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ULUSAL 

lzmirde çıkar, aktamcı ıiyasal razetedir 

HnkOmet; deniz yolları ida
resi ile vapurculuk sosyetesi 
arasında rekabete mani ol· 
m~k için yeni seterler tanzim 
edecektir . 

-- Telefon: 2776 - Pazartesi - 18 ikinci Teşrin 1935 Fiab (100) Par,a 
....___Yıl : 2 - No : 547 

Zecri tedbirlerin tatb_i_k_i_n_e başlandı 
~~ç:::ı=~~z::::~~=3'.~~~~=~~~~:::E5~~~~~·~-~~~-~~=::::;:s:::::==~=c=~~~~~~~======~=::===:::~~~~~~~~~:--:7!":;:::=:==-:::--:======:=::===:==~::::5::::::====== 

16 ltalyan tan}~ı <;amur- Başhak~an ve Celal 

lara saplandı, lialdı ~:!.:~0!,~:1:~~s~!a 
ltalyanlar sıtU:adaÖ kırılıyorlar .. Habeş L~esmi knşadmı yapacaklar 

harbının ikinci safhası başlıyormuş 
llabeş ç;tele~i ltalyan'ları hırpalıyori;;.:---Ge~-haskı~ı;r;nda elde 

ettikleri malzemeleri Habeş hatlarına getiriyorlar 
• 

10 hin hasta ltalyan Süveyş'ten geçti 
ylrtımelerine mani olmakta· 
d1r. 

Habet mllfrezeleri ltalyan 
erzak kollarına ekseriya gece 
karanlığından iıtifade ederek 
bllcum etmekte ve ele ~e· 
çirdiklerini Habeı hatlarına 
getirmektedirler. 

Baıbakan, Cellil Bayaı 'la birlikte 

Takazze tehri hentiı hiç· 
bir noktadan ltalyan'lar tara· 

lıtanbul 18 {Ôıel) - Baş· şehrimize geleceklerdir. 
bakan ismet ioöoil ile Eko· ismet lnöoü burada Cam 
nomi bakanı Celil Bayar fabrikasının açılma meraıi· 
yarın (bugün) Ankaradan mini yapacaklardır. 

~~--~--·-... ·~·~··~·· ........ ~~-----~~~-
Fransız 

fından geçilmemittir. Alaga· 
rudaki ltalyan tayyare ka· Bakanları fevkalade 
l'arrlbıaıa yapalmaıı hitmittir. olarak toplanacaklar 

Buraya menıup tayyareler 
her giin Habeı toprakların· lstan~ul, _ 18 -i Ô~~I >-=-
da uçuı yapmaktadırlar. Pariı'ten thaber .. verıbyor: 

Somali cebbesinde Fafon Franıız'j · p!!li~ntosunun 
nehrinin her iki ıahil boyun-

Habeş cengdverleri bir ıaa"u:'1a ca ltalyan'Jann ileri hareketi 

'l' 
Adiı -Ababa 17 (A.A) - Takazze araıındaki bölgede hatlarının geriıinde çete terakki etmektedir. Tayya· 

1-, b · d ı J ı d reler ltalyan kollarile bera· 
·.- .• cep eıın e ta yana· urmuıtar. barba yapmaktadır. Bu hare· 

"'- ıleri hareketi Makılle ile Habeı müfrezeleri ltalyan ketler ltalyanlarda oldukça ber ilerlemekte ve b.er glln 
-----•• .. •-4•tto•_......... Sasayeniyeı ve Dagaburu 

G • • ı • d • ı zayiat vermekle ve ltalyan· bombardıman etmektedir. 

finanı enctimeni, sah günil 
M. Laval'ın reçen celsedeki 
diyevi etrafında incelemeler 
de bulunacaktır. Çarıamba 
günli nazırlar meclisi fey· 
kalide ıurette toplanacak, 
p&;ıimentö~W-toplanacağı 
glinll tayin edecektir. · ırı t 1 ıp oma t laraın serbestçe ileriye doğra -Devamı d6rdanci1 sahifede-

- - -----· ............ 1 

af edilecek mi? Zecri tetbirlerin tatbikine ge 
~llnan dış baka~; it; görüşen Veni- ce yarısından sonra ha~Iandı 
ıelos, krala şartlarını bildirdi -------'---

Kral Jorj italyada 
göre, Yunaniıtan'ın eski: Pa·• 
-,-r.---;ıÇT.i-M:-RHiiiı0.:-'daı· 
işle-;i · · b-;k-;ru-M~-R;up~'S. 
M. ·v;;izeloİ'a ıiderek yeni 
rejimle muhtemel bir yakın
laşma hakkında görüşmüş
lerdir. 

M. Venizelos, 1911 temel 
yasas~nı;-'kesin -;urette tat-l 
bikini ve geçenm.art ayında .. 

Bu şekilde bir muamele; donyada ilk def 'a olarak 
sulhu ihlal ettiği için ltalyaya karşı yapılmaktadır 

Hükümet bir izahname neşredecek 

kopan ihtilil -;TJ;."",;ia;;;.~n~ 
affedilmelerini iatemi~ti;:::;; 

Krah0.-M. Veiizel;s•;W..I Zecri tedbirlerin ıaıbik edilmesi fikrini ilk d.Pfa olarak orıaya atan Beşler komitesi 

vabını nasıl karııladıtı bilin· Ankara 18 (Ôzel)- Zecri tadır. lstanbul 18 (Ôzel) - Ar· 
'memektedir. tedbirlerin tatbiki dolayıaile lngiliz ıiyasal çevtnleri, zecri jantinden haber veriliyor: 
~ lstanbul 18 (Ôzel) - Kralın hüktimet bir izabname neı· tedbirleric ltalyan'ları çok Hüktimet, ltalya'ya karşı al· 
avddiii°d~el-;f ~iiiİledi - reyliyecektir. Bu iıahnamede fena bir duruma diltOreceğini dıtı zorlama tedbirlerinin 
J~ceği-;e M.- VeniZe'l;;'un ihracat ve itbalit tüccarla· ve bu sayede uluılar ıosye· tatbikatına bugllnden itibaren 

ıtekrar~Yuoanist;na:döo~ceği. rımzı aydınlatacak malümat tesinin arzularınan yerine baılıyor. 
: söyleniyor . - -- · -· lbulunacaktır. gelecejini ıöylliyorlar. lıpanya da ayoi ıekilde 

lıtanbul 18 (Özel) - Yu·I lstanbnl, ~18 (A.A) - 52 Bu tekilde bir muamele hareket edecektir. Yalınız 
M v •nizeloı ~n~n knh JÖrj, ·refakabİıda devlet, ıece yarııından iti· dllnyada ilk defa olarak resmi ceride henüz bu bap· 

a...~!-iaa, i 7 ( A.A ) _ Ga· ı Veliahd PaYlo ve preniu baren zecri tedbirlerin tat· ıulhu ihlll ettiii için ltal· taki kararnameyi neıretme· 
-.ıria laıber ttrclitl•• - Dnamı d~rd4ııcil aalıif«H - ~bikine batlımıı buluDmık· 1•'1• yıpalmıktaclar. t clliiaclea, banıi mevadclıa 

Celal Sahir 
Velat etti 

.Merhum şair Celal Sahir 

Ankara, 18 ( Ôzel ) -
Zonuguldak sayl•vı tlir Ce
lil Sabir vefat etmiıtir. Ce· 
lil Sahir'in ini ölümil, blltiln 
yurdda yeis uyandırmııtar. 
Şiire büyük cenaze töreni 
yapılacaktır . 

•• 
Puris - Londra 

MOzakereleri tekrar 
başlayacak 

lstanbul, 18 (Ôzel) - ln
giltere'de saylav seçimi do· 
layısile inkıtaa uirıyan Pa
ris· Londra müzakereleri bu 
hafta başhyacaktar. M. La
val, düo laiiliz elçiıinikabul 
ederek bu müzakereler hak
kında uzun müddet konut· 
muştur, 

halya'ya gönderilemiyeceji 
henilz malum değildir. 

Ottoka, ( Kanada ) 17 
( A.A) - 18 son teıriaden 
itibaren ltalya'ya kartı eko· 
nomik ve finansal zecri 
tedbirler tatbik edilecektir. 

Bükreş, 17 (A.A) - Ro· 
manya bükO.meti Cenevre'de 
kararlaştırılan zecri tedbir• 
leri 18 son tetrinden itibarea 
tatbike karar vermiıtir, 



Sahife 2 

Beyrutun azılı hay
dudu öldürüldü 

~-------------~ Haydud Fuat Allame ; sınırlarımıza 
iltica için bindiği otomobilde 

polisJ.erle karşılaşmıştı 
rek hazırladığı otomobile 
kadın çarşafı içinde binmiş 
ve Beruta gene bu dostu· 
nun evine inmiştir. 

Geceyi orada geçiren, Fu· 
ad sabahleyin Hızır adında 

bir arkadaşile görüşerek 
gizli planı öğrenmiş, oradan 
kaçarak kendisini Türkiye'ye 

kaçırmak istiyen arkadaşı 

Hızır'ın evine gitmiştir. 

Jandarma, çete 'reisinin 

izini tekrar kaybedince te
liıa düşmüş ve aldığı ma· 
lfımat üzerine Hızır•ı yaka
lamış ve sıkıştırmağa baı· 
mıştır. 

Hızır, Fuadı teslime razı 
olmuş ve sivil memurlarla 
oldu bir otomobili evinin 
önüne götürerek Fuad•ı ça· 
ğırmış ve (Bu ·otomobil ıeni 
Haleb•e götürecek) diyerek 
onu bindirmişrir. 

Fuad çok geçmeden yanın· 
dakilerden şüphelenmiş ve 
cebinden ıilA hını çıkarmaia 
yeltenmiştir Otomobildekiler 
üzerine çullanmışlar ve bo
ğuşmağa başlamışlardır. 

Bu esnada Fuad kendini 
~ere fırJatmağa muvaffak ol· 
muş ise de kaçarken ahlan 
kurşunlardan birisini yiyerek 
düşmüştür. 

ölü, hapishaneye kaldırı· 
larak fotoğrafı alınmış ve 
daha evvel yakalanan arka· 
daşlarından Fuadın, bu adam 
olup olmadıiı da tahkik 
edilmiş ve ailesi olmadığın-
dan ölü, Beruttaki Dürzü kab
ristanına gömülmüştür. 

Çetenin yakalanmıy;n ef· 
radından Salih Elisel ile Ab
dülhak ele geçirilmemişlerdir. 

Fuad'ın macerası böylece 
bitmiş zannolunurken gö· 
müldüğünün ertesi günü 
askeri mahkeme müstantiki 
Tanbahn bir şüphesi üzerine 
Ölünün. şahsiyetinin tekrar 
tetkikine lüzum hasıl olmuş, 
mahkeme. müddeiumumisi 
Dolark ile Tanbal ve bir 
jandarma kıt'ası kabristana 
giderek toprağı kazmışlar 
ve Fuad'ın ölüsünü Çlkarta
rak tekrar hapishaneye gö· 

(UluNl Birlik) 

Danasını K.urtarmak 
isterken Boğuldu 

Cemal, danasının suya düştü

ğün il görünce göle atlamış 
ve bir daha çıkmamıştır 

Balıkesir (Özel aylarımız· 
dan): -

0

Balıklı köyü yakı· 
nındaki Doğan gölünde 
acıklı bir boğulma hidiıesi 
olmuştur. 

Bu köyden Osman 
oğlu yirmi yaşlarındaki Ce· 
mal, gene ayni köyden 
Mehmed oğlu izzettin ile 
birlikte Balıklı köyüne bir 
saat uzaklıktaki Doğan gö· 
lüniln yanına hayvan otlama· 
ğa gitmişlerdir. 
iki delikanlı hayvanları ot· 

latmakta iken Cemalin, aya· 
ğından bağlı olan danası na· 

ıılsa bu göle düşmüttilr. Ce
mal danasını kurtarmak için 

hemen suya atılmıştır. Bu 
ıırada hayvanlarını yaymak 

üzere Cemal'in yanından ay· 

rılmış olan izzettin biraz 
sonra döndüğil zaman Cema-

lin kuıağı ile ceketinin ıu· 
yun kıyısında durduğunu, fa· 

kat Cemal'in ortada olma· 
dığın görünce tilpbeye dilt· 
müş ve vak'ayı haber ver· 
mek üzere köye koımuş, 
köyde ilk rastladığı Fevzi 
oğlu berber Abmed'e işi an· 
latmışhr. 

Berber Ahmed bunun 
üzerine telefonla vak'adan 
merkez karakolunu haberdar 

etmiıtir. Bu işi araştırmak 

üzere karakol kamutanı 
vak'a yerine giderek ilk 
tahkikatı yapmış ve göld ~ 
Cemalin ölüsünü aramıttır. 
Cemalin cesedi uzun boylu 
arandıktan sonra gölde bu· 
lunabilmiş ve çıkarılmıştır. 

Dana da suda boğulmuş 
olarak göl civarındaki çalı· 
Jıklar içerisine takılmış ola
rak bulunmuştur. Yapılan 

tahkikati Cemalin ıuya düı· 
mek ıuretile boğulduğunu 
göstermektedir. 

Ceaed genel ıavmanhğın 

emri ile otopsi yapılmak 

üzere memleket haıtahane· 
ıine getirilmiştir. 

Sındırgı'da 
Bir cinayet oldu 
Sındırgı, (Özel aytarımız

dan) - Dereçekviran kö· 

yilnden Mus~afa oğlu ibra· 
him bir ağız kavgası ıonunda 

Mehmed oğlu Ahmed'i ta· 

banca ile öldOrmüttür. 
Gerek katilin ve gerekse 

• 
ölenin dörder çocuğu vardır. 

Ufak bir kavga ylizünden 
iki ailenin böylece felikete 
uğraması burada bliyük bir 
teessür uyandırmııtır. 

lzmir ithalat gümrüğü müdür-
10ğOnden: 

• 

K. G. Adet Eıyanın cinıi Teıbit no. 
3632 53 kullanılmış bot demir varil 254 

Yukarıda yazıla eıya 22·1.1·935 nci cuma gOnft saat 14 
de açık artırma ıuretile dahile satılacağından itine gelen
lerin ithalit gümrüğü satıt komisyonuna milracaatları ilin 
olunur. 3623 

lzmir ithalat gümrüğü mQdür-
10ğOnden: 

K. G. Eıyanıa cinsi Teıbit no. 
143 keıilmiı yazı kiğıdı 272 
Yukarıda yazdı eıya 27-11-935 nci çarıamba gilnü ıaat 

14 de açık artırma suretile dahile satılacağından işine ge· 
)enlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 3680 

türm üşlerdir. 
Bu hidise umumi bir me· 

rak uyandırmıştır. 

vereceği merakla beklen
mektedir. Herkes, öldürülen 
adaoıın baydud olmadığın· 
dan şilphelenmektedir. 

Tele fon 
3151 

Tahkikatın ne neticeyi ........................... 
Tayyare ~ineması Telefon 

31sr 

Moırô~ $<&vcannve 
Beraberinde 300 güzel kız ve en tanınmış Fr"nsız artistleri olduğu halde 

-----FOLi BERJER~~ 
Filmi ile İzmir'lilere zevkli saatlar yaşatıyor. CHEV ALIER'IN 5 güzel şarkısı· Büyük reviller • Caolı:bir aşk macera11 

AYRICA: Foks Türkçe sözlü dünya haberleri - MlKf (Karikatör Komik) 
SEANSLAR: Her gün 15 - 17 • 19 • 21. 15 Cumartesi günleri 13 • 15 seanslarında talebelere tenzilitlı bilet verilir. 
Pazar günü J l,30 • 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 . 50 Kuruştur. 

18 lkinci~Tetrin 95_!,-

Kiralık büyük han 
lzmir Vakıflar direktörlOğündeıı: 

lzmirde Kemeraltı caddesinde kiin ( büyük Salepçio;l0 

hanı ) dimekle bilinen hanın 26 Teşrinisani 935 tarihiaded 
itibaren bir senelik icarı 20 gün müddetle ve kapalı ı•. 
usulüyle arttırmağa konmuştur. Bu handa 18 dükkin, bı2r kahve, 1 depo, 6 büyük ve küçük garaj, 1 yazıhane ve 3 
oda vardır. Tahmin olunan senelik kira bedeli 8000 liradat: 
Muvakkat teminat 600 liradır. lhaleıi 9-12- 935 Pazart,,a 
günü saat 15 te lzmir Vakıflar direktörlüğünde toplanacl~ 
komisyon önünde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 sa· 
yılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve bu İf 
için hazırlanmış olan hususi şartname uyarınca hazır)aoı· 

rak en geç ihale günll saat 14 e kadar Vakıflar direktar· 

lüğüne makbuz mukabilinde teslim edilecektir . 

istekliler hususi şartları bildiren kiğıtları hergün evkaf 

varidat memurluğundan parasız alabilirler. 

Dııarıdan istekli çıktığında 6 kuruşluk posta pulu011 

beraber gönderecek olanların adreslerine birer ıartaalll' 
y6llanır . 18 25 2 3741 

Izmir vakıflar direktörlOğündeıı: 
Karantinada hamam sokağında 8 no. lı eve istekli 

çıkmadığından aartırma 22·11-935 
uzatılmıştır. lıteklilerin saat 14 de 
milracaatları. 

cuma güntlne kad•' 

evkaf müdür)Oğil01 

3740 

lzmir Milli Emlak müdOrlnğondeıı: 
1 Bornova kDrt ömer ıokağında 10 No. lı dDkkin 18 

Buca nalbant mehmet sokağında 26 eski 16 yeni 
numarala kahvehane 100 

Kahramanlar sepetçi ıokağında "106 eski 80 yeni 
numaralı dnkkin 120 

Şehitler sepetçi sokağında 1-137 No. lı baraka 24 
Kahramanlarda kahraman sokağında 126-11 

No. ev 48 
Darağaç gashane sokağında 8 numarala ev SO 
Yukarıda yazılı emvalin 14-11-93S tarihinden itibare" 

bir ay zarfında pazarJıkJa icara verilecektir. isteklileri• 

bu müddet zarfında her gün milli emlik mlldllriyeti•' 

milracaatları. 3737 

lzmir milli emlak müdürlüğündeıı: 

Develi köy altı mevkiinde 22,975 metre bağ 

" " " " 11947 " " 
" " " " 9190 " " 
" ,. " " 1 t 028 " " 

· Birinci kordon balıkhane altında 3 no. dükkin 

Karııyaka bahariye abacı mefharet ı. 23 no. ev 
Şehitler altın sokağında 25·31 numaralı ev 

" " " 27-33 " d&kkin 
Keten çarşııı içinde demir hanında 18 no. mağaza 
Topallı kireçli kaya mevkiinde 303 no. ev 

Lir' 
86 
45 
41 
28 

181 
7'l 
sa 

" ;O 
2' 

Yukarıda yazılı bağ ile emvalin bir ıenelik icarl•rı 
28-11-935 perşembe gUnD saat 14 te ihale edilmek nıer' 
artırmaya koaulmuıtur. lstekliJerin o saatte milli eaıll~ 
müdüriyetine milracaatları 3718 / 

lzmir milli emlak mOdürlOğündeJJ: 
Tepecikte dar sokağında 77,83 metre m. 14 eski 12 taj 

no. odala arsa 50 
Kahramanlar ali cenap sokağında 119,42 metre m. 

71·1 eski 10 taj no.la milnhedim hane arsası 50 
Ayavukla değirmen sokağında 77,50 metre m. 20 no. 

münhedim hane arsası ve baraka 100 
Bornova havuz batında 32,45 metre m. 51 no. yıkık 

(fırın arsaıı 25 
Ahmet ağa mahallesinin keten çarıısında 33 metre m. 

12-14 kapu 12 taj numaralı arsa 86 
Karşıyaka bahariye hafız sokağında 169 ada 53 parsl s0 

no. 1651 metre murabbaı_ arsa 495, 
Karşıyaka mersinli menemen caddesinde 20-1 no. arsa· st:.,10 

dan müfrez 111,4() metre murabbaı arsa ~ 

Üçüncü karataş bebahat sokağında 9 lcapu no. lı 
408 metre m. arsa 102 

K&prü mısırlı caddesinde 457 kapu no.lı 340 metre 
m. kapulu arsa 120 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para il; 
ödenmek üzere artırmaya kooulmuıtur. Alıcıların 21·11·93 
pazartesi günü saat 15 de milli emlak müdüriyetio• 
müracaatları. 7-17 3612 ~ 

lzmir defterdarlığından: 
' lssiıinin vergi borcundan ötörll tahsil emval , ... ..

göre haciz edilen basan hoca mahallesinde tilkilik cadd•: 
sinde kiin 20 ve 22 sayılı maa dükkan: ve oda tarib• 

ilAndan itibaren yirmi bir gün mDddetle ıatıbta çıkarıld•" 
ğıadaa pey ıllrmek iıtiyenlerin defterdarlık .. tabıillt kal•" 
miae ı•lmeleri. 3640 9 13 17 21 
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ôksQrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

öksilrOk şekerle- ~ 
rini tecrObe edi ----t 

ıiz .. ~ 
~ 

:Q 

Ve Pilıjc ·n ~ahapm ~ 

en üstnn hir rnüs- ~ 

hil şckt!ri olduğu· >b..( 
nu unutmayınız. 

Ku,·,·etli mfishil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgfln 

haplarını Maruf ~ 
ec7,a depolarından 

ve eczanelerden 
araımlar. 

ı.-Sümer Bank-.. 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
ını , en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

~~e!ilıan ·~ kumaşları 

lle)'koz kuuduralaı•ı 

Bakırköy bezleri 
Süıner Bank yerli mallar pazar· 

lzmir şubesinde bulursunuz 

'frakya 
Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,00(),000"fürk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı d ördüncü Vakıf han 30 - 40 



<:: .. • if . '1 (Ulusal Birlik) 18 ikinci Teırin 93S~ 
------------------------~-----------------------------------.:.~~~---!.----------~---~--~-------------------------------~.;...;;.;~~..;...;.-=------

istikliilini japonya, Şimali Çin'in 
iliin eylemek üzeredir 

Uzak şarkta yeni gaileler mi baş gösterecek? Nankio 
umuyor 

hnku-
meti lngiltere ve Cenevre'den meded 

btanbul 18 (Özel) - Şimali Çinde (Kuantunk) bava
lisinde Japon orduları tahşidat yapmağa başlamıştır. 

Japonya, şimali Çinin istiklalini ilin etmek Qzredir. 
Nankin hOkO.meti buna şiddetle muhalefet etmektedir. 
Bu itibarla Japonya ile Nankin hOkO.metioio arası çok 

nazik bir durumdadır. Naokio siyasal çeveoleri, İogilte· 
reden ve uluslar kurumunun son durumundan cesa· 

ret almış bulunuyor. 

( Nevyork Taymis) in Şanghaydao aldığı haberlere 
göre, uzak ~arkta bilynk gaileler ha~ göstermek nz. 

redir. 
Japonya~ Nankin hnkumetine istediklerini kabul 

ettirmek için bOyO.k bir enerji sarfetmektedir. Şi • 
mali Çin' in , japonya' nm eline geçmesi, acun barışı 

için çok tehlikeli bir bAdise olarak telAkki edilmek· 

tedir. 

935 - 36 liklerine 
dün haslandı • 

~~~----·~-------
K. S. K, Bornova')'•; Altay, Buca'yı; 

lzmirspor Altınordu'yu )'endiler 
Dün 935·36 yıh lik maç- lik'e giren Burnovayı 5 .3 

larana baılandı. Havanan gü- yenerek sabadan galip çıktı. 
zel olmasına rağmen sabada İkinci maçı Ferid'in idare· 
o derece kalabalık yoktu. sinde Altay· Buca takımları 

Halkevi alamnda: yaptılar.~Altay birbiri arka· 
Günün ve mevsimin ilk sına btş gol çıkardıkta11 

Jik maçını Altay • Buca B. sonra BucalıJar iki gol yap· 
takımları yaptılar ve iki ta· tılar. Altay, Vahab'ın soll 

kım birer golle berabere bir golile ve 6·2 olarak ma· 
kaldılar. çı kazandı. 

ikinci maçta lzmirspor B.· Son maç: 
takımı Altınordu 8. takımı· Günün en ehemmiyetli 
nı 1-0 yendi. karşılaşması Altıoordu·lı· 
Üçüncll 111aça Burnova gel· mirspor arasındaki son maçtı. 
mediği için K. S. K. B. ta- lzmirspor defansında eski . ----------••·•++•••---------- kımı seremoni yaparak galip oyuncusu Zibni'oin de yer 

D • b k • h 1 "1 • J K b y sayıldı . aldığı ve for battında~d• 
ıya rı e ır attı Dgl iZ er ) rtSJ U 030• A takımları Alsancakta: Etem'in oynadığı görülü· 

Saat 10 da yapalması lizım yorda. " ı ı k ı l·~ a fil veri• yo rlaı•? gelen ilk maç 20 dakika ka· Buna mukabil AJtınordu t o ren e a .... ı a ca 1 t. r l • dar bir teebhtırle baıladı . zayıf bir kadro ile sahay• 
~ ·-, Oyun iyi gidiyordu. K. S. çıkmıştı. lzmirapor'luJar bu 

KQ d 
. . . k 1 h Buna mukabil Suda limanını istiyor- K. lalar bu yıl yeni olarak maçı 3-2 galib bitirdiler. 

şa merasımını yapaca o an e- , • • • • • 
·yet Çarşamba gono hareket edecek larmış. Müzakereler başlamış Gir~~ l~ dipto~at Sosyeteye baş 

lstanbul, 18 ( Özel ) - meğe razı oJdukJarını ve bu f fedılecek mı v d 1 
Ankara, 18 (Özel) - Di· karadan özel bir trenle İtalyan aı'anıı; Suda lima- Ur U ar 

b k b k d b k d ki d. H tt hususta Loııdra'da gizli mü· B yarı e ir altının üıa are et e ece er ar. a m nının İngiltere'ye terki mu- - ~tarafı 1 inci sahifede - Istanbul 18 (Özel) - Mı· 
merasımını yapacak olan açılması münasebetile büyük kabilinde, İngiliz'lerin Kıb- ıakereler cereyan etmekte irini ile maiyeti olduğu bal· sır'blar, Cemiyeti akvam• 
bey'et, Çaııamba günü An· tören yapılacaktır. rıs adasını Yunan'lılara ver- olduğunu bildiriyor. de ltalya kralı Amanoelin müracaatla, kapitülisyonJarıo 

------•mtı•~•~••_.. .• .__.••------- ------••9j•~• .. • ..-~------ hususi trenile ( Modani )ye kaldırılmaıını ve Mısar'ın is· 

R k h d F • t k ı vaaıl olmuıtur. Kral istaı· e a ete mey an asıs . uru un un yonda ltalya kralı Viktorl tiklilinin teminini istemişler 
' Emanoelin yaveri, Yunanis· dir. 

h k l k d • k ı tanın Roma ıefiri ve kor Kültür direktöril 
ıra ı mıyaca tir Ver ıgı. arar ar diplomatik tarafından kar-

şılanmışlardır. Muall i m!iğe atanacak 

-· ------Denizyolları idaresi vapurlarının, at"kadao Bütün belt>diyeler önüne dikilecek 
gelecek gemiye mal bırakmamak için ta· l 18 · · b • l k 
h ld 

~ 
1 1 

•. 
1 
d·kı . 

1 
ld taş ara son teşrın tarı ı yazı aca tır 

ammQ en ıaz a nıa yfiK e ı erı an aşı ı ô 
Ô 

d Jd· -. l lstanbul 18 ( zel) - Ro· nun doğu Afrikasında ita)· 
lstanbul, 18 ( zel) - De· yUz en vukua ge ıgı an a· madan haber veriliyor: yanların intikamını aldığı 

nizyoJları idaresinin, arkadan tılmışhr. Bil ük f ı'st ko g .. s·ı t d'k ı t 
k 

· H · k • ·k· 'd Y a ı n r.. • as ı o unmuş ur. 
gelece vapurculuk sosyete11 ü umet; ı ı ı are ara · dü d K d l l 
ıemilerine yllk bırakmamak sında bu iibi rekabete mey- ~ ~~ce yarı~n k a~ so:ra ongre, on an sonra ta • 
için gemilerine tabammll- dan bırakmamak için sefer- dıaa t "

1
e çteyhreı· da ayba 

1 
a- yanın zecri tedbirl~re muka· 

. ar op an ı a ın e u un· b'I t k' d - · ı k 
lllnden fazla mal yüklediği leri yeni esaslara ısthıad d ' B k d it J ı a ıp e ecegı yo u onuı 
ve lnebolu faciasının da bu eden bir ıekle koyacaktır. muş ur. b~ .. ~ngre de t . mUf, buırlln mukabil 

------••_....•.,...•- yanın en uyu a am arı b 

1 1 H b 
hazır bulunmuılardır. Yalnız ted irlere tiddetle ba1lanma11 ta ya .· a eş sa V aşı doğu Afrikasında bulunan takarrllr etmiı, blltüu Roma
general Dö Bono ile Roma da bugünün bir hatırası ol· 

Ba,ıarafı 1 inci sahifede Badoglio harekte etti: valisi yoktu. mak üzere şenlikler yapı)· 
Cuma g0n6 Dagabura 60 Napoli, l 7 (A.A) _ Ma· Kongre evveli bili kaydü ması ve bütün viliyet)erdeki 
bomba atmıılardar. J B d 1. 'k· b' . . ıart Mu11olini'nin gayelerine belediyeler önüne dikilecek 

ki 
reşa a og ıo, ı ı ın ışçı 

ltalyan tan arı çamu· nakletmekte olan Sanio va- bağlı olduğunu bildirmiı ve taşlara bu tuibin yazılması 
ra saplandılar: puru ile hareket etmi,tir. sonra da Mareıal Dö Bono· kararlaştmlmııtır. 

Harar 17 ( A.A) - Çok iş başına çağırıldılar: Mısır hükômeli Hoovar 
tiddetli yağmurlar dolayısile lstanbul, 18 (Özel) - Ro-
12 ltalyan tankı çamurlara ma'dan verilen haberlere 
aaplanmııhr. Sıtma, ltalyan göre harekete geçmek için 
kıtaatı arasında tahribat blltün ltaJyan ordusu iı ba-
yapmaktadar. ıına çağmlmıthr. 
Habeı müdafaasını şim- "' )" 

d·ı·k k h b b Qç motur u tayyare: 
ı ı anca ava om ar· 

dımanJarı tebdid etmektedir. lstanbul, 18 (Özel) - Ne· 
Salıdanberi ltalyan tayya- caşi, lsveç'ten ıeJen üç 

releri berglln Dagaburu bom· motörlü bir tayyareye haç 
bardıman etmekte ise de, vermiıtir. Bu tayyare ileri 
ender telefat verdirmektedir. hatlardan yaralı naklede· 
Hava Bombardımanlarından cektir. 
yaralanan asker ıeriye gön· Afrika'dakiler hayret 
derilmektedir. Yeni kuvvet-
ler Harar cephesini takviye 
eylemektedir. 

içinde: 
lstanbul 18 (Özel) - Ge-

neral Dö Bononun yerine 

Badoğlionun getirilmesi, Af· 

rikadaki ltalyan süel çeven-

(talyanlar, geriye gönde· 
rilen yarahları da bombar
dıman etmektedirler. ltalyan 
uçakları dün Cicika yakının-
da bir köye de bomba at· )erinde hayretle karıılanmıı-
mıtlardır. tır · 

lstanbul 18 (Özel) - Sli- Esasen Badoğlionun Afri· 
veyı kanalından bet vapur ka seyabatındanberi böyle 
dolusu basta geçtiği bildi- oayialar çıkmıştı. 
riliyor. Bunların sayısının 10 Cicikaya yaklaşmışlar 
binden fazla olduğu ve ada· lstanbul 18 (Özel) - Ge· 
lara ı&tllrllldüiii söylenmek· neral Graciyani kuvvetleri· 
teclir. DİD Cicikaya 70 kilometre 

ltalya'ya bir nota verdi Namzedliğini koymağa 
lstanbul, 18 (Ôzel) - Ka- karar verdi 

bire'den haber veriliyor: 1 t b 1 ta (Ö J) _ V • 
M b k 

.. . R 1 . . s an u , ze a 
ısır ü um eh, oma e çısı . t 'd b b 'ld' • · 

·ı 1 1 , d' .. ııng on ao a er verı ıgıne 
vasıtası e ta ya ya ver ıgı .. k' b b k . 1 gore, es ı cumur aş a an 
bır nota~a~ talyan harb (Hoovar), bir konferans ver· 
tayyarelerının Mısır toprak· miı ve Mister Ruzvelte bü· 
larmdan geçmemesıoı ve cum eylemiştir. Bundan an· 
aksi takdirde Mısır'ın bita· laşılıyorki, Hoover, ilkbahar 
rafhğıoa halel gelmiş olaca· da baılıyacak olan cumur 
ğsnı bildirmiıtir . Mısır hü- başkanı seçimine namzed
kiimeti, bu notasında yalnız liğini koymağa karar ver
kızıl haç teşkilatına mensub mittir. 

tay~areıeri istisna etmek- Is tan bu ı maçları 
tedır. 

yaklaıtakları bildiriliyor: 

Mücadelenin ikinci 
safhası 

Roma 17 (A.A) - ltalya 
ve Habeş kıtaları arasında 
ilk bir ciddi kapışmanın 

vukuu beklendiği şu sırada 
mareıal Badoglionun hey
eti seferiye batkumandanlı
ğana tayini milcadelenin ikin· 
ci safhasının baılan;ıcını 

ı&ıtermektedir. 

Galata~aray senenin 
gol rekorunu yaph 

lstanbul 18 (Özel) - Bu 
gün bava çok fena idi. Kıs· 
men de yağışlı geçti. Güneş 
takımı Eyyübü 6-1 yendi. 

Galatasaraylılar, Süleyma · 
niye gençlerini paniğe uğ· 
rattılar ve 10·1 gibi büyük 
bir farkla yendiler. 

Saba çok çamurlu oldu· 
;undan Betiktaı • Fener 
bahçe maçı yapalmadı. 

Kral, babası iJe anasının (stanbul 18 (Özel) - fı· 
mezarlarını ziyaret edecek mir Kültür direktöri müP· 
ve çartamba a-lln6 Romaya ha) muaJlimliklerdeo birine 
vasıl olacaktır. atanllcaktır. 

At yarışları başladı 
Sonbahar at yarıılarına 

dün baılanmııtır. Hava gü
zel olduiundan ve bu sene 

bilet fiatlarında da tenzilat 
yapı'dığından koıu alanı çok 
kalabalıktı. Koıular çok be· 
yecanla ve zevkli olmuştur. 

Romanya kabinesi 
ve çiftçi partisi 

--·--ihtilaf, M. Titolesko'oun 
mesile halledilmiş gibi 

• araya gır .. 
görOnOyor 

Bilkreı'ten bildiriliyor: 
Romanya'nın iç iılerinde 

baıgöstef,,en ibtillflar, mem· 
Jeketi tehlikeye atlr&kliyecek 
kadar ıiddetli bir mahiyet 
almaı bulunuyor. 

Tatareako'nun idaresini 
beienmiyen çiftçiler, iktidar 
mevkiini almak arzusile bü
yllk bir galeyan içinde idi
ler. Geçen perıembe günü 
ikiyüz bin çiftçi Bükreı'e 

gelecekler ve bükt\meti pro
testo makamında muazzam 
bir miting yapacaklardı. 

Çiftçi partisi başkanı Mi
balake, Romanya'da büyük 
nllfuz sahibi bir adamdtr. Bu 
mllnasebetle partisinin ba· 
tanda olduğu halde yapacağı 
herhangi bir hareket, iktidar 
mevkiinde bulunanları biç 
ıüpheıiz aarsar ve lbelki de 
sandalyalarından uza klaıtır· 
dı . Bunu bilen krat Karol, 
Mibalake'yi lsaraya çağırmış 
ve uzun mliddet konuştuk

tan sonra hllkümetle çiftçi
lerin arasını bulmak için 
ayrıca vasıtalar da koy
muıtur. 

Çok mutedil olan ve en 
mGfkll meı'elelenle dtimı 

isabetli hareketlerde bulun· 
makla beraber hiçbir parti· 
ye intisaba olmadığındaD 
dolayı bitarafane bükllm ve· 
ren Mlisyii Titülesko kralıD 
tasvibile araya girmiı, Mi· 
halake ve arkadaılarile te· 
masa· gelmiıtir. 

Titülesko'nun davetile 
Tranıılovanyadan beman Biik" 
reıe gelen Mibalake, harici 
vaziyeti nazarı dikkate ala · 
rak bükiimete karıı ba1tm• · 
ne bir cephe almaktan sa· 
kınmıı ve Titüleskonun ta· 
vassutunu kabul eylemiıtir. 

Alikadarların verdikleri 
teminata göre, çiftçiler, şi111· 

dilik büyük nümayiıleri talik 
etmiş bulunuyorlar. Parli· 
mentoda okunan krahn açı· 
hı s6ylevind~. Tataresko 
kabineainin takib ettiği ıi· 
yaset, parllm entonun takdi· 
rine terkedildiğine göre, 
durum nezaket kesbet111it 
demektir. Söylendiğine na• 
zaran iktidar mevkii çiftçi· 
)erin eline dahi geçse M. 
Titulesko yeni kabinenin 
dışında kalmıyacak ve rene 
dıt nezaretini mubaf aı• 
edecektir. 


