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Abura sırtlarında kanlı muharebeler 
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ltalyan'lar Adua'yalUilal'de fecilYunanistan Balkan pak
hir tren ka- tına sadık kalacaktır 

doğru liaçıyorlar za.s~?ldu 
b - • • Zencırcı Ahmed 
nas Destanın ltalyan Somalısınde Ama adında bir ihtiyar 

ra kasabasını zaptettiği bildiriliyor lokomotifin alım-
, 4? da kaldı, hastane-

Habeş ımp:ıratorıı Dessiye'ye vardı v ~ de öldü 
Harar, 2 (Radyo) 

- Habeı kıt'alar•· 
llın Italyan ıomali· 

tinde Amara'yı iı· 

Ral etmit oldukla· 
tıııa dair bir şayia 
dolaımaktadır. 
Harar, 2 (Radyo) 

- Ras Desta'nın 

'Vlbi-Sabali üzerinde 
ltalyan kuvvetleri 
ile karşılaımıı oldu· 
iu bildirilmektedir. 
lstanbul, 2 (Özel) 

- Adis·Ababa'dan 
alınan haberlere gö· 
re, Makallenin · 65 
kilometre ıimalindeki Abura 
•ırtlarında iki günden beri 
lcanla muharebeler devam 
ediyor. Abura sırtları, Ital· 
Yaıı hatlarının arkasına düş· 
llıektedir. Habeşlerin mak· 
ladı, ita1yanların rüc'at bat· 
larını keımektir,~ .. Bu plAnı 
•ııhyan italyanlar, Aduaya 
doğru çekilmektedirler. 

Adis • AlJaba 2 ( Ôzel) -
liavas ajansı bildiriyor : 

llabeş ileri karakollan 
tarafından taarruza uğrıya· vakkaten sıcak, gayri mes· 
rak 183 zayiat verdiği ha· kün ve insan yaıaması çok 
beri yalana çıkarılmaktadır. güç yerlere doğru ilerlemek· 

Dün Hilal' de feci bir tren 
kazası olmuş, ve Ahmed 
adanda ihtiyar bir zencirci 
ölmüştUr. Kaza ıöyle ol
muştur: 

Hilil cadesine çıkan man· 
takada z.encircilik yapan 
Ahmed; manevra lokomoti· 
finin geldiğini görünce va· 
zifesini yapmak için derhal 
zenciri çekmeğe koşmuş, yo· 
lun birini kapadıktan sonra 

• diğerine giderken süratle 
sıelen lokomotif kendisine 
çarpmış ve altına almıştır. 
Ağır surette yualanan Ah· 
med, derhal haı~.ıneye kal
dırılmıısa da kısa bir müd· 
det ıonra ölmüştür. 

Kaza hakkında genel sa· 
vamanhk tahkikata başla· 

mııtır. 
Adiı·Ababa, 2 (Radyo) - ten vazgeçtiği kanaatinde· 

dir. Buralarda şark cebhesi 
ltalyan'ların Musa Ali mev· başkumandanı tayin edilmiş 

T. Rüştü Aras 
ziini tabliye ettiklerine dair olan Yayo • Yayo sultanının 
olan havadisi hükumet teyid vahşi kabilelerinden başka 
etmemektedir. Habeş maba· kimsenin barınması ihtimali .. 
fili ltalyan ordusunun mu· yoktur. 

V ehih _.P ..... a-s-an-ın .. 
son beyanatı 

Cenevre'ye gidecek 

~~~--------~~-Yeni başbakan M. Demircis'in 
gazetecilere beyanat 

Kral Giride gidiyor 

Kaudiy e'den bir gorımuş 

Atina, 2 (Özel ) - Yeni ı uluslar arası taahhütlere ve 
Yunan başbakanı Demircis Balkan andlaşmasına sadık 

ecnebi gazetecilere beyanatta kalmak. Bütün komşularımızla 
bulunarak demiştir ki: dost geçinmek . 

- Yeni hükumet bir ha· Yeni hükumet bir parti 
rış hükumetidir. hükumeti değildir. Bir ha-

Partilerle hiçbir ilgisi olma· zırlak programı yapacağız 
dığından, normal bir siyasa ve seçimden sonra çıkacak 
ta .. kib . edecektir. ~eni hü· kabineye sağlam bir mevki 
kumetın programı dort mad· hazırlayacağız. Yeni hükumet, 
de ile hülisa edilebilir: Yunanistandaki anormal va· 

1 - Serbest seçim yap· ziyeti ortadan kaldıracaktır. 
mak ve krala sadık kalmak, Atina 2 (Özel)- Kral Jorj 

2 - Büdcede tasarruf Girid adası halkının kendi-
yapmak, sine göndermiş olduğu da-
3 - Memleketin müdafaa vetiyeye cevap vermiı ve ya· 

kuvvetlerini arttırmak, kında Girid'e geleceğini bil· 
4 - Uluslar sosyetesi ve dirmiştir. 

.......... .-.ı--------

Reımi haberlere rağmen 
•011 ıünler zarfında Habeş 
askerleri arasında mllbim ha·) 
reketler sı6rülmediği ve Ha· 
beı orduıunua ltalyan'ları 
llıevzilerinden atacak kat'i 
hücumlarda bulunmadığı ıöy· 

~~~--------~~-Hah eş ordusu genel kurmay baş· 
kanı, ltalyan generalı Graçyani ce
saı·etsiz hir~kumandandır, diyor 

1'evf ik Riişdü A.ras Benesle 

;,ı!:~·;;:~~D~ t~:t Rü~: istiklal için mücadeleye 
Aras, Ankara' dan buraya d d kl lenmektedir. 

ltalyan orduıunun geri çe· 
itilmesi olsa olsa, yağmurlar· 
dan ve erzak teminindeki 

llıüıkGlittandır . 
Hararda Habeı askerinin 

llal - Ual'ı iıgal ettiği haberi 
dolaımaktadır. ıtalyan ordu· 
•unun durması ve bazı yer· 
lerden geri çekilmesi muhte· 
lif surette tefsirlere yol aç· 

llıaktıdır. Ahali; düşmanın 

cenuba doğru ilerlemekten 
•az geçerek istikametini 

R•rbe çevirdiği kanaatindedir 
Bazıları da bu duruşu Ra· 
llıazan ayının girmesine at· 
fetmektedirler. Çünkü ltalyan 
ordusunda kuUanılan ve As· 
kari denilen yerli askerle· 
tin hemen hepsi Müılliman· 
dır. 

Bir rivayet imparatorun 
Deui'ye vardıiını bildirmek· 
tedlr. 

Roma, 2 (Redyo) - Bir 
halyan kolunun Habeı'liler 

~- Velıib Paşa 
lstanbul, 2 ( Özel ) - Bu 

takasında btiyllk hazırlıklara 
başlandığını bildiriyorlar.Büyük 
Habeş taarruzu, Habeı im· 
paratoru tarafından idare 
edilecektir. Habeı'ler, 250 
bin kiıilik bir ordu feda 
etmeğe ve ltalyan'ların bil· 
tün plAnlarını akim barak-
tırmağa karar vermiş bulu· 
nuyorlar. 

Anbalaki mıntakasında-
da btıyllk tabıidat vardır. 

Buradaki ordular, Ras Boru 
Non, OUpa ve çeltik ordu· 
larıdır. 

Habeş imparatoru, bliyük 
oğlu Asaf ö Tafari bütün 

günlerde btitün cephelerde 
Habeş'Jerin genel taarruza 
geçecekleri söyleniyor. Av· 

rupa gazetelerinin cepheler· 

deki özel aytarları, Makale· 

nia cenubunda ve Seliko mın· 

raslarla konuımuştur. Söy· 
lendiğine göre, Deaaiye'de 
imparatorun baıkanlığanda 

büyük bir askeri ş6ra kurulacak 
ve süel vaziyet konuıulacak
tır • 

lnsıiliz gazetecilerinden 
(Llvrenı Stalinı), Yunan'h 
yaverini haatabaneye 160· 

geldi ve Başbakan ismet loönU evaın e ece er 
ile uzun mllddet konuıa
rak dıı iılerimiz hakkında 
talimat aldı. 

Tevfik ROşdü Aras, bu 
hafta içinde Cenevre'ye gi· 
decek ve uluslar kurumu 
toplantısında hazır buluna· 
caktır. 

derirken Habeı ordusu ııecel 
kurmay başkani Vehip 
paşa, lngiliz muharririne 
ıunları söylemiıtir: 

- Şimdiye kadar, taar· 
ruza benzer bir hareketle 
karşılaşmış değiliz. ltalyan· 
lar, 500 kişiyi tecavüz etmi· 
yen ileri kollarla cephelerde 
görünüyorlra. 

ltalyan generalı Graçyani, 
cesaretsiz bir kumandandır. 
Genel kumandan mareşal 
Badoğlio'nun iyi bir kuman
dan olduğunu gizliyemem. 
Mu11olini, büyük Roma im
paratorluğunu kurmak iste· 

• diği için onu, (Neron) un bir 
nazırı olmak için buraya 
&6ndermiıtir. 

·-·-· 
Nahas Paşanın talebeye verdiği 

çok alkışlandı söylev 

Nahas Paşa 
Kahire 2 (Radyo) - Veft 

partisi 923 temel yasasının 

kabulü için tekrar mlicadele
)'e karar vermiıtir. Bir dele· 

gasyon teşkil edilecek ve 
Cenevrede bu iş için teıeb· 
büslerde bulunulacaktır. 

Nahas paşa bir talebe top
lantısında demiştir ki : 

- " Mısır partilerinin bir· 
!eşmelerini istihdaf eden ga· 
yeler, bütün Mısır'da bir be· 
yecan uyandırmıştır. Fakat 
herkes kendi fikrinden vaz 
geçmemiştir. Biz 923 temel 
yasasının kabulü için sonuna 
kadar uğraşacağız. ,, 

Nahas paşanın bu sözleri 
binlerce talebe tarafından 
şiddetle alkışlanmış ve tale· 
be istiklil için mücadeleye 
hazır olduğunu bildirmiştir. 

Veft partisi reisinin söz· 
leri, Mısır'da partilerin bir· 

j leşme ümidi kalmadıtını göı· 
termektedir, 



Sahife 2 (UIQal Birli"' 

Son vapur kazaları 
ın ünasebetile ... 

Madam 
ma 

Staviski, kocasından dsi
şüphelendiğini söyJiyor 

2 Birinci Klnun 9'!_., 

Rençber 
MtımkOo oldu~ kır 

dar mfltenevvi mah
sul yetiştirecektir -- _________________________ """lo ______________________ __ 

Can kuı·taran nasıl kullanılır? Mid· 
yaların büyük tehlikesi 

Tepeden tırnağa kadar siyahlara bürünmüş olan Kıılık zeriyat, her ye~,.,. 
devam ediyor. Rençberi~ 

güzel kadın, hakikaten masuôı mudur? temiz, bol ve miteneffl 
lirnn yetiıtirebilmeıi için si· 
raat idarelerince çalı1J1111ak• Yazan: Yaşar Adatepe 

3-
'Son vapur kazaları müoasebetile d~nizle mücadele uıul

~erini ve bir kazada uzun müddet su üstünde kalarak kur
~ulma şekillerini denizci bir arkadaşımız bize yazdı. Halkı
ımı.zıo istifade edeceğini düşünerek bu yazıları yazıyoruz : 

Fakat· yüzücünün tehlike- larda ve iskelelerde gördü
yc maruz kalmaması için su- ğümüz ıimit, mantar, hava 
yun derinliğini hesabn kat- dolu bnluular, ıu kabakları, 
malıdır. Eğer bunu düşüne- filika sandallar, tahta kalaı
mez ise ve su derin değilse lar ve anbar kapakları 
yüksekten dalmak tehlike· vesairedir. 

Son posta ilt gelen Pariı 
gazetelerinde okudu;umuza 
göre, Staviıki davası, &ne
mini muhafaza ederek de
vam etmektedir. Son celsede, 
Madam Staviıki'nin verdiii 

baılar ve balıti kapatmaia 
çalııırdı. 

Kocam, her zaman ıendi. 
Bu ıebeptea dolayı bende 
kendi vaziyeti hakkında 

doıtlarından bir ıey ıormak 
cesaretinde bulunmamııtım. 
Yalnız, 1933 yılı Haziranında 
bir gece çok mtitee11ir 
olduğu halde eve geldi. Va
kit geçti, sabah kalktığı 
zamaiı gene müteeHİr görü
nüyordu. Sebebini anlamak 

iıtedim, ilkin eıkiai a-ibi o 
glln de afzını açıb bir ıey 
söylemedi.,. 

Mahkeme baıkanı, madam 
Staviski'nin ifadelerini dik
katle dinlemiıtir. Başkandan 
baıka, beı kişiden ibaret 
olan hey' eti hakim eden hiç 
kimse, ona ıual sormak Itı
zumunu hissetmemiıtir. Zira 
umumi kanaat, madam Sta· 
viski'oin masu~ olduj'u mer
kezindedir • 

tadır. Bazı yerlerde arıt· 
menlerin, birkaç nevi mab· 
sul ekerek diierleriai ih 
eylemeleri, tarım için takiP 
ettiğimiz prensibe aykırı o!• 
duğundan, azbir miktar art• 
zi 6ıerinde mimkün olduf~ 
kadar ber çeıit mah.s~ 
ekilmesinin teminine gayıet 
olunmakta, rençberlerimise 
ona g6re, öğiitler verilmek· 
tedir. ............. ·----~~--Jidir. Çünkü, Başın su için· 1 - Simit; içi mantarla 

deki kayalara ve onların dolu ve üzeri sıkı dokunmu~ 
üzerinde bulunan midyelere bir bezle örtü yuvarlak ıi
ve yahut herhangi bir şeye mit şeklinde olan can 
çarpmasife ölümü muhak- kurtarandır. Can kurtaran 

ifadeler, mahkeme salonunda 
bulunanları çok nıütee11ir 

etmiıtir. Baıtan baıa siyah
lara biirüamüı olan (Ar
let) koc&1ının büyük 
işlerle meşgul olduğunu ve 
kendiıile evlendiği zaman, 
Steviski'nin zengin bir adam 
olmadığını bildiği için, 1928 
yılından beri mebzul para
lar içinde yüzdüğünü gör
dükçe, daima şfiphe ve en
diıe ettiğini söyliyerek mah
keme b~şkanına şunları söy

Pire' de kokain ve eroin kaçakçılığı 
kaktır. dediğimiz zaman mutlaka 

lzmir Halkevi önünde ge- insanı kurtaran diye anla· 
çen hidise buna bir misal- şılmasın. Zira simitin nasıl 
dir. Bundan başka yüzücü kullanılacağını bilmiyen bir 
dalmada çok müteyakkız kimse onu iyi kullanamazsa 
bulunmalıdır ve başının saç- simit o ~imıeyi kurtarmaz, 
Jarını midyelere kaptırma- bilakis daha çabuk boğar. 
malıdır. Eğer kaptırırsa bir Çünkü simiti kullanmak; usu
daha çıkamaz. Çünkü, Mid- lünü bilmekle olur. 

yapan bir şebekt~ yakalandı 

lemiştir: 

- Reis efendi; ben, çok 
savdiğim kocamın bu kadar 
çok para kazanamıyacak 
durumda olduğunu senelerce 
evel anlamııtım. Çok merak 
eder ve ikide bir onu sıkıt· 
tırır, ne itlerle uğraştıiını · 
sorar, hakikati anlamak is
terdim. Fakat o, yaptığı 

itler hakkında hiçbir zaman 
malumat vermek istemezdi. 

bundan 
fakat 

Yakalananlar, 
bul'a gitmişler, 

evel Iskend.riye'den Istan
orada barınamam•şlardır. 

Atina'dan haber veriliyor: 

yelerin su içinde ağızları Simit, kullanılma11 İcab 
açıktır, saçlar midyelerin ectiği zaman onu iki el ile 
ağzına geçerse midyeler tutup boynuna geçirmeli ve 
ağızlarını kapar .. Ve yüzücü vücude · çapraz takmalıdır. 
de saçlınından yaka'anmış tıpkı fiıeklik takar gibi si
olur, kendini kurtaramıya· mitin bir kıımı sol omuzun 
cağı gibi başı aşağıda ba- üzerinde, diğer kıımı da sai 
cakları yukarıda kalmak su- kolun koltuk altına gelmek 
retile boğulur kalır. 

Atlama suretile takılmalı ve ••i ko-

Bu hal, beni daha ziyade 
ıüpheye düıürmekte idi. 
Geceleri geç vakitlere kadar 
onu bekler, ve keyifli za
manlarda itlerine dair on
dan malCimat almağa çabıır· 
dım, likiıi' dediğim gibi ben 
her •e zaman böyle bir 
bahiı açıam, o, derhal ço
cuklanmızla meogul olmağa 

Yunal genel emniyet direk
törlüj'ü, Pire'de bir kaçak· 
çılık şebekeıi yakalamııtır. 
Bu ıebeke, klilliyetli miktar
da Eroin ve kokain ithal 
etmekte ve bunu Yunaniı-

tanın her tarafına ıöoderip 
kaçakçılara satmakta idi. 

Yunan zabıtasının yaptığı 
taht.:ikata gör, bu şebeke, 

Atlamalar yüksekten ve 
alçaktan atlama suretile de
ğiıir. Karada olduğu gibi 
ayak üzerinde atlamanın 
tehlikesi yokıa da atlanacak 
yerin evvelce dibini görmek 
li:ıımdır. Zira atlanacak 
yerde kum, kayalık, cam 
vesaire gibi ıeyler olub ol· 
madığını görmeden ve ta· 
mamen anlamadan atlamak 
tehlikelidir. 

Oturarak atlama yani (bağ
daş kurma) .. Bu atlamada 
yüzücü bacaklarını yerde otu 
rur vaziyette toplar ve bağ
daı kurarak atlar ki bu da 
suyun derinlij'ine göre olur. 
Dalmalarda ve atlamalarda , 
gözler kapalı olur. Dalma
ları ve atlamaları bilmiyenler 
dalaca;ım, athyacağım diye· 
rek karnının üzerine düş

mek suretile kendini suya 
çarpıyorlar ki, bu çok teh
likelidir. Eğer bu hareketler 
yüksekten yapılacak olursa 
karnının patlaması, yahut ba
ğırsakların ve sair dahiJt ci
hazm tehlikeye düşmesi mu
hakkaktır. 

Takla atmak suretile at
lama: Bu atlamayı çok iyi 
yüzme bilenler eğlence ola

rak yapabiJirler ki bu da iki 
türlüdür: Biri doğru taklak 
atma, diğeri tersine taklak 
atmadır. Her ikisi de hava
da vücudu döndürerek pe
rende atmaktır ki, bunlar
da derin sularda yapılır. 

Dalma ve atlamayı da kı
saca gördükten sonra asıl 
ve esas olan yüzme bilen ve 
bilmiyenler için tehlike anıo
da lazım olup derhal kulla
nabilecekleri can kurtaran
lara gelelim: 

Cao kurtaran 
Can kurtaranlar; vapur-

lu simiti koltuk altında ııkı 
tutarken sa; el ile de onu 
kontrol etmeli ve kaymama· 
sına dikkat etmelidir. Sol 

omuz üzerine gelen kıımı 

da ıol el tutarak onun kay
mamasına dikkat etmeli ve 
bu suretle korkmakaızın 

kendini simite terketmeli 
ve suda çırpınmamalıdır. Si· 

miti tarif ettiğim ıekilde 

kullanan bir kimıe arbk 
boğulacağım diye korkma· 
dan suya ayakları üzerine 
atlamalı, yüzme bilmiyenler 
aimiti sım-ııkı tutarak, de
niz ne kadar fırtınalı ve 
dalgalı olursa olıun korkmı
yarak mukadderatı bekle
melidir. Yalnız simi ti ıyı 

tutmalı ve dalgalara kaptır
mamalıdır. Yüzme bilenler 
ıimitle yüzerek yol alabilir
ler. 

( Devam edecek ) 

• birçok memleketlerle allka
dar ve çok yerlerde dal bu
dak salmıı mahiyettedir. 

Şebeke, lıkenderiye'den 

lstanbula geçmiı ve orada 
bir müddet ikametten ıonra 
oraıını merkez ittihaz eyle
mek üzere Pireye gitmiıtir. 

lzmir ithalat gomrOğO müdür· 
loğonden: 

K. G. Şiıe Eıyanıa ciaıi 

4 370 2 ıampınya 

konyak eaaa11 4 400 2 
7 620 20 kolonya ve kıımen kal-

14 
3 

26 
41 

670 
300 

750 
500 

mıı ve uçmuı 
3 rakı 
2 e1anı konyak 

ıandık 
2 tiıede ıampanya 

1 ,. " ve tM•P 
damacana 

Teıbit no. 

207 

64 000 1 ıarap 
Yukarıda yazılı eıya 16-12· 935 nci paıarteıi günü saat 

14 de açık artırma suretile harice satılacağından itine 
a-elenlerib itballt gümrüj'ü sattı komisyonuna mftracaatlan 
ilin olunur. 3861 

Senenin En Boyok Eseri 
Harry BAUR ile Sinema SfMON, JEAN MAKS ve MAKSUDIAN'io 

yaratbkları mevsimin en bOyOk filmi 

~Siyah Göz Der~ 
Bugilnden itiheret lzmir halkına takdim ediliyor __________ .... ________ __ 

RUS CİGAN örkestresi s e h 
RUS CIGAN Rusca ve 
Fransıca şarkılarla ~üsle- ıya 
nen ve heyeyanh bır aşk 
hikayesini Moskova haya- . 
tını canlandıran 

Gözler 
Tayyare Sinemasının 

Bu seneki altın programına ~eref verecek şaheserlerden biridir 
AYRICA: FOKS (En son haberler Türkçe sözlü • MIKI ( Karikatör komik ) ______.... . 

S ti •. Her gün 15 - 17 • 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 enan 888 erı. seanslarında talebelere tenzilith~bilet verilir. Pazar günü· 
11,30 - 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

Kaçakçıların evlerinde ya
pılan araıtırmalar neticesin
de 6 kilo 65 gram hapı 

Mahallesi ıoka;ı · kayn 
lnönil elmas 

,. kıvrıntı 

300 gram kokain 80 grallt 
eroin bulunmuıtur. Bunlal 
- Devamı 4 inci ıa/ıifede-;, 

reiadere 
köıte yapı 

" 

• 

" " 
karadai çiflik 

F ahrettin çatal 
lnönli cafer 

Izmir •Vakıflar direktörlüğOnden: 
29· 11-935 ıilntlne kadar uzatılmıt olan müddet zarfında 

iıtekliıi çıkmayan Karııyaka'da Kemalpaıa caddesinde ıe· 
nelijiae 400 lira kira konan 127-131 No. lı hanenin bir ay 
zarfında puarlıkla kiraya verilmesi kararlaıtırıhnıı olduğun
dan iateklilerin miracaatları. 

, 
Izmir Eşrefpaşa hastanesi başta· 

bahetinden: 
Hastanemiz için alınacak olan 131 kalem muhtelif cinste 

alitı tıbbiye 19-11-935 günlemecinden itibaren 20 ılba 
müddetle münakasaya konulmuıtur. Taliplerin ahnacak 
alitı tıbbiyenin cinı ve miktarlarını görmek ve ıeraiti ap• 
lamak için hastane heyeti idareıine mlracaatlan ve 
ihale günü olan 9-12-935 pazartesi ginl ıaat do· 
kuzdan on ikiye kadar encimeni viliyete m&racaat· 
ları ilin olun11r. 20-24-28-2 3nl 
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Kiralık büyük han N. v. Olivier veşQreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

v v. F. H. v an Si Limitet vapur ROY AL NEERLANDAIS sonra Roterdam, "' Hamburg. { • V k f) d • k Ö J v d KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdynia~ 
zmır a 1 ar ıre t r ügiln en: Der Zee acentası "CERES" vapuru elyevm Gotebuıg Oslo ve lskandi-
lzmirde Kemeraltı caddesinde kain ( büyük Salepçioj'lu limanımızda olup 26 2nci navya Jimanları için yü~ 

hanı) dimekle bilinen hanın 26 Teırinisani 935 tarihinden & Co. Cendeli Han. Birinci kor· teırinde Anvers Roterdam, alacacaktır. 
itibaren bir senelik icarı 20 gün müddetle ve kapalı zarf DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Amsteıdam ve Hamburg " ERLAND " motörü 1~ 
usulüyle arthrmağa konmuıtur. Bu handa 18 dükkan, bir "MACEDONIA " vapuru Ellerman Linyn Ltd. limanları 'için yük alacaktır. lnci kanunda beklenmek\e 
kahve, 1 depo, 6 büyilk ve küçük garaj, 1 yazıhane ve 32 balen limanımızda olu"p An- Londra ve Hull hatb: " ORESTES ,, vapuru 30 olup yükünü tahliye ettikte~ 
oda vardır. Tahmin olunan senelik kira bedeli 8000 liradır. 2nci teırinde beklenmekte sonra Roterdam, Hamburg, 
Muvakkat teminat 600 liradır. ihalesi 9-12- 935 Pazartesi vers, Roterdam, Hamburg " BULGARIAN " vapuru olup yükünü tahliye ettikten Danimarka ve Baltık tıı~ 
günil saat 15 te lzmir Vakıflar direktörlüğünde toplanacak ve Bremen için yük al- 1 ilk kinunda gelip 21 ilk sonra Bur gas, Varna ve qiJleri için yük alacaktır. 

k d kioana kadar Londra ve komisyon önünde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 sa· ma ta ır. Köstence limanları için yük SERViCE MARITlM 
Hull için yük alacaktır. 

yılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve bu iı " ISERLOHN " vapuru 9 " GRODNO " vapuru 20 alacaktır. ROUMAİN 
için hazırlanmıı olan hususi şartname uyarınca hazırlana· Bci. kinunda bekleniyor, lk k d L "FAUNA" vapuru 2 lnci "OL TUZ,, vapuru 3 ln~ 

k i inun a ondra, Hull ve k d 5 k rak en geç ihale günü saat 14 e kadar Vakıflar dire tör· 13 Bci. kanuna kadar Anvers, A h d anun an lnci inuna kanunda Köstence, Sulina,. 
lilğllne makbuz mukabilinde teslim edilecektir . nveraten ta liye e ip ayni kadar Anvers, Roterdam, Galas ve limanları için yük. 

latekliler hususi ıartları bildiren kiğıtları hergün evkaf Rotterdam, Hamburg ve zamanda Londra ve Hull Amıterdam ve Hamburg Ji. alacaktır. 
varidat memurluiundan parasız aİabilirler. Bremen için yük alacaktır. için yük !alacaktır. manları için yük alacaktır. 11PELEŞ,, vapuru 18 lnci. 

Dııarıdan istekli çıktıiında 6 kuruşluk posta pulunu "AKKA,, vapuru 23 Bci. Liverpool hattı: "ULYSSES" vapuru 2 kanunda gelip 19 lnci ki· 
beraber gönderecek olanların adreslerine birer şartname kiounda bekleniyor, 26 Bci. " ROUMELIAN • vapuru lnci kanundan 5 lnci ki· nunda Malta, Cenova, Mar· 
yollanır . 18 25 2 3741 kinuna kadar Anvers, Ro- 1 ilk kanunda Liverpol ve nuna kadar Anvers, Roter- ıilya ve Barselona hareket 

A\\lllllllllllllllflllllllJJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllflllllllJllllllll/&. terdam, Ham burg ve Bre· Svvenıeadan tahliyede bulu- dam, Amsterdam ve Ham- edecektir. 
~ ~ men için yük alacaktır. nacaktır. burg limanları için yük Yolcu ve yük alır. 
~ru·· rk Hava Kurumu= AMERICANEXPORT LINES- .. FLAMINIAN,, vapuru 23 alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 
ES =: NEVYORK ilk kinunda Liverpol ve "HERCULES,, vapuru 13 Kumpanyası 
::::: - Svvenseadan tahliyede bu- lnci kinunda beklenmekte " TOYOHASHI ,, vapuru 
~ B • • • • k p • := " EKSARCH " vapuru 12 Junacakır. olup yükünü tahliyeden 15 lnci kanunda Singapor, 
~ uyu ıyangosu ~ Bci. kanunda bekleniyor, DDUTSCHE LEVANTE- sonra Burgas, Varna ve Şanghay, Kobe, Moji, Oska 
- - Boston, Norfolk ve Nevyork LINIE Köstence Jimanlarına hare- ve Yokuhama Jimanları için 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi = için yük alacaktır. "MILOS,. vapuru 16 ilk ket edecektir. yük alacaktır. 
:;:;: • • • - "EXAMELIA" vapuru 17 SVENSKA ORIENT ilandaki geliş gidiş tarih-;;;;:; l l kanunda Hamburg ve Bre· LINIEN ~ zeD~ID e WIŞ ır • := Bci. kanunda bekleniyor, menden gelip tahliyede bu· lerile navloolardaki değiıik· 
~ N k · · k l k "FREDENSBORG,, vapuru lı'klerden acente mesuliyet ~ 2.inci keşide 11 Birinci Kanun 935 tedir. = evyor ıçın yü 8 aca tır. lunacaktar. 25 2nci teşrinde beklenmekte 
S:: = "EXCHANGE" vapuru 20 Not: Vurut tarihleri ve olup yükünü tahliyeden sonra kabul etmez. 
~ - BOyOk ikramiye: 30,000 Liradır~ Bci. kinunda bekleniyor, vapurlann isimleri üzerine Roterdam, Hamburg, Copen· Fazla tafsilat için ikinci 
~ - Ik k deai•ikliklerden mes'ulı'yet hage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tah-;:: A l 12 1 ı· l k = Norfo , Nevyor için yük • .,. k d i§ yrıca: 5,ooo, ,ooo, o,ooo ıra ı = alacakhr. kabul edilmez. Goteburg ve Iıkandinavya liye şirketi binası ar asın a 
_. ·k · ) ) b b · (2 ) )" l k b" - ••--------•• limanJarı için yük alacaktır. FrateJli Sperco acentalığına ~ ı ramıye er e . e erı o,ooo ıra ı ır - "EKSILONA" vapuru 26 D O K T O R "GOTLAND,. motörü 29 müracaat edilmesi rica clu-
~ mflkatat vardır. ) = Bci. kanunda be~~niyor, 2 nci teıriade beklenmekte nur. 
\ ~ Boston ve Nevyork ıçın yük Ali Agih olup yük6nü boıalttıktan Telefon: 2004- 2005 • 2663 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\\\"'~ ;~·~~~ı~.NT Çocuk Haatalıklan •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HAMa':iR~cHuLDT /finci ::;h~:~=~N· 68 :ızmir yün mensucatı_~ 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet ç~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi jçiJebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sı·u-H-A~T EZANESI 

"TROYBURG,, vapuru 4 ---T•elelliif.•o•n-34•5•2--ı_. -
Bci. kanunda bekleniyor, Satılık motör _=_§ru·· rk Anonim şirketi~_: 
Anvers, !<oterdam ve Ham-
b · · k ı k 12 beygir kuvetinde (Dizel) - = 

urg ıçın yü a aca tır. k 1 k il 1 b' =- İzmir Yftn Mensucatı TOrk A. " · nin Halka· =-mar a ı az u anı mıı ır "" 
JOHNSTON VVARLFN LI- ...,0 tör satılıktır. Taliplerin iS pınardaki kumaş fabrikası mamulatmdau olan = 

NE· LIVERPUL idarehanemize miiracaatlan =: mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, = 
" JESMORE" vapuru 14 ilin olanar. _ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci =: 

Bci. kanunda bekleniyor, - -
Anversten yük çıkarıp Bul- = kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ 
garistan ve Romatnya Uman· Al• R =: numaradaki (~ark Hala Türk Anonim şir· ~ 
larına yük alacaktır. } IZ3 ~ keti) mağazasında satılmaktadır. l\lezkur fabrika- ~ 

Geliş tarihleri ve vapur- -
ların isimleri herine meı'a §.; nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 
liyet kabul edilmez. Mücellithanesi ;;;;; olan mamulattnı muhterem mnşterilcrimizc bir ~ 

Birinci Kordon, telefon ~ defa daha tavsiyey .i bir vazife biliriz. ~ 
No. 2007 • 2008 Yeui Kavatl._r çarşısı §§ Perakende ıatıı yeri Toptan satış yeri ~ 

"Vapurların i ıimleri, gel· = Yeni manifaturacıJarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark -
me tarihleri ve navlun tari- No. 34 = Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. = 
f el eri hakkında bir taahhOde biraderler 5 

~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ;;;;; 
.-;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;,;=====;;;;;;;;,__,;;;......;;......;_._ __ """""'!"!!~-· •---------~ := ve biraderleri := 

~ Yeni manifaturacılarda mimar =: 

N~A 
~ 

' oJ!ıLl'~ 
1 &lrac.l .C~NL<A~I 1 

laka (Okamentol 

6bflr0.k t~kerle· ~ 
rini tecrObe edi ~ 

tiz •• ~ 
~ 
~ 
~ 
> 

§§ Kemal~ddin Cad. YtınJli~mal· = 
i 1111iılııfrttttniı1111fıin~ttiı~iıiiıllilıfı~iıııııııııııııı11111111111111111111111111111111111uiii 

Istanbul ve 1~rakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tfirk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

= ~ı - -Sümer Bank--
~ 

Ve PClrjen ~ahapm 

en tl8tftn bir mCls· 

hil tekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mClshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat stlrgftn 

haplarını Maruf 
ecu depolannd 
ve eczanelerden 

araamlar. 

CQ Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağf a
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Ulual Birlik) 

Mussolini Tigre'yi isterse, uluslar sos
yetesi huna razı olmıyacak 
---------------------------------~-- ·------------------------------

Cenevre'de Almanya'nın uluslar kurumuna dönmesi ve .hava Mi sa-
kına girmesi mes'elesi de görüşülecektir. 

• 
Londra 2 (Radyo) - Siya· 

aal çevenler bu haftanın 
Habeı mes'eleıi için bir dö
nemeç noktası olacağı kana· 
atindedirler. M. Muasolioi'nin 
Fransız teklifine cevap ver· 
meai beklenmektedir. Ancak 
bu teklifin 18 ler komitesi
nin petrole ambargo koyma
ja karar vermek için topla
nacak tarihten evvel bildi
rilmesi anu edilmektedir. 

lngiliz dıı bakanlağı salahi· 
yettar ıahsiyetlerinden M. 
Petersan'ın Paris'te kalması 
için emir verilmiıtir. 

Paris, 2 ( Radyo ) - M. 
Laval ile Sir Samuel Hoar'ın 
bu ayın 12 sinde Cenevre'de 
konuşmaları beklenmektedir. 
M. Laval bu konuıma esna
sında petrola ambargo kon
masının bir mllddet ıçın 

tehirine çalııacakbr. Cenev-

re'deki milzakereler yalnız 
Habeş mes'elesine dair ol
mıyacak, Almanya'nın ulus
lar sosyetesine dönmesi ve 
hava misakına iştirak etmeıi 
etrafında da görlltülecektir. 
lngiltere'nin Alman ricalile 
temas için Berlin'e gönder
diği bir ilbay elin Berlin'de 
bulunmaktadır. 

Pariı 2 (Radyo) - ltal· 
yanların yapacakları teklif 

merakla beklenmektedir.Ge· 
nel olarak düıünilldüğüne 
göre, Ogaden'in ltalya'ya 
terki, Habeıistaoa bir liman 
verilmek şartile kabul edile
cektir. Fakat ltalyanlar Tigıo. 
rey veyahut Habeıiıtanın 

içlerinde ve keaarlarında 
arazi istiyecek olurlarsa bu· 

· na ne Habeı imparatoru ve 
ne de Cenevre razı olacak· 
tır . 

Fransız hududunda tah-'G.sarayhların, Güneşli
şidat yapılmıyor muş . lere karşı gösterileri 

-Italyadaki son snel hazırlıklar 

etrafında verilen maltimat 
• 

Paris 2 ( Radyo) - Son bindir. Bunların Brenerdeki 
zamanlarda ltalyanların yap· aoguga dayanamıyacakları 
mıt oldukla11 manevralar ve kıılak ıarnizonlara alın
hakkında itimat edilir bir malarının zaruri olduğu bil
kaynaktan fU haber öğre- diriliyor. Italyanlar Fransa 
nilmittir:llalyanın bilttln Alp hududunda anormal tabtidat 
b&lgesindeki kıtaları 500 yapmamışlardar. 

~~~~-----~·~•tt--••·····-~~-ı.ıı--~~~~ 

ltalyanlar Sevkiya.ı devam 
. edıyor 

Tırol hududunda- Portaaid ı (A.A) - Dnn 

ki hareketlerine 
devam ediyorlar 

loaburg (A.A)- Tirolden 
ıelen haberlere göre, hudut 
boyunda ltalyan kıt'alarının 
barekitı devam etmektedir. 

M. Mussolini 
Harpta ölenlerin ana· 
larına bir söylev verdi 

Roma, 2 (Radyo) - Harpta 
llenlerin analarını Venedik 
ıarayında kabul eden M. 
Maaaolini bir söylev vermiş; 
ıecri tedbirlerin ltalya'yı 
mtıteessir etmediğini söyle
mit ve demiıtir ki: 

- .. Zecri tedbirlerin ltal-
ya'ya teair eden ciheti ma
nevidir. Çtinkn ltalya ulus· 
lar ıoayeteıinin kurucu aza· 
luıadandır .,. 

Eski vapurlar 
Seferdenmenedil miştir 

lstanbul 2 (Özel) - Posta 
vapurlarıadan '•zıları, sefer· 
den menedilmiılerdir. Bunun 
ıebebi, bu vapurlarda telsiz . 
olmaması ve eskilik gibi bir 
çok mahzurların bulunması· 

dır. 

Japon'lar 
Silahstz bölgeye gir· 

mişler 

Istanbul 2 (Özel) - Pey 
Pinkten haber verildiğine 
ılre, Japon orduları, ıillh· 
aız b61geye girmiıler, Kopi· 
ka mevkiini kendi idareleri 
-ltına almıflardır. Kopika· 

biten hafta içinde Sllveyı 
kanalandan ltalyan somalisi 
ile Eritreye 8258asker, 15333 
ton malzeme, iki bin ton 
hububat, 990 ton hayvan 
yemi, 779 deve ve btıynk 
otomobillerle. yllklll bir va• 
pur geçmiıtir. 

ltalya'ya d&nen vapualar· 
da 1221 iıçi bulunmakta idi. 

Bir ltalyan torpito muhri· 
bile bir top çekeri da Kıııl 
denize geçmiıtir. 

Petrol ambargosu 
Italya'yı zannedildiği 

kadar ıarsmıyaeakmıt 
Pariı, 2 (Radyo) - Ha

vas Ajansıaın Roma aytarı 
bildiriyor: 

Petrol ambargosu ilin 
edil~nce, ltalya'nın genel 
vaziyeti zannedildiji kadar 
vahim olmıyacaktar. Çtınkll 
timdiye kadar Italya'ya 
idhal olunan petrol mikdarı 
pekçoktur. Bundan baıka 
yapılan prupaganda sayesin-
de petrol aarfiyatı çok azal· 
mııtar. Italyan'ların petrol 
yerine kullanılacak bir mad
de buldukları da söylenmek· 
tedir. 

Dün toplanan kabine, da· 
bili itlerle meıgal olmuş Ye 
Arnavud'lukta çıkan yağların 
Italya'da kullanılması için 
muhtelif ıehirlerde fabrika
lar yapılmasına karar ver
miıtir. 

ya giren Japon ordusunun 
miktarı 12 bin kitidir. Japon 
ordusu, bitaraf mıatakada 
100 kilometre içeriye ıir· 
miı bulunuyor. 

Son maçlarda 
altı iki 

Galatasaray, Gitnesi 
mağltib etti 

lstanbul, 2 (Ôıel) - Dün oyuncuıunu ıabadan çıkardı . 
yapalan lik maçlarında Neticede Galataaaray'lılar 

maçı 6-2 kazandılar. Oyun· Vefa·Silleymaniye 3·3 bera-
dan sonra Galataaaray'lalar· 

bere kaldılar. Fener, Ana· dan bir kafile Ateı Gnneı 
dolu'ya 8-0 yendi. Galata- kulllbil binası önünde elle
saray-GDneı ıraaındaki maç rinde fenerler olduiu halde 
çok heyecanlı ve sert oldu. toplandılar, nllmayiı yaptı· 
Hakem iki Galatasaray Jar. 

------~.: ... ~-
Al tay K. S. K.· ı 4-0 

mağliıh etti 
-Gayri federeler arasındaki maç

larda çok heyecanlı oldu 
Dlln lik maçlarının Uçiin • \ 

en haftasına devam edildi. 
Saat 10 da ilk maçı Buca 
Şarkapor takımları hakem 
bay Sabrinin idareıinde yap· 
talar. Oyan iki tarafın kar
ıılıkb hllcumlerile geçti. Ne· 
ticede Baca 3-1 ıalip geldi. 
ikinci oyana ayni bake:nin 
idaresinde ve Göztepe-Bur· 
nava takımları yaptılar. Bur
nova kaleciıinin zayıflığı yll· 
zllnden 6-3 ıibi bir farkla 
Göztepeye yenildi. Göztepe 
Hakkı ve daha iki oyuncu· 
dan nokaandı. 
Altay •• K.S.K 

Güniln en mnhim oyunu 
K.S.K ve Altay ara111ndaki 
son maçtı. Hakem Ferid'ia 
idare ettiği bu maçın ilk 
kısmında Kar11yaka'hlar çok 
canla bir oyun iÖ•tererek 
nokaan ve Altay'a nazaran 
zayıf olmalarına rağmen 35 · 
dakika kalelerine ıol yap
tırmadılar.. Bu arada lehle
rine olan penaltı avantajını 

da, topu dııarı atmak sure· 
tile kaçırdılar. Bundan aoara 
Altay penaltıdan ilk gol 
yaptı. Neticede oyun 4 - O 
lehine bitti. 

B. takımlarından Alatay 
K.S.K. birer gole berabere 
kaldılar. Göztepe 2-1 Bur· 
novayı, Buca da seremoni 
ile Şarkıporu yendi. 

Halkevi lilderinin dlrdlla· 
ell bafta11 çok beyecaDla 

maçlarla geçti. Bu kultlbler 
muhitinde ilıi ile beklenen 
dilnkll maçlar tahminlerin 
hillfına neticeler verdi. ilk 
maçta Kurultayın genç ta
kımı likin kuvvetli ekiple- · 
rinden olan Kahramanları 
4-3 yendi. ikinci maçta ıim
diye kadar yenilmiyen ve 
başta giden Ttırkyurda 
Parksporun genç takımına 
3-0 yenildiler . ilk defa aa
haya çıkan Eırefpa .. ekibi 
de timdiye kadar hiçbir mat· 
Jabiyete utramıyan Taran 
ıençlerini 3-1 yendi. Oyan· 
lar çok samimi •e ıeuiz de· 
••metti. 

••• 
Buca 

Ocak kongresi dan 
toplandı 

Buca'nın yukarı mahalle 
ocak kongreai, dtın C. H. P. 
villyet ilyön kurulu Dyesin
den Dr. Ramih'in baıkanb· 
tında toplanmıı ve ocak 
idare heyetini seçmittir. 

Yeni idare heyeti 11,.lik
leriae Klam Mimin, Halil 
kaıap, Bayram, Ramazan, 
Hamdi ve lskender Haaan 
ıeçirilmiıtir. 

Ocak milme11illiklerine 
Hasan lskender, Bayram, 
Ali, Recep Yalaz, Osman 
Amit, Halil, Kulaıiali lamail 
ve Haydar ıeçilmitlerdir. 

2 Birinci kinun 93S 

Sarayda ·bir Rum 
EDRLBERD• 

Haremi hümayun kadınlarından ha· 
zıları Yeganeyi boğmak istemişlerdi 

Faik Şemseddin, 1\1.Ayhan 

- 24 -
DördllncU Murad, bir gün 

ebediyen meçhul kalmıı bir 
sebep altında, eline ieçirdiği 
bir baltayı sadık Ali'nin 
eline endirmiı, ikinci darbeyi 
kafaaına endireceği sırada 
balta elinden kaçmıı ve yere 
düşmüı idi. ilk darbe ile eli 
parçalanmıı olan Ali, eğil
mif, kanlan sızan elile bal-
tayı almıı ve büyilk bir 
aayıı ile - kafasına vursun 
diyef - dördüncü Murad'a 
vermişti! 

Bu harikulide aadakat, 
dördüncü Murad'ın zihninde 
ve vicdanında ani ve çok 
müessir ~bir intibah husule 
getirmiş, Ali'ye dikkatle 
bakarak: 

- Kabahat benim dejil
dir. Bu içtiiim merettedir, 
haydi beni yatağa yatır!.. 

Demiıti. 
. . . . . . . . . . 

Haremi bOmayunun kadın
larından biY kısmının Y egi· 

ne'yi bojdurmak iatedikleri 
gilnün sabahı idi. 

Bu hidiseye mukabil, kız· 
larağaaı hiçbir kimseye ceza 
vermedi. Ceza vermek li· 
zımgelae, çok şedid hareket 
etmek lazım gelecekti? Ve 
Kızlarağası, nedense, bu ıid· 
den kaçınıyorduli 

Yeiine henüz uyanma-
mııtı. 

• Diliviz, bu zavallı kilçilk 
kıza barem kız ve kadınla
rının göıterdi.kleri dDıman· 
lığı ldilıilnüyor ve Yeganeyi 
çok açıyordu. 

Diliviz, bu aur~tle düıü
nürken dehlizde acele yüıü
yDıler duydu, ve bir barem 
ağası telit ile yanına gide· 
rek sultanın gelmekte oldu-
ğunu haber verdi. Hidiıe 
tuhaf ve emsalsız idi. Çilnkll 
dördtıncO Murad erken kalk-
maz ve kadınlar daireaine 
böyle ielmezdil 

Devamı "'" 
~~~~~----.... -..-..~---~--~~~~-

Italyan saylavları 
Madalyalarını hazİ· 

neye verecekler 
Roma 2 (Radyo): - Saylav

lar kurumunun toplantısında 
botun aaylavlar altın maclal· 
yalarıaı hezineye verecek
lerdir. Ayan lzalarının da 
bu hareketi yapacaklara aa· 
nılmaktadır . 

Almanya' dan 
Şimdiye kadar 100 

bin kişi kaçmış 
Cenevre, 2 ( Radyo ) -

Hitler rejimlerine uymak 
iıtemiyerek Almanya'dan 
hicrete mecbur kalanların 
aayııı yllz bindir. Bunlann 
y8zde yirmisinden gayriai . 
Yahudi'dir. Bu yllz bin 
kiıiain d&rt bini Franaa'ya 
gitmiıtir. Diierleri Cenubi 
Amerika, ltalya veıair mem
leketlere daiılmıılardır. Bu 
rakamın 200 bine çıkacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Muhtelis 
Ortadan kaybolmuş 

latanbul, 2 (Ôzel) - Pa· 
ril'tea haber verildiiine 
göre, bliytık bir ihtiliı 

mel eleainden maznun iken 
kefalete bajlanmak auretile 
serbest bırakılmıı olan eski 
Franıız nazırlarından Gaston 
Vidal, aaıızın ortadan kay· 
bolmuttar. 
Gaıton Vidal'ıa suç or· 

taklanndan Deata da mey· 
danda yoktarf 

Soğuklar başladı 
lıtanbul, 2 (Ôzel) - Her 

tarafta ıotuklar çok tiddet
liclir. Sarıkamıı'ta kar yağ
mııtır. 

Italyan'lar 
Cenova'da maden 

bulmuşlar 
Istanbul, 2 (Özel) - {tal

yan'lann, Cenovra'da bakır 

•• çinko madeni buldukları 
Roma'daa laaber •erili1or. 

Amerika'dao 
75 Italyan Roma'ya 

hareket etti 
Nevyork 2 (Radyo)- Kont 

Savua vapuru ile 75 ltalyan 
Napoli'ye hareket etmiıtir. 
Bunlarl beraberlerinde Nev· 
york'taki ltalyanların topla
dıkları ianeleri ve iki oto
mobili götllrmektedirler. 

Malta'da 
Manevralar yapılıyor 

lıtanbul 2 (Özel) - Mal· 
ta'da manevra tecrtibeleri 
yapılmııtır. Adadaki Inıiliı 
kuvvetleri, manevra ıinyali· 
ni alır almaz, Silel kamyon· 
lara atlamıılar ve gayet kı· 
aa bir zamanda kıt'alannıD 
batında balunm11flardar.F en· 
ni kltaat, adayı telefon ve 
telaizle rapdetmiflercllr. Mal• 
ta limanındaki lngiliz do· 
nanması, manevraları takib 
eylemittir. 

Habeş haydutu 
Nihayet öldflrflldn 
Adiı - Ababa 2 (Radyo) -

Htık6met merkezinin cenu· 
bunda eıkıyalak etmekte ve 
köyleri, kaaabalan yakmakta 
olan haydut Baldal'a Raa 
Hedeaaan kumandasındaki 
kıt'alar tarafından aıdnrnı
mlftilr. Şimdiye kadar yapı· 
lan bllttln tenkil teıebbluler 
neticeaiı kalmııtı. .. ~ ._.......-~ 

Pire'de kökain kaçak· 
cıları yakalandı 

Başıarafı 2 inci ıalr.iJede· 
derhal milaadere edilmiıtir. 

Söylendiiine göre, kaçakçı 
ıe bekeainin lakenderiye 'deki 
ıerikleri evelce te•kif idil• 
mittir. 
Kaçakçılardan çankla, ıebe· 

kenin bundan evel Mıar'da• 
latanbul'a geçtiklerini v• 
orada birçok kaçakçılarla 
konuımuılarsada, Tllrk za· 
bıtaıının takibatı tiddetli 
olduiundan lstanbul'da du· 
ramadıklarını ıöylemiı ve 
fakat mllnaaebettar bulun· 
doğu memleketler hakkında 
ifpatta bulum,ktan çelrio· 
mittir. 


