört 
oclı için yeni bir bılde yer 

matambılın, balı, kllfm "' 
eeccadeler ve11lre birçok ltlkı 

ve oıdlde mobil yeler bllmaaa · 
yede ıat1lacıkt1r. 

Bımlı: Satı'I ıcele olduğun 
dın lttlrak edecek aeV1t çok 
lıtlfıde gôreceklerdlr. 

F11Hh kıçırma1ınıs. 

F•nat 11tırmı ulono 
Telefon 2056 Azla Şınık 

İzmir 2 locl icra M. dan: 
Bayın eaf lye•nıa emlak Ye 

eytım banbıından Od6nç ıl 

dı~ı paraya mukıbll bankayı 
ipotek eyledl&f lsmlrdö kartı · 

yıkıdı bıbartye mıbılleıiode 

mektep ıobgında cedit 9 na· 
marıla hıneye haricen altı ayıık 
lif merdivenle yukarı çıkılır n 
kıpıdın ıyrı girilince bir tola 
3 oda mevcuttur. aoağı katın 

ayra kapı11ndın glrlllnce bir 
11100 n bir oda ve bir mat· 
bık ve helAıı mevcuttur. arka 
taraftı bir bahçe Ye içinde bir 
zeytin bir nar bir mındallna 

.e muhtelif ıgıç me•cuttur. 
hınede tulumba ıuyo nrdır. 
2500 lira kıymetinde olın 

ha gayri menkuldn miUklyetl 
ıçık 1rttumı suretiyle ve 844 
Numarala Emltk ve Eytım 
bınk111 kaouou mucibince bir 
defaya mabtıoı olmık ıartlle 

arttırm111 19 · 12 · t 9;JS per· 
şembe gGnG .. ıt l l 12 de lzmlr 
baktimet konağındaki 2 inci fc . 
ra dılreelnde yıpılmak ibre 30 
gftn mD.ddetle Hlıhğı konuldu. 
Bu arttırmı netlceelnde 11110 
bedr.ll ııbmf n olunan kıymetin 
yftade yetmlebeoini bulonı en 
çok 11tırana lhılHİ yıpılıcakhr. 

Akel tık.dirde 2280 numaralı 
kaoanı ıöre ıataf geri hıra 

kılıe1kt1r. Sıtıı peoln pıra ile 
olup mGıterlden yalnız yasde 
2 buçuk deUAllye mıerafı ıh· 

ntr. l11ba ga1rl mf!nkul ilıerlnde 
her bıngl bir şekilde bak tale 
binde bulunanlar ellerlndekl 
resmi •eMlk ile birlikte yirmi 
gGn z1rfında lzmlr 2 inci icra · 
sına mftracaıtlırı lhımdar. Akel 
halde hakları tapa elclltnce ma· 
lftm olmadıkça pıyl•emıdan hı· 

rlç kalırlar. 29-11 9;l5 tarihin· 
den itibaren ıartoame herkeıe 

ıçıktır. Talip olanların yOzde 
7 buçnk teminat akçısı veya 
mllli bir banka itibar mektubu 
ve 33 1878i doıya numıraıll ı: 

lımlr 2 inci icra memurluğuoe 

roGrac.ıtları ilin olunur. 
O, İt No. ~16 

larından: 
Muhammen senelik kira he 

dell 120 llrı ola o Al Hoca it 'ta 
Birlnclkordonda eski itfaiye 
karıııındıkl 12 kapa No. lu 
baraka kahv•hıae Vö c'Snftndekl 
babçf'l 2.12.935 tarihinde IHt 
15 de ıçık arttırmı uıollle lı · 
mlrde-A.l&1ncakt' a 8 inci fvletme 
komleyonunda kiraya verile· 
cektfr. 

lateklllerln 9 lira muvakkit 
temlnıt vermeleri ve lı,e gir· 
meğcs kanuni bir manileri bu· 
loomadığına dılr beyannıme· 

terle ayni gfln ve ıaaua .ko· 
mlıyooa milracHtları lbımdır. 

Şartnımeler Aleaucıkt'a B iocl 
loleıme komlsyonondan parıııı 

alınır. 16.22 3714 
Bayraklı lıta1yonondı ıen ,, . 

i lik yer kiraııı 24 lira tahmin 
edilen blreaht barakaıı 3.12.35 
tarlhlnde Sah gtıol ıHt 15 de 
bmlrde 7 inci loletme komlı · 
yoouncı pasarhklı kirayı •e· 

Jrllecektlr. lıteklllerln 180 ku· 
rot munkkıt teminat verme· 
lerl •e loe glrmege kıounl 

mani bolonmıdığına dılr be· 
yann1me ile ıynl ~dn ve uına 
Baımane komisyon relıllğlne 

blsaat veya tıhrlren mClracaıl· 

l.rı lhımdır. Bu lee alt tart· 
lname Bıyrakh duragile tıletme 

kaleminde pera11s dalıtılmık· 

tıdır. 16 20 24.28 3726 

lımlr blrlacl icra memurla · 

~ondan: 
Ahmet CeHdtn Abekl Tlca 

ret bınka11aa ltba borcandıu 

dolayı lpolekll Karııyaka Oı· 

manzadede Y ıh caddeelnde 243 

nnmuı, kapadın lçrrl glrlnce
etnfı demir parmıkhklı çevril 

mit bir miktar bıbçe H badehu 
bar adın haneye beton merdi · 

nnle glrlldlkte blr hıne ıon 
bir odı gene bir ıılou, ulonoo 

6nGnde bıbçeye •ısır came
ktnla beton ıyrı bir Mloa ve 

11.kıda gene babıeel re gınj 
aııhılll "' ıalon bl111ırıda bir 

klllr, bir matbık •e heli ve 
haılebu merdivenle Gıt katı 

çıkıldıkta bir ıofa ve bet odı 
.., bir b1Dyo Ye helA11 ve mlı 

temllAtı ıalreyl havi onbla lira 
kıymetli bir bapbanenln mil · 
klyetl açık artırma ıuretlle •e 

bfrlncl artırmııı 17.12.935 Sıh 
gftnfinde Hat onblrde yıpılmık 
Clıere 11tıh&ı konuldu. Bu lf· 

tırmıdı 11tıı bedeli ııhmln 

olonıa kıymetin yazde 75 ini 
bolorea eoçok artıranı lbıleıl 

yapılacak akel takdirde ençok 
artırın• ıahbada bıtl kılmak 

tartlle ııtıt oobet gftn dabı 

uaalılarık ikinci arttnmaıı 

31.12.935 Salı gGnilnde uıt 

onblrde yapılıcıktır. Bu artır : 

madı eetıı, bedeli gene tıhmla 
olunan kıymt:tln yftzde 75 ini 
bulmıua 228 inci numarala 
kınan mucibince 11111 geri bı · 

rakılecaktar. lıbu gıyrl menkul 
6zerlnde berhıngl bir tekilde 
bık talebinde bulananlar elle · 

rlndekl reıml veMlk ile yirmi 
gDn Hrfındı birinci icrayı mö 

rac11tları ltzımdar. Akel hılde 

hakları tıpa ılclllnce malü m 

olmıdıkçı pıylıımadıa hariç 
kılarlar. 

Sabt peıla para ile olop 
mitleri ıyrıca yGıde lklboçok 
delltllye ile 29.11.935 tarihin · 
deo itibaren ıartaame berkeee 
ıçıktır. Taliplerin 7 baçak 
teminat ıkçeıl veya baak itibar 
mektuba 935 3811 doaya na 
marıaı ile Birinci icraya mira· 
eaatları Utıa olaaor. 3720 



Satılık Ev 
Alaancak'tı intikam eokığın· 

da l 3 numarada, klrglr, tamire 

muhtaç olmıyao, boyalı, ahı 

odalı, havadar ve bol güu.şll, 

lkf katla, müştemilih tamam, 

cenube nazır ön ve arkası açık, 

önü park olmağa namzed geniş 

area, öo ve arkaın açık, birinci 

kordona yoz metre kadar ozak· 
hkta, çarşıya çok yakın, içerisi 

kimllen yeni muşamba ile dö· 
şeU, elektrik, bavagazı, terkoe 

enyo, telefonu, baoyolu, iyi 
sulu tulumbalı kuyusu, arka · 

eında küçük bir bahçesi, sakin, 

sıhhi btr ev nygon bir f iade 

l!atılıktır. letlyenlerln Beyler eo· 

kağında mOzayede salonu sa

hibi bay hafız ihsana mOraca 

atları llAn olunur. 

Bol ışıklı·· az sarf iyatlı ve uzun 

ömDrln METALLUM ıümba-
larını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~"'iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevf.ik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları mümeiletll 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ımm ıı ıin ı ı 11111111111 ıımn n nn ı ı 1,111111111111111nıu111111111111111111 IJ.U' • 
~ Alisehir Banl~ası ~ Balık Yağı 
§ ' -i n~mnır·ş--uıoesn 

Nort'eçya "nın Halis ılfo . 

rina Balık Yağıdır. Şer 

§ ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
bet Gibı içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -- TELEFON:2363 = ··~~~ -§ Heı·Uirlfi (Banka ve Komisyon) l\11uanıeleleri Y ııpılar. -

Biricik Satıe Yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi N nzhet § Vadesizlere % 4 

~ Mevduat Saı~tları: A~lı ay vad~liy~ % 5 

- ' Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. SIHHAT 
ECZANESi = Zahire, dzO.m, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komt)yonculuğu yapılır . Mallar geldi· = ;tindi': ııablplP-rlne f'D müsatd IJf':rahle avans vnutr. 
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V. N. 

W.F. H. VANDER
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANIE LlNIE 
.. SOFlA" motörO. hıtlen U· 

manımııda olup Aoveae, Rot· 

terdam, Hamborg ve Bremen 
lçlo yak almaktadır. 

.. AMSEL.. vapuru halen lf. 
mammızda olop Anvers, Rot· 

terdam, Hambur~ ve Bremen 
Jçio yok almaktadır. 

.,A VOLA .. vapura 2 net tP.ş· 

rinde bekleniyor, Hamburg, 

Bremen ve A11 verı'ten yok çı· 
kuacaktır. 

"MANAU .. motöril 11 2 el 
teırlnde bekleniyor, 15 2 el 

teırlne kadar Anvers, Roller 
dam, Bamburg ve Bremeo için 

yok alacaktır. 

.,MACEOONlA .. vapuru 52 
2 el teorlode Mklenlyor, 30 
2 el te~rloe kadar Anvrrıı, Rot 
terdam, Bamburg ve Breweo 
için yok alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LlNES 
NEVYORK 

"EıCELSIOR .. vapuru balen 

limanımızda olup Nevyork için 

yok almaktadır. 

"ExMlNSTER,, vaporo 12 

2 el teorlude bekleniyor, Nev 

york için yük alacaktır. 

ExERMONT vapora 18 2 el 

teırlnde bekleniyor. Nevyork 
lçio yfik alacaktır. 

- ExARCB,, vapuru 30 2 el 
teşriode bekleniyor, Ne .york 

için yok alacaktır. 

"ExECUTlVE,, vapura 15 
8 ci kılounda bekleniyor, Nev· 

york lçlo yük alacaktır. 

.. ExlLONA,, vapuru 31 Bel 

Ununda bekleniyor, Novyork 
için yülf alacaktır. 

SERViCE OlRECT OA"'UBl 
EN TUNA BATTI 

"ALtSA.. vapuru halen li 
mınımızda olup Beograd, No· 

vtsad, Kamarno, Budapeşte, 

Brallslava ve Viyana için yük 

alacaktır. 

ARMEMENT DPPE · ANVES 
.,ESPAG.NE" nporo 5 ikin · 

el ıeşrlode bekleniyor, Anvcr!I 

Direkt için yılk alacaktır. 

Olivier ve Şüre- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
k " t• • d \7 ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

3SJ lffille 3- "OBERON,, vaparo S ildncl 11DUROSTOR., vaporn ~O 2 

pur Acentası ıeırlnd" gelip yôkftnü boşalt- inci ttşrin" gelip yü.k.llnü abli . 

rıkıao eonra 14 2 inci trşrloe yeden sonra Köstence, Sulloa, 
Ceodtıll H.0 1 Birinci Kordon Rotter<lam, Amalerdam ve Ham· Galae ve Brfyla limanları için 

Tel. 2443 horg Umanları fçfn yük ala · yük alacaktır. 
Tbe Ellerman Ltnee Ltd. 

Ltverpool Battı: 

"0PORTO,, vapuru limanı 

mızda olup Ltverpol ve Svan· 

eeadan tahliyede bulunmaktadır. 

"BULCAlUAN,. vapuru 18 
eon te~rlnde gelip 20 eoo leş· 

tine kadar Lherpol •e Glaskov 
için yük alacaklar. 

"ROUMEUAN,, vapuru ikin 

el teşrloln soouoda beklenlp 
Llverpol ve SHnsea'dao yük 

tabliye edecektir. 

Londra Hallı: 

"İliULGARIAN,, vapuru 18 
ıon teşrinde Loodra ve Hol 

g~llp tahliyede bulunacaktır. 
110PORTO" vapuru ilk kA 

nan iptidasında döoüp Loodra 

ve Hol için yok acacaktır. 

TllE CENERAAL STEAl\l 
NAVIGA1ION Co. Ltd. 

'•PETREL.. vapuru 19 eon 

teşrinde gelip 21 eoo teerlne 

kadar Loodra için yılk ala 

cakhr. 

Not: V ürud tarihleri ve va 

purlarıo tıılmlerl ve oavloo Ocr~t · 

lerlnln df'ğlşikliklerdeo meıı'u ! 

lly4':t kııbul tdUmez. 

ARMEMEN l' U. SCl:lULOf 
HAMBUG 

.. BANSBURG .. vapuru 8 
ikinci tt-şrlnde bekleniyor, Ao· 
vere, Rotterdam ve llambı:ıorg 

için yQk alacaktır. 

DEN NORSK.E MlDOEL· 
BAVSLINJE (AS. D S. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

"BAN ASEROS., motörft 2 L 
ikinci teşrinde beklenl,:ror, Don · 

kerk ve Dlppe lçhı yük ala · 
cılnır. 

JOHNSTON V ARREN 
LINES LlVERPOL 

"QUERNMORE,, vapuru 4 

ikinci teşrinde lıeklenlyor, LI· 

verpol ve Acversten yfik çıka· 

rıp Burgaa, Kôıılence, Galaç ve 

Brail11 için yok ılacak1ır. 

cakllr. 0 ALBA JULIA,, vapuro 20 2 
0 GANYMEODES,, vapuru 8 inci teşrinde gelip 21 ·2 inci 

2 el teşrlcde gelip 14 2 inci teşrinde Mıha, Marellya, Ce· 

Aoveu, Rotterdam, Amsterdam nova, ve Bareelonı hareket 

ve Bamborg limanları için edecektir. 

yük alacakhr. Yolcu ve ytık kıbol eder. 

.,ULYSSES .. .,.puro 20 2 inci İIAndakl gelJş gidiş tarllilerJ . 

teırlnde gelip yiiküoa tahliye· le navloolardakl değişiklikler· 
deo eoora Burgae, Varna ve den acente mes'uliyet kabul 

Kö8tence Umaoları için yük etmez. 

alacaktır. 

"CERES., vapura 21 ikinci 
tetrlnde geUp yiikünü tahliye· 
deo ıoora 25 ~ tncf teşrinde 

Anvere, Rouerdam, Ameterdam 
ve H•mburg Umanları için yilk 

alacaktır. 

SVF.NSKA ORlENT LlNl~N 
'"FREOENSHORG,. vapuru 

18·2 inci te~riode gelip yükü· 
nft tahliyeden sonra 2 l- '2 inci 

teşrtode RottP.rdam, Baruburg, 

Copenhage, Daozll?. Gdyla, Go 

tenburg, o~ıo ve r~kanıllnavyo. 

Um11olarına hareket edecı·ktir. 
0 G01LANT,, motôrü 30-2 el 

ıeşrinde beklenmekte olup yil· 

kOoü tl'bllysdeo sonra RuPer 
dam, Bamburg, Ct-penbıtg«', 

Danzig, Gılyola, l;oteoborg, 

Ocılo ve l kaodtnavya limanları 

na hareket edtcektlr. 

ZEGLUGA PülSKA S. ı\ . 
..SAR l\tACJ A,. vapuru :l6 

2 inci tt'orlod~ beklenmekte 

olup (Doğru) Anven, ve Gdy 
uiya hareket edrct'ktlr. 

Fazla ıdıllAt için [ikinci 

Kordoo'da Tahmil ve Tahliye 

blnaeı arkasında FratelU Sperco 

vapur acentahğıoa mftracaat 

edtlmeel rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

r ••••' 

1 Muallim Dr. 

A. Hulusi Alataş 

1 
İç Hastalıkları Doktoru 

Şamh eokıtğı No. 20 ...................... 
•- -· 

Üniversitede Dôçent, 
(Muavin Profeıör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Uekirni 

llHtalara bergün ö~lı·den 
ııouro hali.ar. 

islik.lal cadde11i No. 99 
Ankara ııparlmaoı 2 inci k:aı 

Telgraf • ı ~ 1' A N U U L 
Telefon : 49250 

~ERVICI<" MAHITtM ROVMAlN .--

~-._ Doktor_. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula~ık, salğın hastalıklar 

mOtehaesısı 
Baıımabaoe ietesyoou kar~mndaki dibek eo.ltak ba§mda 30 aayı• 

lı ev ve muayenehanesinde sabah 8aat 8 dan ak.oam eaat 6 a kadar 
baetalannı kabul eder. · 

MiiJ'acaat eden hastalara yapılması lllzımgelen eair tahlitılt ve 
mikrotıkopik muayeneleri ile veremli baetelara yapılmasına cevaz gö· 
rüleo Pnomotoraks muayenehaneeinde munt&1aman yapılır. 

Telefon: 4115 

1 
Kışlada ~fls. Me~. satın alın~ .!'-omisyo· 

nunda ihalelerı yapılacak ilanlar 
Müstahkem Mv. ea. al. ko. dan: 

Miktarı 

Kilosu 
90000 

83700 
61200 

Tahmin edilen 

mecmu tutarı 

Lira Kr. 
5850 00 

3723 
Beher kllosunoP 

tahmin edilen ffıt 
Cfnei 
Arpa .. .. 

Teminatı wuvak
kate akçe&I 
Lira Kr. 

438 75 
408 50 
298 50 

5!40 50 
3978 00 

Kr. S. 
6 50 
() 50 
6 50 

Mlloakasanın ihale tarih gün ve aaatı 
eekll 

Kapalı zarf 4.12.935 çarşamba 15.3 .. « 4 .. .. 16 
Açık rkefltme 4 " .. 15 

l - lzmtr Met mv. hayvanatıoın yukarıda clost ve miktar 

ları yazılı ilç kalem arpa ihtiyacı aç kıt'a şartname il 
ayrı ayrı hlzalarında yazıldığı veçhtle lkM kapıllı zarf 1 

ve birisi de açı.le eksiltme suretlle münakasaya koD 
muştur. 

2 Tbaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda lı 
mirde kışlada M!lt. mv. sa. al. ko. nunda yapılacaktır. 

;) ~ıırtnamelerl ber~ün komteyonda görülebilir. 

·i r~ıeklller tfcarf't odasında kayıtlı olduklarına dair vesik 
göstermek mecburlyettndedlrler. 

5 Ekslltmlye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve ek 

slltme kanooonon Ud '" üçüncü maddelerinde ve şart 
oamelnlod" yazılı ve81kalarll" ve teminatı muvakkat 

makbuzlarını ve mühürlü Cekllf mektupları kapalı zarf 

lar için ihale saatinden en az bir saat nel komisyon 

vrrmlş bnfunacaklarıiır. Açık eksflıme için de kanuod• 

ve şartnamede yazılı Vt'3İka ve temlnatlarHe ihale u• 

tıoıfa komisyonda hazır bulunmaları. l 6 :H 26 l 

MüslalılLtıw ınv. ea. al. ko . dan: 

1 - lzmir hava kıtaatının 67100 kilo ekmek lhtİJ8CL kapalı 
7. H f u:ıullle mtinali.asaya l on muştur. ihalesi 3 birinci 

k4oun.935 salı günü saat onbeş buçukta lzmird., kı~ 
lada M"' · mv. sat . al. ko. nunda yfılpıhıcakttr. 

2 Ekmeğin tahmlo edile o m~cmu tutan 87 23 liradır. 
3 Beher kilo ek o.ek tçfn oofiç kuruş f lat tabmlo edil· 

mtıttr. 

4. Ttmlnatı muvakkate akçesi 654 lira ylrmibeo kuru9tuf· 

5 Şartnameııi her üo .kumlayonJa göriileblllr. 

6 liteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıılk• 
göstermek mecburiyeti adedirler. 

- 7 Ekslltmiye tıtlrak edeceklcır 2490 tıayılı arrırma ve e" 

slltme kanununun 2 ve üçüocfi madd6lerinde Vl" şarı 

namesinde yazılı vesllı.a,arlle temlD1tı muvakkate mak· 

buzlarmı ve mfthftrlü ıekUf meluopl11ını ihale şaado· 

den f'U az bir eaat evvel komisyona vermh bulun•· 

cıklar. 16 21 26 l 37~2 

Bornava sutın alma komisyonuuda iha
leleri yapılacak olao asker ilanları 

Burnava aık.eri eat. ıt. ko. dao: 
Cinsi Miktarı Mabıll Movı.kkat Umum ihale MOoakasa S••' 

teslim tr:mioat• tutarı oekll tarihi 
L K. L. 

Kuru faeolyı 39000 Merkeı 308 4095 Açık 2:ı, 11, 935 16 

kıı•aları Cuma 

KuroQzilm 6000 Merkez 52 690 Açık 22,ll 935 10 
kıt'aları Cuma 

ı - Tlmen merkez kLt'arınıo ihtiyacı olan yukarıda clnıl1 

miktarı yazılı iki ka1tm erZ1k açık ekelltmlye konmoetur· 

2 Münaka8ıııları 22 · 11 · 98<> cuma günü ıseat 10 ve 15 ıe 
yapılacak.tar. 

3 Umum tahmin tutatları ile muvakkat teminatları hizalı· 
rında yazılıdır. 

4 Şıırtnamelerl her gün komieyooda gördlebilir. 
5 Ekeihmiytı girecf'k.lerlu 2490 sayılı kanoouo ~. :~ 6oc0 

maddelerinde yazılı veeikafarfa temloau muvakkatr: m•~· 
boz ve banh mektoplerHcı mOnakueaoıo yıtpılacağı 01t1 

ayyen va"tloden evvel Buroıava'dakl a3krri eatıo a1(1111 

komle" on ona j?t-lmelerl. :lO 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı 
lktocl Beyler sokağı TGrk müzayede ealonu lttieallod0 

numara 45. Ilaııtılarıoı öğleden sonra 15 deo 18 e kadar 

k:ahul ,.d,.r. TELEFON : 3806 

bir çok hüku- Londra, 29 {Ö.R)- Deniz konferansı :,.....,...~ 

._,_ .......... ı. 


