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• ULUSAL Yunan kralının karşılanmast 
için Yunanistan'ın bertarafın 

da bOyOk hazırlıklar var, 
şarbaylar k~ah Yunan Hususi ilinlar: ldarehanede kararlaştırılır 
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Italyan'lar ilerlemeğe başlamışlar 
İtalvan'Iilr··iıerıı·y-örtar,*bürrarti kamuıaY gu-· 
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fstanbuJ, 6 (özel) -Loudra'dan haber veriliyor: Italyan ordusunun 
taaı·ruz harekatı Ingiltere erkanıharbiyesini mOteyakkız . bulundur· 
ınaktadır. Söylendiğine göre, lngiliz somalisinden fasılasız bir surette 

1 
Habeş'lere silah, mohimat ve cebhane gönderilmektedir. 

Istanbul, 6 (özel) - Paris'ten bildiriliyor: 
Italyan :_ordusunun Makalle'yi işgal ettikten sonra duracağı haber 

veriliyor. Bundan maksad, yol yapmak ve ileri harekatın akamete 
kalmasını intaç . edecek muhasaraları bertaraf etmek miş. 

kalle'nia iki ıGadea aı 
•••• zarfmcla ....... . 
•hkla ölacakbr. 

l.taabal, 6 (Ôsei) - Adil· 
Ababa' daa laaber •eriliJor: 

nu ve toprak kanunu ko· 
mUıyoaları ıibi partinin özel 
komiıyoaları üyeleri ile ka
mutay encBmenler mlltebas
sııı üyelerinin seçimi etrafın· 
ela g&riflllerek tubit edil· 
mittir. 

Ankara, 6 (Ôzel) - Din Hasan Salca 
toplanan kamutay parti gu· Baıbakanın izahatını muva· 
rubunda lımet ln&n6 zecri fık görm6ttllr. Zecri tedbir· 
tedbirler etrahada izahat lere ittirak eylediiimizden 
vermiı ve bllk6metia' dltlla· bu huıoıta bir kanun Jlyibaıı 
celerini aalatmıfbr. Gurup, hazırlanmııtır. . ......... . 

Suriye'ye geçen Irak asileri 

Fitistin'de Yahudiler 
grev ilin ettilel' 

Tiıre cephesi S (A.A) -
Havas ajansının haber aldı· 
iı1aa ıöre, Raı Kasse'nin da
llladı olup Setit nehrinin &bür 
tarafında harp etmekte olan 
Raı Haile Vburu ltalyanlara 
lllutavaat etmek niyetini bes· 
leınektedir:. 

Londra, "s (A.A) - Röy· 
ter ajanıının haberlerine g&re, 
d&a btltlla ıüa Tiıre'de 
h&knm ıüren fırtına ile 
lcarııık çok tiddetli yağmur
lar, ltalyan ileri harekatını 
durdurmak ıuretile Maka· 
le ye az bir zaman için 
•efea alma fırsatını ver
lllittir. 

Habeı imparatora Haile 
Sellaiye'aia cebbeye yapa· 
cağı ıeyabat, bu a11a ao
auaa kalmııtır. Banan ıe
bebi, diplomui yolile devam 
eden koautmalarcla lnıiliı 
ve Franaaz elçileriaia itini 
kolaylaıbrmakbr. 

Habeşistan'daki, pe~rolların imtiya· 
zını alan Riket Beruta geçti 
( BERUT: ÔZEL A YT ARIMIZ BiLDiRiYOR ) 

Fakat O& Bono'nun kav
•etleri şehrin ıimali prki
•inde ve ıimali ıarbiainde 
•ılu surette yerleımiı bulon
lll•ktadırlar. Bu kuvvetler 
25 kilometrelik bir ileri ba
rekıtile ıebre girebilirler. 
Bu hareketin haf ta sonlarına 

doiru yapılacağı haber alın
lllıttır. Bu müddet zarfında 
•razinin ıslakhj'ına rağmen 
Yeni cephe ile münakale yol
l•rı aailam surette bazırlan
lllaktadır. Bugün Tigredeki 
ltaJyan cephesi bazı yerlerin· 
de ririnti ve çıkıntılar ıös
terınektedir ki bunların dil
teltilmesine ,imdiden baılan
lııııbr . 

İınparatorlarının tabyasını 
ladakatla takip etmekte olan 
1-fabeıler, gerilere doğru çe
~Uerek toplanmakta ve ar-
kada mllnferid asker gurup
l•rı bırakmaktadırlarki, bu 
lruruplar baskınlara müsaid 
lrııah arazide ltaJyan'ları 
hırpalamağa • uğraımakta
dırlar. 

Dnn Makalle'ye doğru yii
t'1111e ıde olduğu bildirilen 
1-f•beı kuvvetleri ortadan 
Yok olmuı ıioi ı&ıDkmek· 

llabeş iTnparaıoru 

tedirler. ı Adigrat ile Danakil araıiıi 
Diter taraftan Harar ve ortaıında bitin Agam aya· 

Cici kaya Habeı takviye Jetinin ıefi Decaı V alde 
kuvvetleri gönderilmete de- Gabriel buıün general D6 
vam olunmaktadır. ÇBnkil Bononun karargibına ıele
ltalyanlar Ogaden de yavaı lerek mutavaat etmiıtir. Bu· 
olmakla beraber ıiıtematik nu bBUin diter ikinci dere
bir tarzda ilerlemektedirler. ce ıeflerin matavaatı takip 
Bu takviye kuvvetleri için eylemektedir. 
en mObim meı'ele teılihat Biiy6k tefin mlltavaab, 
meı'eleıidir. Gnksa'nın mutavaatındaa 

Habeşlere gelmekte olan ıonra en &nemli mutavaat 
makinalı tnfek silib ve mil· telakkı olunmaktadır. 
himmat önemli miktarda ol- Roma, S (A.A) - Meaajer 
makla beraber hlll kifi de- gazetesinin verdiği habere 
recede değildir. ıare, Makalle llzerine yapıl· 

Diier taraftan bunlann makta olan umumi hareklt 
1ngiliz somaliıi vaııtasile Ha- Pazartesi akıamı 48 ıaat için 
beıistana nakli ltalyan hava durdurulmuıtur. Bu milddet 
kuvvetleri tarafından taras· zarfında ihtiyat kuvvetlerin 
ıut edilmekte ve g6çleıtiril· ilerlemiı olan kuvvetlerle bir 
mektedir . leımeıi ve ihtimal dotudan 

Royter Ajanıının ıimal ıimalden ve dolo iıtikame· 
İtalyan ordulan nezdiadeki tinden ayni umanda yapı
aytarının bildirdijiae ı&re, lacak ileri la•nketlırl• Ma• 

Iıtaabul 6 (Ôıel) - Ro
ma'daa baber veriliyor: 

Maıal demiryolunun in- - Franıız ıırhh11 Kipar; 
taabnda çalıımak ilıere don aabab deniz tayyarele· 
Baidad'a rldecek olan petrol rindea birini inclirmif ve 
firketiaia on iki mllhendiıi tayyare ıebir Bıerinde bir 
Benıt'a ulaımıtlardır. açuı yapmııtır. Italyaalar, Makalleye yak· 

laımıflardır. Habetferia, ma· 
-Demmı .Urclllnc4 ıa&fetle-

lngiltere 
Yunan Kralını - Bağdat'daki petrol itle· 

rile de allkadar bulunan Ha· 
Karşılama hazırlıkları beıiıtan'daki petrol imtiyaza 

kahramanı Riket, Bafdattaa 
Beruta gelmiıtir. 

Saylav seçimi ha
raretle devamda 

Iıtanbul 6 (Ôzel)I- lnıil· 
terede saylav ıeçimi hararetle ı 
devam ediyor. Saylav nam
zedleri, avukatlarile beraber 
ıiderek kaydedilmekte devam 
ediyorlar. Bunlar 150 ıer la
ıiliı lira11 depozito yatırmak 1 
mecburiyetindedirler. Her 

1 
namzed, llzımıelen reylerin 
ıekiıde birini almana bu 
depozitoyu kaybeder . Dlin 
600 namzed kaydedilmiıtir. 
Banlar, Liberal, mubafazaklr 
amele ve Herber Samoel'ia 
baıkanlık ettiği bllrriyetper· 
veran partilerine menıaptar. , 

lstanbul, S (Ôıel) - Loa· 
dra'dan haber verildljiae 
ıare, nylav ıeçimi hararetle 
devam ediyor. Her taHfta 
bllk6met partisi b0y6k bir 
ekıeriyet kazanmaktadır • 
Baıbakan Baldvia'ia, eıki 
intibah mıntaka11 olan (Bod· 
ley) den tekrar ıeçilmıli 

malaakkak •11h7oa. 

Kral Jorj 
lataabul, 6 (Ôzel) - Ati· 

na'daa haber veriliyor: Yo· 
naniıtan'ın ber tarafında 
kral için karıılama haıırlak
lan baılamııhr. Atlaa, Pire, 
Sellnik, Patraı, Goloı, 
Yan ya, Kavala, Drama, 
Demirhiıar, Sereı ve blltla 
Yunan adaları tarbaylan•· 
daa 111lnldıeb IJ07tlk bir 

Zengin Amerikah buradan 
Tarablusa ritmi,, oradaD Er 
Fransız hava tirketinin bir 
tayyaHıile Londraya hare· 
ket etmif tir. 

- Filiıtinia bllttla ıehir· 
terinde ırev ilin edilmiftir. 
Yollar polUıle dolduralm111tar 
Y abudiler evlerine kapaa• 

ddar, bBtlla dükkinlar, tica· 
rethaneier, avukat, mübe•clia 
doktor ve eczacılar, yerli 
bankalar kapablmııtır. 

Remle, Llld, Kudlla ve 
Yafada mitinjler yapıl1111t 
ve komaerliie mazbatalar 
verilmiıtir. 

- Baara 'da hareket ed• 
Moriya adındaki italyaa va· 
puru bir yelkenliye çarpa· 
rak dört kitinin 6llmlae 

- Devanu diJrdancü talai/ede-

hey' et, bir vapura biaerek 
kralı Yunan ıularında kar· 
plıyacaklardır. 

Atina ile Pire'de btlylk 
tenlikler yapılacaktır. Kralla 
beraber Yunan prenıleri ele 
rlıecelderdir. 
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Ingilizler, Kızıldeniz'i Akdeniz'le 
ihtiyat yolu da temin olan 

birleştirecek 

ettiler 

yal meuaata verditi ıerırt 
dikkate alan Tarım bakaD"' 
lı;ı, aomuı avıaa g1.-k 
istiyenlere parasız r.111F' 
ve barllt verilme.im ve bll 
muzır hayvanatın ıimbası ııiçİD 
m6mklin Olcluta Jratllır .kit" 

,... Cuel ~yle bir kız de
jiWir. Boni, Allah şahittir 
ki, bu söylediklerim, zavallı 
kızın başına gaile açmak 
"ha dej-ildir. 

- Merak etmeyiniz madam 
ben Cue gibi bir kızın, Ko· 
rayı öldihebileceğine inanacak 
kadar budala değilim . 

Mad11m Pontes geniş bir 
nefes aldıktan sonra: 

- Senin iyi ve merhamet· 
li bir genç olduğunu ~11sen 
4'1Hyorum. Şimdi ben gide
yim de sen de rahat uyu 
oğlum. 

Decli. 
ıBoai, Madamın tavsiyesi 

i9friee erte•i gün saat do· 
.._. bdar uyudu. 

Boai ziade bir halde ya
tı tıDClan kalkta ve banyo
s lD• alclıktan •onra giyine
.. Jk kalave•iai içmek üzere 
aıeja4.ki ..ıoaa indi. Sa
londf. yalau: Sarp vardı. 
Eline aabalı ıazetelerinden 
birini almıı okuyordu. Bu 
yalnızlık, Boni'nin nazarı 
dikkatini celbetti ve derhal 
•ordu: 

- Mtısy6 Sarb, yalnız 
oturuyorsunuz? 

Sarb ses çıkarmadan elin
deki gazeteyi ~9sterdi. Bi
rinci sahifMJe gene pınai
yonda oturanların kliteleri 
çıkmııta. B,u hal, ~lsyü Sar
pı ıok ımliteesair .ediyordu . 
Umumi efkar nazarında bir 
ıuçlu gibi ikide bir .teşhir 
edilmeıi, ona çok fena tesir 
bırakmııtı. Boni, müsytl Sar· 
,,. '''"Orüııe ittirak ediyor 
gibi ıöründü. Kısa süren ıü
küttaı tlPDr.-: 

- M•y!i Sarp, aon gqa
lerde ~özJerimdeo çok yor
JPn olduğumu hisıediyorum. 
Bana iyi bir ıöz doktoru 
tavsire edebiJir misiniz? 

Diye sordu. 

Sarp, majrurane bir ta
vurla: 

- Ne demek? Göz dok· 
torlaraadın birçok kimıelerle 
arkadaıhk: ve m6Dasebetim 
••ıdır. Bilha11a (Edmon Pol
~_tr), Hamiltoaun en meşhur 
l'iz doktorlarındandır. 

Boni, kahvesini içti veJ 
hemen pansiyondan ayrıldı. 
Niyeti, (Morning: Niyoz) ~ga-
zeteli idarehanesine gitmek 

_ve oradan Davund'un elya
&ıaaaı temin . ettikten • sonra 
taaıdıiı ~ gramofoloğlardan 
(Norman Proks) a götürüp 
paneiyooun söprüntü torba-

-ıındi bÜlcİÜğuJyaZ'.larla k;;:-
11laıtarmaktı. 

Bo•I, bir kaç saat sonra 
Granolot'un yanında bulunu. 
YôrdÜ~ Fak'it bi;:neti~e- elde 
etmeğe muvaffak olamadı. 
Zira Granoloğ, kat'i bir 
karmr veremiyordu. (Norman 
8rekı) an yanından meyuı 
elarak ayrıldı. Kendi ken· 
4ine: 

- Yarabbi bu ne muvaf
fakiyetaizlik; ben liyakath 
W Dedektif olamıyacağıma 
lı'"'~etti~ •• 

Diy~rdu •• 
Boni, saat 2 de paaıiyo· 

nun kapısından içeriye 
girerken koridorda Matmazel 
Norma'ya teaadüf etti. Ani 
bir hüküm, onu, Matmazel 
Norma'dao papağanı iıte
meğe sevketti ve hemen 
Norma'ya yaklaşarak: 

- Matmazel; canım çok 
fena sıkıhyor. Siz nasıl 
o)aa öğleden sonra cenaze
ye gidecekıil'liz, bana bir 
kaç saat için papağanı ve
rirseniz son derece memnun 
etmiş olacakııoız. Hiç olmaz
sa biraz vakit geçirmiı olu-
rum. 

Norma, kedisine has olan 
nezaketle: 

- Sahi sizin cenazeye 
gelmiyeceğinizi unuttum. O 
halde papağanla güzel vakit 
geçirebilirsiniz. 

Dedi. 
Boni,•Normanın nezaketin

den fevkalade memnun ol· 
muıtu. Kendisine teşekkür 
ettikten sonra odasına girdi. 
Genç Dedektif, biraz sonra 
madam Honhard'ın nazla bü· 
__..._ w•ww~-

yiittüğü pap,aganla kar11 l<ar· 
ııya idi. Paaıiyonda Boni'den 
başka kiıııse ,kalmamııtı. Her· 
kes cenazeye gitmit bulunu
Y,ordu,. 

Boni; pJlpagaaı kafesile .be
rabe, yazı maaasının üstüne 
~oydu ve odanın kapısını 
kapamktan sonra : 

- Hayditbakalam kaptan! 
Faka baaa kalaraa, sa.. en 
ziyade yakışan isim "Şarlok 
Holmü11" tür. 

Diyerek papaianla konut
mağa haşladı. Papağan, ka
fesin içinde birklJÇ defa dö· 
nllp dolaıtıktau sonra: 

- - Y.aa .. •ıf. 
Diye haykırdı. Boni, za· 

valla Madam Honhardı ha-
tırladı ve bir BrkekHk his
setmekle "berabüPai>aiana ... 
cev.P •ermekte recikmi
yerek: 

- Acele •diyoraua kap
tan. (Yaıa•m) diye bapa
cağız, fakat katilclea illti-
,kam aldıkta11 sonr,t • .,MackJJU 
hatırlıyor musun? 

Diye •ordu. 
Papağan, kafesin içinde 

bir defa •daha dolaıtı ve 
sonra: 

- Madam, sen delisin, 
deli! • 

Diyeııek tekrar haykırdı. 
Boai'nin •evincine son yok

tu. Zira• papagan yavaı ya
vaı &söylemeğe başlamııtı. 
Belki de : biraz sonra katilin 
ismini •öyliyebilecekti. Bu 
sebeple papaganı billfaula 
ıöyletmek llzımgelditi için 
Boni derhal mukabelede bu
luadu : 

- Evet, hiç flpheab, 
Madam Honhard, bir çok 
•ebeplerdea dolayı deli · •
yıla bilirdi. Bununla beraber 
iyi kalpli bir kadındı. Z~n
nederim sen onu çok sevi
yordun. Ne çarıe ki, oaa 
6lclüreni henüz meydana 
çıkaramadık. 

Harikulade zeki kg, de· 
dektifi ihmalkirlık ve bıce
rikıizlikle ithanı etmek i.ti
yorıpuı ıibi biddoW auar• 
larla Bo!ai'nin yblae laüt,ı 

~ Arkalı Par 

Alman gazete1eri, Inıil~- dir. Çünkü Süveyı kanalı 
re'nin Akdenizdeki durumu için mevzuu bahsolan mes'e
etrafıoda yeniden fikir yü- leler, ayni zamanda Cebelüt
rütmeğe baılamışlardır. Mu- tarık ve Maltadaki kara üı
nih'te çıkan ve Hitler'in na- leri içinde mevzuu bahsola
şiri efkira olan (Beobachter) bilir. Nitekim hava ıtilihının 
bunun için aşağıdaki yazıyı rii• ıeçtikçe daha büyllk 
yazmıştır: bir önem kazanm:uı yüzün-

Bundan ancak 70 yıl önce, den bu iki mevkiin kıymeti 
dünya oteciminin Asya'ya suya d6şmüş gibidir. Fakat 
giden yolu, Ümid burnundaa iagiltere siyasa alemi tenli· 
dolaııyordu. 1869 yılanda sn- eyi çarçabuk sezivermiştir. 
veyş kanalının açılmasi)e, Lord Gorzooun programı 
bu yönde büyik bir devrim bile ayni endi~erin mahsu
husule ıeldi ve Jn,_ıtere bu lü olduğu gibi, cihan sava
suretle Hindistan yolunu Ak- şıoClan kısa bir zaman •on
d'-oiz' den geçirmeğe mecbur rada Süveyş kanalını telafi 
kaldı. Disraeli, sıkıntı içinde edecek mahiyette tedbirle r 
bulan Mısır hidivlerinden, alınmağ'a baılanmışt... Ev
Franıız şirketinin hiue se- veli, Filistin iJe Jrak areııa
netlerjaden 6nemli bir kıs- daki botluğu doldurarak 
mını sabo alarak lngiltere'yi (ister demiryolile, ister oto
biran içinde, idare tekniği mobili yolu ile ve ister ha-
bakımından, Süveyş kaaah- va yolu ile olsun ) lngiliz 
nın sahibi yaptığı aavaıın uıandaJ11anı, Akdenizden 
altında bulundurulması için Basra körfezine birleştire
y;qlim1..th. cek ••n'ıi bir m .... ofaat mın· 

Bir kanal, hatti Süveyş takası ihdas etmek lizım 

gibi; bendlere mehar~di 'e- gelirorCI• .i, ıbu da MaYe· 
sisata malik olmasa bile, rayierden'di. Bundan sonra, 
daima nazik bir deniz yolu lngiltere'nin Ak•eaizdeki 
olarak kala_çaktır. Kanal mevkiini yavaş yavaş batı

mecra•ada ftabnlaa bir ge- dan clopya •aydtrmak 
mi, münakaleyi günlerce ve Qaakaadilt Hayfa ıehri 
ya haftalarca tatil edebilir. mfikemmel bir tecim Te harp 
Gelecek savaıta bo;ıbar· Uuaanı ı..un~ ~etirm'!ie baı
dıman tayyarelerinin daimi lanaldı. Merkezi sikletin, Ce
aurette teladitkir bir 'd•rum bellttanktan, Malta'dan ka
alabilmeleri ihtimali y6zWea .dırtlarak Kıbnı - Hayfa -
Süveyı kaaalaaia lııatlaetltp ı._._iliye m&a!lle•ine getiril
k.Uaaalquy.acejı IMr ... ·eıe meaile, herhangi bir aebep
.Wiai al181fbr. Baiıdu en tea dolayı Slveyı kanabnıa 
~k müW.uir alan memle- Hiadjltan yolua kapablmuı 
ket, ffiacliataaa 4eaiE yOluyla ihtimaliae kar... Akdaizi 
bağ'h kalmadığı takdirde her Kızıl deaizle biİlettirecek 
hangi bir ıav•ı• giriımesioe bir ihtiyat yola •çmak ıaye
bemen hemen lmkln olmıyan ıini fi1den ve tatbikine çok
lnfilteredlr. Fakat son za- tanberi bqlaamıı olan bir 
maularda en meıhur lnıil~ plinla tamamlaamq buluna· 
muharrirleriuin bile açıkça yordu. Plln, iki kıumdaa mü 
itiraf ettikleri gibi, bu buh- rekkeptir. Hicaz demiryola 
rau, lngilterenin akdenlzcleki 6zeriadeki Pi au darataadan 
mtlıktU matejik darumunup akabaJa 100 metrelik kaıa 
ancak k&çOk bir nftmunui- bir bat aıatmak ve orada 
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jTayyareSinemasıl 
- --~1936-1936Senesi içınde gllrOleeek filmlerin en gllzeli 
; YAVRUM' ~ = = = Aık-lbtiras-Hıyanet·Feliket-Musibet ve nihayet aaadet Si - -- -- -= Baba ıefkati, aile ocağanın iç yüzünü gösteren ıah- § = eser film olup JULES CLvRETIE'nin "Ktiçllk Jak" a 
§E isimli romanından muktebestir. § 
55 OYNIYANLAR: LINI NORA - CONSTANT REMY§ - -=: ve diğer yOkıek Fransız san'atkirları 3 
= = 
~ AYRICA : Fok• "Türkçe sözlü dünya haberleri" ~ 
:S Miki Tayyareci "Karikat6r Komik" § 
::Seans Satleri: He~ga~ 15-17-19-21,15 Cumar- § = teıı gunü 12,45 ve 15 seanala- := 
~ randa mekteplilere tenzilitJı bilet verilir. Pazar günü e 
5 11,30 da baılar. ~ 
§5 Fiatlar 30-40 - 50 Kuruftur. Telefon No. 3151 5 
~llllll l llll l l llll il IUll l lll lllllll 11 llHUI l l l l l il l il lllUllll l IHllllllll lll ltlllllllllllll l lll 1 llHE 

Istanbul ve ·r rakya 
Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 

Scrmayesi3,000,000'fürk lirası 
lıt•Pblll Bahçe kapı dlrdüHü V1tkaf han 30 - 40 

lüye yardım edilmeai11İ, 
Tarım direkt6rlükleri•• 
emir etmiştir. Bu emir, .ııı· 
bakat tanm memarl.WJ ... P• 
bildirilmiştir. 

kuvvetli bir bava ve deaiz 
üssü tesia etmek . Yakın 
şarkta mevcut şartların de
ğiımesile, Bahriahmerin -ti· 
mali ıarkisinde Mısır, tlave
rayierden, Filiıtin ve Hicazın 
birleştiği noktada bulunan 
'bu küçük ve ehemmiyetsiz 
Arab köyü, birdenbire belli Kızı fay 
başlı stratejik noktalardan Birinci Teşrin ayıodıl 
biri oluvermiıtir. Tasavvur 
edilen plan tamamile tatöik neler yaptı 
olunduğu ve Süven unalı Kurumumuz bakım evinde 
da kapandıiı takdirde Hin- · lnci. Teırin ay•da (253) 
l<listaa nakliyatı, Hayfadan çocuk l>akılarak i1Açi9'1 

demiryoluna alarak akabada parasm verildiktea m ... 
tekrar deniz yoluna kKvuş- (34) çocuğa da muhtelif 
mak suretile yapılacaktır. yiyecek ve giyecek dağıtmak 
- Devanıı 4 inci salai.fetk - suretile yardam ecliJmittir. 

••••••••• 
Zindana atılan Ha
beş imparatoru 

lngiliz'ler hesabına çalışan Ba
sil Zaharof'un kurbanıdır 

Gazetelerde, ıabık Ye 
~pql bir lübeı iqaana~ 
torundan, bu imparato· 
run ~İtalyaa'Jana eline 
düşmemesi için ••rfolwaan 

emeklerde. lt.bsotaaap 4arClu. 
İımi Liji Yaaau, yaai "Kü

ç6k prens" olan bu mahpus 
bük6mdarın çok elim ·ve 
nazan dikkati calib bir ma-
cera•ı vardar. Ve ıaaıyoruz 
ki bu macerayı kariiler için
de bilenlerde hiç yok de
necek kadar azdırl 

Her pydea ewel laaber ve
relimki bu malıpa• blldim
dar, luıiliz IİyaHtİDİll, ln
,Uiz liyaıeti tam Ye e•telli
jau ıeniai lıeaabaaa ~ala· 
pa mabad Baıil Zalıarafun 
bir karbaaıdır. 

Lijl Yan. Adil - Aba
ba'claa 100 kilometre ••••· 
fede kAİll, dajbk, mamur 
yerleri pek az Tiçe mmta
kuıacla ••ki aıul •• dört 
tanfı laendekle Anla bir 
kalede yapmaktadır. 

Bu sabık Ye malıbu hü
klmclar timdi 39 J•flncladır. 
A•rupa terbiyai almıf, Ha
beılilere niıbetle daha na
zik ve medeni bir adamdır. 
Umumi harpta merkeıi Av
rupa devletleri •iyaıetine 

taraftarlık etmiı, MDıltiman 
bir kızla evlenmiı Ye bir 
aralık Müıliiman oldajanu 
illa ed!trek yeıil cüppe Ye 
sarık ile Adis - Ababa'da 
camilere gitmif. o.mania 
hBkimeti bat kon11e>lo•ile 
bir ittifak akdını diflllmiiı
tllr. 

lıte bu halleri ve siyueti, 
iagiltere'ain kencliaiae düt
man olmuıaa ve Habeıiıtaa 
tahtından uzaklaıtmlmasıDa 
•ebeb olmut ve 1917 de, 
Raı Taf ari Makonen yani 
ıimdiki imparatorun bir dar
bei hükumeti ile iıkat edil· 
mit, ayaklanna zencir vuru
larak yukarıda zikrettiğimiz 
kaleye bapaedilmiştir. 

O ıauıandanberi, bu mah
pus hükilmdardan bahscdil· 

memiı, bu adamı diitOae• 
hile .... mlftır. 

Fakat, italya Habeıistaa'ı 
~•i• karar YeNliji ,. .. 
man, ilk it olarak Habefİ'" 
taa'da dnili Wr .-ıı 
çıkar1Dak içiu çab .. ıi• 
bqlamıı ve Fru11z Somali"' 
anele bir bbia.yi 700 a1'I' 
lira mukabiliotle .mabpP' 
Habeı iJD,paratoruau, bl~ 
Meaelijia toruaUDU .kurY'"' 
.mai• meıpur etmwtir. 
Habeıistanda heailz i,W0-1 

laa1at kabile 1•1a1111 dafl" 
çıkama•ıftar. S.- i~İll itİ 
• .,. kattı. ikinci W.. :Htıklll"' 
tlar, Jahat M...Utia torll'' 
Wr anda Haltqiataaı ilılf' .,...bilir. 

İtalyaa'lar, bayı. bir iJsl" 
liktea, •• keadi k•rt~"' 
lan va ke .. ileriae bajll ., 
minnettar bir hiik6mda,.._, 
Janm milJcmluk bir ltal~ 
ordu- temin ede 
laizmetlerdea fazla laiJllll't 
IMldiyebilirlerclil 

Eatelliceaı seni8, ltaJJ_. .. 
laran bu teıebblalal la•a,;r 
almıı Ye laemea imparat~ 
Haile Sellaeye bilclinDifli'• 
lıt•, bunun baa• ıseritlf"' 
dirki Li ji Y ••a, btlland .... 
kaleden kaldınlmıı ye ti•"' 
ıista'nıa daha iç biryerillf• 

korkunç bir zindana ıaad"' 
rilmiıtir. Eier ltalyan'lar : 
mahpu• adamı ikiaci t 
defa olarak kaçırmai• t~"' 
ıebbiia ederlerse, pr..,ıiJI. 
hayatı da tehlikeye ıirec:ık~ 

Şimdi, bu mahpm blkllll 
darın ıerızeıtini yazah•= 

Liji Y aıu, 1907 de il' 
nelik tarafından ilin eclil; 
ve vahıi Golla kabil"ıi ı 
Ras Mikiel'iaı oğludur. A•: 
nesi de Menelijia kızlarıJI 
dan birisidir. il~ 

Prens Li1'i Yaıu 011 .... 
yaıında iken, henüz 7 y•l'ff• 
da bulunan ve mlite~e 
. y h ,. k•" ımparator u aneı ıa • 

• Uf· preaı Romaal ile evlenlllil 
- Sonu Yaflll ..... 



._la~M.;;.;;;;t.s-.. _____ ~---~ ...... -~ ........................ __,..,, ............ ~~--------'(Ul.ud.;;.;;: Bblk) 'llıillei :r.,.;. ._ 
N. v. ,,,,,, ,., -,Olivier ve ,arekl·j Frate i ~ Vapur A~ ı -

\'V. F. H. Van ~ ~!!!!!!i!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!~ sı Limitet vapur ROYAL NDRLAND~ J •lilb•. ~o• ıev Dant· 
BAŞDURAK KUMPANYASI ~ -.r Gdynıa. Oılo ve _.an· 

Der Zee H AMoı· N u·· ZHET acentası ·DUCALION .... ,... el- ... .,. ...... ip. 'yü'4 
& yevm limanımızda olup 29 alacaktır. 

Co. Ceadeli Han. Biriad ko... tepi•ievvelde ~'ilYerı, Ro- .. GOTL~ND" motlhil 30 
O!trrscHE LEVANTE LıNIE Sıhhat Ezanesı· don. Tel. 2443 terdam ve Hamburg limanlan 1 nci teırinde beklenmekte 

" SOFIA " motörü halen EIJerman Linyn Ltd. için Jük alacakbr. olup yükiri tahliyeden 'lonr• 

aUllJanımızda olup Anvers, üverpool batb: " HERMES " ıvapwru 'el- Roterdam, Hamburg, Co· 
t Yalnız taze temiz ve ucuz UAç ve tu· ı· d ı A h D Gd · o erclam, Hamburg ve Bre- u LESBIAN " vapuru 26 yevm ımanımız a o up n· pen age, antzıg, ynıa, 

illeıa için yük almaktadır. valet çeşitleri satar. B. tqrioile Liverpol ve wen, Roterdam, Amıterdam Oılo ve lskandinavya liman· 
ı· .. AMSEL " ~vapuru halen Sıhhat Balık Yağı Svvenaeamn srelip tala.liyede ıre Hambari limutan ipn ları i~n yük .~cacaktır. 
~lllanımızda olup Anvers, bulanacak ve ayni zamanda yük alıyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
'\Olerdam, Hamburg ve Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 2 ikinc:i teırioe kadar Liver- "TRAJANUS" vapuru el- "SARMACJA,, motörli 20 
b ş b t 'b" i,.ı"lebı')' 'k" d f ü ül "ut- yevm limanımızda 0111• yil· 2 net. t.,naae bekl•amekte uremea için yük almak- er e gı 1 'r ır 1 1 e a s z mun,... · pool ve Glasaovv için y&k -r '-.l_ e· · "k t · • ktınll tahliyeden ıonra An- olup (Dogv ru) Anvers ve ~"lr, ırıcı sa ış yerı alacaktır. 

BAŞDURAK !ven, Roterdam, Amıterilam Gdynia timanları için ylik 
.. AVOLA" vapuru 9 2ci. Hamdi NOzhet "ALGERIAN" vapuru 15 ve Hamburg limanlan için alacaktir. 

~~inde bek leniyor, Ham- ikinci teırinde Liverpol ve yük alacaktır. SERViCE MARITIM 
~r. Bremen ve Anversten Sıe HAT EzANESI 11 OBERON " vapuru S ROUMAla.' tlik Svvenseadan gelip tahliyede '" çıkaracaktır. -~ bulunacakhr 2tti tetrinile beklenmekte • ARDEAL ,, vapuru 13 
. .. HANAU" moto"ru- 11 · 1 ükü - hl" "k ı~· Londra • Hull hattı: 0 up f nu ta ıye ettı ten 2nci ıteırinde beklenmekte 
l 1b.ci teşrinde bekleniyor, sonra Anven, Roterdam, olup yükünü tahliyeden 
S ıki . t . k d A .. POLO " vapuru 30 bi- Amsterdam ve Hamburg li- sonra Köstence, Sulina, Ga-

• .,,, n~~t::;:::, ~a:bu:~ :f111111IJlllJlllllJllllJlllJlllHllllllllJlllJllJlllllJllJlllllJllllllllllllllllılıllJllllJl(llf' rinci teşrinae Loııdra, HuD ma•lan içl11 y6k alacaktır. las ve Brıyla limanları için 
·~ Bre · · -k ı -,r - ~e Anversten a.Jip talıliyede "GANYMEDES" vapuru 5 yu"k alacaktır. 
'•ktir. meli ıçın yu • ·- = ürk Hava Kurumu~ bulunacak ve ~~ni zamanda 2nci tetrinde beklenmekte "ALBA JUL YA vapuru 
" .. MACEDONIA " vapuru = = 6 ikinci teşrine kaaar Londra olup yükünü tahliyeden son- 21 2 nci teşrinde "gelip 22 
,5 2 • . d b ki . = B k p • = H il . . Ok l kt ra Anvers, Roterdam, !'ms- 2nci teşrinde Malta, Ce· 
3Q ;~i.t::;~~n: k:daern•~:~= -=_= üyü 1yangOSU_ =~= ve"M~R~~l~N"av:cpua r~r.6 tera~~ ve Hambarı lıman- nova, Marsilya ve Baraelone 
l lan ıçın Y&k alacakhr. limanlarına yük alacaklar. erı, Roterdam, Hamburg - - ı'kı'ncı' teırı'ade g-1ı'p 12 ı"kı'ncı' "CERES 1 2 · 
l - Ş d k d h• J k - ea " vapuru net "DURUSTUR vapuru 20 e Bremen için yük ala- § İm iye a ar lll erce işiyi ~=- · d b ki k 1 " C.ktır. = teırine kadar Londra ve teşr~ -e e enme te o up 2 nci. tepi nete beklenmekte 
~a.., = • • • = Hull için yllk alacaktır. yükunu boşaltıktan .. sonra olup yükünü tahliyeden son-"lı:.RICAN EXPORT LINES- = zeD'-'ID etmıQtır. -=-= B v K t 

NEVYORK =: rıı V " OPORTO " vapuru 20 urgas, arna ve 0 • ence ra Köstence, Sulina, Galas 
"E 1 • • k ·d 11 •k• ·ı • 935 l d" = ikinci teıriede bondra, Hull limanları için yük alacaktır. e Brıyla limanlar) için yük 

1 XCELSIOR" vapuru ha- = • ıncı eşı e ı ıncı eşrın e ır. = d "CERES" vapura lg 2nci vl kt 
~ 1 - § ve Anventen gelip tabliye e . d A R d a aca ır. imanımızda olup Nev· = Bn ok Ik . 25 000 L. d = b 1 k tetrın e nvers, oter an;ı. Hamit: llln&aki hareket 
)or)c için yük almaktadır. - . y ramı ye: ' Ira lr § u unaca tar. . . Anuterdam ve Hamburg lı- 'hl . d k' d.JN "kl'ld 

"'EXMINSTE = := The General Steam Navııatıon manian için Jllk alacaktır. tan erıa e ı .~5:fl kı beulr-
2ti_ R" vapuru 16 ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık § Co. Ltd. SVENSKA ORlENT elen Acente meı lilıyet • 

N teırinde bekleniyor, ~ ikramiyelerle beheri (2o ooo) liralık bir § "ALBATROS" vapuru 25 LINIEN etmFaezlz.a tafsilaAt ı' ... in Ikincı· 
evyork için yük alacaktır. ~ A ' =: birinci teırinde gelip 28 bi· r-

.. EKSERMO m"' kafat vardır == "NORDLAND,, mot&rli 3 Kordonda Tahmı'l ve Tab-
i NT,, vapuru := u • =: teırlne kadar Londra için 
8 2ci a_ .~ 2nci teırinde beklenmekte liye tirketi binaıı arkasında 
Ne"'o'.rkteı~:ı.inndyeu" kbeaklalecnaikytoırr,. -4"/Jlrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff flllUllHllHllF J~:u~~:~a:tı~evante Linie olup yükünü tahliyeden ıonra F ratelli Sperco acentalığına 

ı .. Rotterclam, Hamburı, Co- mlracaat edllmeal rica olu-
2 "EKSARCH ., vapuru 30 caktır. Satılık motör "SOFIA" vapUl'U 28 B. penhage, Dantzig, Gdynia, nur. 
~el teırint1e bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT teşrinde Hamburı, Bremen Oslo ve lıkandinavya liman· Tefefon: 2004 - 2005 - 2663 
''York için yük alaçaktır. HAMBURG 12 beygir .kuvetinde (Dizel) ve Aaversten ıelip tabii· )arına hareket edecektir. Ilindakl ıelit •idiş tarih· 
ll_~EKSCUTIVE" vapuru 15 "HANSBURG" vapuru 8 markalı az kullamlmıt bir .yede bulunacaktır. " VINGAL1\ND " mot6rü lerlle navlenlardaki değiıik· 
~ kinunda bekleniyor, 2ci. teşrinde bekleniyor, ""Otör satılıktır. "[aliplerin Not: Vu.rut tarihleri ve _12 2nci teırinden 16 2nci liklerden acente mesuliyet 
'•York için yilk alacaktır. Anvers, Koterdam ve Ham- idarehanemize miiracaatları -rapİlrlan• iaimleri lzerine tepine kaclar Roterdalb, kabul etmez . 

.;E:KSILONA" vapuru 31 burg için yük alacaktır. ilan olunur. dejitildililertla lbeı'uliyet .. B k 
lı • kinunda bekleniyor, DEN NORSKE MIDDEL. , kabw edilmez. um er an -ı 
'1'9york için yük alacaktır. HA VSLİNJE ( D-S. A·S. çıkarıp BUrgas, Klatence, 

SERVJCE DiREKT SPANSKELINJEN ) Galaç ve Braila için yük Alı· Rıza Fabrikaları mamulatı 
DANUBIAN OSLO alacaktır. 

TUNA HATTI " BANASEROS " motör& Gelif tarihleri •• •apar- Yerli malların en iyisi, en safrla-
~ALISA" motörO halen 21 ikinci Teırinde bekleni· lann isimleri l&eriae •ea'u e 
~ unızda olup Belgrad, yor, Dünkerk ve Dieppe liyet kabul edilmez. Mocellithanesi mı, en ucuzu en güzeli 
~d, Komarno, Buda· için yük alacaktır. Birinci Kordea, telefon 

~ t,: ~ratiılava, Viyana ve JOHNSTON VVARLFN Ll- No. 2007 - 2008 Yeui Kavatlar çarşısı Dereke kumaşları :t ı~n yük alacaktır. NE - LIVERPUL .. Vapurlana i ıimleri, gel-
~SPAGNE" vapuru 5 . '1GUENMORE" vapuru 4 me tarihleri Ye ••Ylua tari- No. 34 F esan~ kumaşları 
~ teırinde bekleniyor, ikinci teşrinde bekleniyor, feleri hakkında bir taablalde 8 k k d ) 
~ı, Direkt yük ala· Liverpul ve Anversten yük girişilmez... ey OZ tlll ura arı 

I , 

' ;t. . 
" 

N~A 
~ 

... ... .,. .. o 11 ıui ıı-l 
1 &irCJCll .5ANL<A~I ı 

3ks0rilk 'ekerle 

rini teertıbe edi 

tiz •. 

Ve Pdrjen ~ahapın 

en Oıtftıi bir nıfts

hil tekeri oldu 

Bakırköy bezleri 
~ Somer Bank yerli mallar pazaı-1 

~ lzmir şubesinde bulursunuz 

~ ! lllllllHlllllllH~lllHHIHlllll~l!lllllllllllllllllllllllllllllll llllllUlllllllllllllllllllUI! = ~lzmır yun mensucatı~ 
~ !Türk Anonim şirketi~ 

= İzmir Yln Meneueatı TG.rk A. Ş. nin Halka- S = ~ pınardaki kumaş fabrikaaı mamulatından olan = 
~ ~ mevsimlik ve kıtlık, arif' kumaşlarla, battaniye, § 
~ §5 şal Ye yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ § kordonda Cumhuriyet meydanı • civarında 186 = 

CQ ~ numaradaki (~ark H~h Tflrk Anonim tir· ~ 
z:: -

~ ii5 keti) mapzasında satılmaktadır. Mezk4r fabrika- ~ 

Q.) ;;; oıo melanet ve zeraf'et itibarile herkesçe malum ~ 
=: olan mamulattm muhterem mll,terilerimize bir § 

no unutmaymız. ..-._. s defa daha tavsiyeyi bir vaüe biliriz. ~ 
~ Perakeade aabt yeri Toptan satıı yeri S 

Kuvvetli mtlshll ~ Yeni maaifataracılucla mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ;; 
istiyenler Şahap ~-15 Kemalettia Cacl. Sa;.r ıade halı T. A. Ş. ~ 

5 biraderler S 
Sıhhat ıftrgG.n 5§ Kaıa oğlu çarı111 Aıım Rıza ~ 
haplanm Maruf 3 •• birMlerhiri § 
ecu depolarındaJQ""- Ej Vedi maaifataraalarcla mimar ~ 
ve eczaneleftleö ~ Kem.teddia Cad. Ylalll mal· ~ 

§ lar pazarı P. Kaademiaiôilu il 
-ara-11•0.ıa.t. _ --·• mııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııınıııınıııııııııııııııııııııııııııııııııı1& 
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SON , TELG~AFLA~ , . . ' . : . . - .• .. . \ . . ' .• . 

Sarayda bir Ruııı 
r.DöLBERö~ 

lskeoderiye ile Kahire'de bulunan Italyao tebaasının logiliz mallarına boykotaj yapmaları •'•--------------
1
---=-

MıSİr kabinesi ltalya'nın verdigoW i nota Eğriboz .P~şa~ı gelince, üç yıllik 
- . ' J vergıyı bırden toplamıştı 

fevkaliide bir . toplantı yaptı Gara• be•ledikleri•e 2;. 
7 a~ı:~::.ş:::

1

1::;:.A1 ... ~ uzerıne 

Mısır httkO.meti ·h~~ --Ş~y~ r~ğmen ulu;.;; ku.rumu~ıin Italy~ aley- :~e~aı!~~'.Y~;;\!:~1~:1;;~ P•:.~.!~:0 ıı::~~1.;~~:~~ 
h • t b• • "• ) t dh• J • • • k edecektı•r sına neden bu kadar itibar değillerdi. Her nasılsı, ı.t ıne es ıt ettıgı zor ama e ır erıne ıştıra fP gösterilmişti?. bilir kimin i)timasile şe ,,., 

btanbul 6 (Özel) - Kahireden haber. veriliyor: Ital· rına boykotaj yapmağa karar vermeleri mes'elesi de Osmanh hlikumetine karşı Jislima, sadrazama, k•dı't 
yanların, Mısır hOkOmetine verdikleri nota O.Zerine konuşulmuş, bu halin lngiliz • Mısır mQnasebatı Qze· taıınan taassub düımanhğın hareme dayanmış, seri_, 
Mııır kabinesi fevkalAde bir toplanb yapmıt ve doru· rinde yapacağı tesir tetkik olunmuttur. en koyusu, en mlitbişi bil- zeştçi, tabiatsız, ahlak••' ·-
mu tetkik ~ylemiştir. Bu toplantıda, lskenderiyede Mısır hOktlmeti, her,eye ratmeo Italya aleyhine hassa Mora eyaletlerinde çok defalarda vazifeler~ 
ve Kahirede 60 bin Italyan tebaasının lngiliz malla· teebit olunan zorlama tedbirlerine iştirak edecektir. kendini gösteriyordu. doğru dürüst başarın•kt 

Devletin hududu, Aden- aciz insanlardı .. 
--- ----· • • • t t • • • • d b 1 k . ld R ' en aş ıyara ııma e us· Devamı ,V 

Avrupa harbi mu- Genel siyasada B~r tayyare bom- ya ortalarına ve ıarkta Ha· H 
zer gölünden ta Viyana ve eryo 

Değişiklikler mi bardımanı karşı· Fas'a kadar uzanıyordu. o rtf 

h kk k l 
Mus!olioi helası o 

a a Sayı ıyor 
olacak? tarihin en bliyük hükumeti, ot 

sında Sove~ş Osmanlı hlikOmeti idi. Sa- dan kalkacak diY 
lstanbul 6 (Özel) - Pa· J bip bulundug" u topraklardan Sof' 

· 't h be e ·ı· or 2 ah;ç .. .ı lstanbul 6 {Özel) - . rıı en a r v rı ıy : -Baştarafı inci s iıeae - verii alması çok tabii ve , •• 
Uluslar kurumu başkanı; mosyo 

(Benes) in ~nemli diyevi 
lıtanbul 6 (Özel) - Prağ· - ltalya • Habeıistan harbı 

dan haber verildijine göre, mutlak surette bir Avrupa 
harbına sebebiyet verecek

Çekoılovakya dıı bakanı ye tir. Bu itibarla memleketim 
ulaılar kuruma baıkaaı, yllk· barapn muhafazası için elin· 
ıek ve ıiyaaal çevenlerde den releni yapmaktan çekin· 
bazı ifpatta buluamat ve bu miyecek ve ba buauata çok 
meyanda demiıtir ki ; çalııacaktır . ........... 
Dün geceki cina

yet nasıl oldu 
Muzaffer 

man'ı 

hemşerisi Rize'li Snley· 
6 kurşunla öJdordo 

Ona gece Kemeraltında 
Kemahlı hanında bir cinayet 
olmuı ve Stıleyman adında 
bir genç, tabanca ile 6Jdll
r1Umtııttır. Cinayet hakkında 
yaptıj'ımız tahkikat ıu ao· 
Ducu •ermittir. 

Kemahlı hanında kahveci 
Muzaffer adındaki .. bıs, 
kendi kahvehanesinde ocak
cılık yapan Sllleyman iJe 
dtln aabah bir nargile mes'e· 
lesinden aralannda kavı• 
çıkmıı ve bntnn glin arafa
rında bu dargınlık devam 
eylemiıtir. Dün aktam saat 
20 raddelerinde Salepci otlu 
hanının ağzındaki kahveye 
gidib oturaıi ocakcı Silley· 
man, ustasından bir plik 
çalmasını istemiıtir. 

Muzaffer, ocakçının bu 
teklifini hoı görmemiı ve 
bir nevi hakaret tellkki 
ettiğinden, sabahll.i dargın
lık tekrar alevlenmit. uata 
•• çırak bıçaklara dayan
mıılardır. Bunun tlzerine 
kahvehanede oturan mnıte
riler hemen koımuılar ve 
Muzzaffer'le Slileyman'ı ayır· 
mıılardır. Süleym•n, bundan 
ıonra ocağa ıitmek lizere 
yerinden kalkmıı ve Muzaf
fer de arkasından ıiderek: 

- Sen benden ae iate· 
yorsun? 

Diye a6ylenmeğe baıla· 
mııtır. Bu sırada Muzafferin 
babası da yetişmiı ve oğlunu 
bir tarafa çekmiıtir. 

Muzafferin babaııaı g6ren 
Süleyman, bu ıefer tekrar 
bıçak çekmek iıtedijinden 
Muıaffer bemen tabanca11na 

dayanmıı ve Sllleymanın lize· 
rine altı kurıun aıkmııtar. 
Kurıunların hepsi Süleyman& 
isabet ettijinden yalınız: 

- Yandım Allah t 
Diyebilmiı, o dakikada 

kanlar i~inde yere ıerilerek 
can vermiıtir. 

Muzaffer, derhal yetiıen 
polislere tabancaıını teslim 
etmiı ve karakola g6tllrlll· 
mnıtllr. Hidiseye Adliye el 
koymUf ve tahkikata b •ılan
mııtır ·. 

KatiJ Muzaffer hakkında 
derhal tevkif mnzekkeresi 
kesilmittir. Katil ve maktul 
Rize'li iki hemıeridir. 

Italyanlar ilerliyor 
-Baştaraft 1 inri ıahifede -

kavmet ıastermeden geri 
çekilmeleri, ltalya erklaı 
harbiyesince iyi bir allmet 
ıayılmamaktadır. 

Son relen haberlere gö· 
re, ltalyan tayyareleri, bir 
çok Habeı köylerine bom· 
ba atmıılar ve Pazartesi 
gllnll bombardımanda telef 
ettikleri kadın ve çocuklar· 
dan baıka ahaliden birçok 
kimselerin daha ölDmliae 
aebebiyet vermiılerdir. 

lıtanbul, 6 ( Özel ) -
Viyaaa'dan haber veriliyor: 

ltalya genel kurmay baı
kanı ıeneral Padoglonun 
taarruza beklemeden Roma· 
dan d6nmesi, siyasal çeven· 
lerde önemli görülmekte· 
dir. Generabn, yakında top· 
lanacak olan faıist kongre· 
ıiade Habetiıtan 'da 16rdllk· 
lerine dair izahatta bulana· 
cajı .Oyleaiyor: 

Avrupa genel siya1&sında Bu planın yegine kusuru, haklı olduğu halde Mora yalist lideri Heriyo, f , 
büyük değiıiklikler olacağı ve gerek akabanın ve gerek Ma· Rumları, hiçbir zaman bu aleyhinde beyanatta bulo-' 
bu değiıikliklerin geç kalmı· an'ıa aiyasal bakımdan Ma- verıiyi vaktinde v.ermek is- rak : ~~ 
cağı siyaaal çevenler de aöy· temez, homurdanır, kaçar - ltalya'ya karşı tat 
1 • B el .. • 'kl.'-1 el Ak verayierden'e ait olmaııaa d'I 1 1 f enıyor. u eıııı ııııı; er e - dururlardı. Kendi istekJerile e ı ecek zecri tedbir ',f 

ratmea lbni11und'un her iki f 
deniz devletlerinden bazıla· verıi verdikleri görUlmliş de· yesinde Habeıistan, ' 
rının gayet önemli rol oy· mevkiide Hicaz'a bailamak jildi. Halbuki Egriboz paıası istilisından kurtulacak, al~ 
nıyacaklan tahmin edilmek- iıteme1idir ki, netekim lngi· bu defa ıelince llç seneden solini belisı da ortad•• 
tedir. liz doıta olan H6aeyin, beri prada burada kalmıı kacaktır; demiıtir . 
Habeş imparatoruna Mekke'de krallık ettiği ve toplanamamıı olan bOtOn -·· --J 

mllddetçe bu b6yle idi. İb· verfilerin derhal tahsilini Katil MehıJJe" 
suikasd yapacaktı niuuud ihtillfın ballolunması emretmitti. Bu emir, Atinalı J1 
lıtanbul, 6 (Özel) - Adis· için uluslar ıoıyetesine baı Rumların ciğerlerine itlemiıti 15 sene bir ay bSr 

Ababa'dan verilen bir ha· Yurmuı, fakat bu mOracaat, Verıi, her tebaauın tabii mahkOm oJdO 
bere ı&re, Habet imparato• bir borcu olduiu halde, fi' 
runu 6ld0rmek isteyen bir lnfiltere'yi, 1932 yılında, Rum'Jar, bunu adeta bir Bundan dört ay e•f'1,,.-
ıenci bombasını kullanama- Akaba'mn tahkimine baıla· zulum, bir gaddarlık ıayı- narbaıı'Jı Hayreddia'i, d ti 
dan yakalanmııbr. maktan mennedememiıtir. yorlardı. Halbuki Tllrk olan· Zeyneb'Je dliınb k~_,1' 

il bayımız 
Pertembe gOoQ gezi· 

sinden dôneceli 
ilbay Fazlı Gllleç gezisine 

devam etmektedir. Ona 
Tire'den Torbalı'ya ıeçmiı 
ve tetkikat yapmııtır. Fazla 
Gllleç Perıembe gllnli ıeh· 
rimiıe d6necektir. 

Dairelerde 
Bu kış odun kamara 

yakılmıyacak 
Dairelerde bu kıt odun 

k6mllr8 yakıl~nyacaktır. Ba· 
nan için 2 bin lira kadar 
aarfedilerek Adliyenin kalo· 
riferleri tamir edilecek ve 
kalorifer olmıyan yerlere de 
soba konacaktır . 
.18kelet incelene~ek 

' Alaancak'ta m&skirat imi· 
li Ziya'nıa depoıanda çukur 
kazılırken bir iskelet çıktı
ğını yazmııtık. Bu iskelet 
Aıkeri Merkez haıtahaneai· 
ne getirilmiıtir. 

Doktor Kemaleddin Rtıı· 
dil iskeleti tetkik edecek 
ve cinsiyetini, ırkını teabit 
eyliyecektir. Diier taraftan 
adli tahkikata da devam 
olunmaktadır. 

Define 
Muhbirle mukavele 
yapıldı ve kazıya 

başlandı 
• Buca'da bir eırin bahçe· 
ıiade define bulunduğu Em· 
ilki milliye idaresine ihbar 
edilmiı ve muhbir ile muka
vele yapıldıktan aonra ka· 
ııya baılanm~tır. 

Burada define bulundu· 

Hayvan 
Buıa,ık hastalıklar 

uzmanı şehrimizde 
Tanm bakanlıjı bulatık 

bastabldar uzmanı Cevad 
Akıerman; f zmirde yapılacak 
hayvan tahaffazhanesi için 
tetkikatta bulunmak tlzere 
Ankaradaa ıehrimize gelmiı· 
tir. Cevad Akgerman bera· 
berinde talaaffuıhanenin plla· 
larını da getirmittir. 

Abidin 
Don A11kara'~a d3nd0 

Bir mllddetten beri ıehri
mizde zirai tetkikat yapan 
Tarım Bakanlıtı rene) di· 
rekt6rll Abidin, din Anka· 
ra'ya gitmiıtir. 

Villyet ziraat direkt6rll 
ZnbdO, genel direkt6rtl Me· 
nemen'e kadar teıyi etmit 
ye orada zirai itler &zerinde 
incelemelerde balunmaf, ak· 
sam ıehrimize d6nm0ftlir. 

Millet mektepleri 
Eırefpap ve Tepecik'te 

iki millet mektebi açılmıı· 
tır. Buradaki kadrolar dol· 
durundan derslere derhal 
baılanmııtır. Yakında diğer 
mıntakalarda da millet mek· 
tepleri açılacaktır. 

Geçen Ay 
Kaç hayvan kesildi 
Biriaci teıria ayı içiade 

Burnava mezbahaıında 260 
koyun, 62 keçi, 14 ökliz, 35 
inek, 127 dana, 1 malak, 1 
domuz keıilmiıtir. 

ğunu Devlet demiryolları 
idareıinde memur Haıaa 
Bıui ilabar etmiftir. 

larda verfiyi, hem de vak- için bıçakla 61dOren Bard J' 
tinde, zamanında 6deyip 327 doğumlu Mehmed · ,. 
duruyorlardı. Mehmed'in Aflrceud•~ 

ruımaıı bitmit ve 
Bu gibi mutaa111b, düı· tdlin tefhim ediJmiıtir. ,,. 

man rubJa ve kindar Rum Mehmed'in katil ıuçıl ~ 
memleketlerinde, bir Tnrk bit ddildiğinden 011 ~ 
aerdannın, dizdannın, kapı sene ve kendisine tab, dl 
Çukadarının, kadı, mnftn ve memuru sDıll verdiği11d' 41 
hattı kltibleria en kDçnk 3 ay; iki ayı affediJdijİ11 ,~· 
hatalan ıarlHıe, hemen dal· 15 ıeae bir ay hapı• :.ıfl 
landılar, budaklandılar, gDya kilm olmuıtur. Bu 
Rum milleti barbarlıkla ezi· kabili temyizdir. ·'Jt' 
liyormuı ıllıO verilirdi. Filistin'de Yahud• 

Ve bu gibi ahvallerde; • iJet 
Rum milletinin, Tnrkler grev ılin eti ·f'.. 
elinde aefalet ve zararete -BCJ1tarafı birinci ıah' ~ıP' 
dllıtlil ileri allrlllllrdll.. sebebiyet verdiğindell tf'' 

Rumlarda hakim olan bu tan tevkif ve adJiyeY' 
zihniyet •e feıad ıebebiledir lim edilmiıtir. od'' 
ki, ıelen paplar, devlet - ltalyan prop•I' oJIO 
otoriteaini hakim kılmak için cılarının iğfal ettiği 16",ııt' 
berkeae kartı ayni tekilde amelelerin akrabal•rl ~ ~~· 
aert, fakat adil davranmak gelerek 18 imzalı bit 

11 ge' 
lllzumunu duyarlardı. Rum ile taahhndlerini yeri";"" 
olın, Tllrk olsun, blltlln tirmiyerek tak.itleri a ',111 
erklna ve lyina hattı teıri· diğinden komisyoacul•' , 
fat 11rasında kolay kolay binde dava açmıılardı'~ 
yllz vermezlerdi.. - Suriyeye gele• . fPO' 

Zaman zaman Tilrk iyi· muhacirleri komiıerb~ ~,e 
nından bile, emir ve ıeriat racaat ederek kelldil,~e' 
~i~ifına hareket ettikleri verilen yerlerin boı• ~b,.,
ıçın, medrese anllnde, be- diğini bildirmiıler, ı. ~
deıtende veya çınar ağaç- ve Suriye'de serbeıt ,_. 
lannda hem de ayaklanndan malarına mlisaade edillll 

MOfettiş Zeki geldi 
iki aydanberi Kuıadası 

rllmrllp ile mlllhakat gllm· 
rOklerini teftiı eden gnmrnk 
ve inhiaarlar milfettiıi Zeki 
teftiıatını bitirerek lzmire 
relmiıtir. Mifettiı Zeki Kuı 
adaaı gnmrllğnnde bazı yol· 
ıuzluklar meydana çıkarmıı 
ve allkalı olan iıyar lara it· 
ten el çektirmiıtir. :zeki bun 
dan aonrt lzmir gllmrlikle· 
rinde araıtırmalar yapacak· 
hr. 

• 

ni istemiılerdir. ti~'' 
- Irakla Sincar -~~ 

aında Irak hllkOmetİ~ ,-fi~ 
eden Yezidiler, aıker• ~~11 
nzerine Suriye'ye geÇ~1 _-tod 

d. ·~·:. • Geçenlerin ade ı, ~PO 
reisleri Davut Edd•'11t 
ğu halde 103 tnr. 

0 
ce'' 

Irak hükümeti buol•'' 
limini iıtemiıtir. tıb)ıi: 

Hükumetin yaptıi1 ~.ad• t v ., 
kata nazaran D~~ t• /.~ 1 
vut adamlariyle bırlık ~tı' 
ret Şeyhi ıeyb Dib•oı• 
etmiıtir • · 


