
~ıdgar ba,bakam M. To,et, 
zırlanmakta olan yeni te- • ULUSAL • Avusturya • Macaristan su· 

haylarıuın Habeş ordusunda 
vazife almakta oldukları hak· 
kındaki haberler yalanlan· ~l yasasının EylOl'e kadar 

ıtırileceğini söyleyor. 
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~arıs te Oç tarafh konuşmalar yarın haşlıyor Kıbrıs adası ve logiltere 

Siliihsızlık yüzünden Habeşista- Mekteplerden Yunan 
durumu cok naziktir tarihi kaldırı1dı n'ın o ~--~----~---~~~ 

Paris'teki görOşm;Jer boşa çıkars11, lngiltere, Uabeşistan'a 
gidecek silahlar için koyduğu ambargoyu kaldıracaktır 

Ada jandarmaları -çoğaltılmış ve 
özel tedbirleı' alınmıştır 

Eden, Laval Ve Politis ile Görüştü 
... C..evre, 14 (A.A) - Ha
\-.1 la&kameti uluslar ıoıye
.. ıenel ıekreteri M. 
~·a ıönderdiii bir 
"aa Pta, ailib ıetirtememek ı 
"ti •den Habeıiatan'ın d61-
"r durum hakkında kon
a. ... ' lllllracaatta bulunmak-.,..lt. . 
... Laval, Eden'le gö
"tttı: 

p'ri '-'. t" 14 (A.A) - M. La· 
J_.a •ailiz deleıreıi Lord 
..._,le baılla yaptıiı ıö-
~· •aaaaıada ltalya· Habeı 
~azbjıaa katiyen barıı 
...... ile bir ıonaç vermek 

a..,111au bildirmiftir. 
~acak teıviye ıareti 
~tile iki tarahdaa biç 
~zorla kabut ettirilmek 

.. aidilmiyecektir. 
..._; laval; Franıanut bu 
"- •ledeki açık prenıip du
~u anlatmııtır. ltalyan 
~ eai baron Aloiıi'niD de 
~ durumu almaıı kuvvetle 

Adis·Ababada istasyon binası 

Uzlaşma çaresi hu· tellkki edecejini we buun 
lunmazsa logiltere Av· lagiltere'ain Avrupa itlerin

den çekilmeıine ıebeb ola-
ropa işlerine karıt- catı•• Lıwal'a aalatacakbr. 

mıyacak: Lort Edenle M • Politis 
Londra, 14 (A.A) - Deyli konuttular 

Telgraf'ıa diplomatik mabar· Paliı 14 (A.A) - Lort Eden 
riri bir ya1111ada diyor ki: ltalyan - Habeı anlaımulı· 

.. Saaınm ki M. Eden, ltal· jıaı yakında fevkallde hakem 
ya ile Habeıistan araıında ıeçilmit olan M . Politiıle 
harb baıladıiı takdirde in- ılrlltmtlttllr. M. Politia, daha 
ıiltere'nin bu hareketi Ce· &nce Laval ile bir g&rllıme 
nevre'nin bayaallık ıiıtemine yapmııtır. 

te11aeldir. VUrulmUf 61dtlricll bir darbe ltalyanıa, f6rA•me(efİ UZ• -----------·· .. ~~·~·~·~···~•ff•~~--~~- 1 .., Hayırlı olsun •ıtırma komiıyonuaun rapo· 
randan ıonraya kadar uzat· 

tl'>u-m pı· yasası .hu mai• çab1ma11 ihtimali var• 
~ dır. Britanya deleklıyoau 

bu manevralara aala yanaı· 

gu- n a~ıldı mıyacaktır ... 
~ Muharrir; M. Aloiıiye ve• 

rilea talimabn onu lngiltere· 

Borsa sarayında bugon göze Y• karı• tahrik edici bir yoı 
tutmata mecbur edebileceii 

çarpan bir heyecan var fikrindedir. 

--~-~_.,,.,,. ......... - ""1 Paris gazetelerinin 
\ endişesi: 

' j Pariı, 14 (A.A) - Baıtın· 
, __., kil gazeteler, Pariı'te topla· 

• nacak olan &ç devlet kon· 
feranıında bilbaıaa lnıilte-

re 'nin alacajı durumdan en• 
diıe etmektedirler. Pati 
Parizyen ıazeteıiain Londra 

Habeşistan 
Avusturya • Macaristan 

subaylarını topla· 
mıyormuş! 

() ll Borıa sarayı 't aa piyasaaı, bug6n~bor- mitler, piyaıaaın açılmaıını Bükreı 14 ( A.A) - Bir 
"~tı açılacaktır. Bu m6na- bekliyorlardı. Oz&m örnekleri Habeı iıyanaıa eıki Avus· 
'8t, • aababtanberi boruda bazırlanmıı ve simıarların turya-Macariıtan imparator· 
S Çarpan bir faaliyet maıalarında tip ve numara luiu ıubaylan ara11ada kayt 
~· 1 Saat 11 de, b&tlin ııra•ille taınif edildi. muamelesine baıladıjı bak· 
~laracatçıları, aimıarlar, Saat 11 de piyaıaya ar• 1 kında yabancı memleketler• 

~llctalar ve mllıtabail· zedilmiı 40 bin çuval mal de çıkan haber 1alanlanmak· 
.... ...,..,. pi· -o.aına 4 .... ıaltiftM- tadar. 

aytarı tanlan yazıyor: 
.. Bltlln tUke, &yelerinden 

birinin diierinin ıaldırmaıına 
mllaaad~ etmemeıini uluslar 
ıoıyeteıinden iıtemekte ve 
arsıuluıal teıkillta böyle bir 
darbe varalmaıını menetmek 
llzere b&k6metia eliaden ge
leni yapmuıaı keıin olarak 
dilemektedir. Bu biı o kadar • 
kuvvetlidir ki, genel ıeçim 
yarın yapılacak olu, bu 
meı'ele onun eaaı noktuıaı 
teıkil edecektir ... 

Kıbns jandarmaları 

Konuşmalar bota çıkar 
ise Ingiltere ambargo· 

yu kaldıracak 
Loadra 14 (A.A)- Rumi 

Çevenlerde, lnıilterenin Ha· 
~talla ıidecek lillhlara 
konalmuı olaa ambargo meı· 
eleaindeki duramuan ıoa 

Habet proteıtoıu ile deiiı· 
miyeceii ılylenmektedir. 

Oç devlet araıında Pariı· 
te yapılmakta olan koauı· 
mJlar ı&rd&i'i iD&ddetçe la-
ıiltere Ambarıoyu tutacakbr. 

Eğer ba konaımalar boıa 
çıkaraa o vakit laıiltere ha· 
reket özıOrl&pn& ( serbeıt
liiini) tekrar ele alacak ve 

Kıbna (Özel Aytarımızdan) etraflıca tedbirler almıı ye 
- Kıbna mahalli htıkGmeti, jandarma kuvvetlerini ziya• 
adaya azel bir anem verme- deleıtirmiıtir. 

ie baılamıtbr. Uzun zaman· 
danberi devam eden ve fır· M. Beck'in 
aat buldukça taba k_alkan GIJrflşmeleri Berlin'de 
Ram aaıaruaa hareketleri 
epey kınlmıfhr. 

Londra klllttlr bakanlıiın· 
dan ıon zamanlarda alınan 
tedbirler ıonucunda l.>iitlin 
mekteplerde Rumluia ait 
dersler azatıldıiı gibi, Yunan 
tarihi hiç okutulmamaktadır. 

Bundan dolayı Adada çı· 
kan Rumca gazeteler, Kıb-

nı hilkiimetine ıiddetli hü· 
cumalar yapmaktadır. Hiikii· 
met, Rumlar tarafından bir 
karıaıalık çıkmamaıı için 

iyi tesir yapb 
Berlin, 14 (A.A) - SiJ&· 

aal çevenler; M. Beck'ia 
ıörtıımeleri hakkında Hel· 
ıigafora bildirijiai memnmai· 
yetle karıılamıılardır. Fen• 
landiya bilkümetiaia yabancı 
ıiyaıaya dair olan tellkki· 
lerinia Hitler'in barıı •• 
anlqma ıiyasaııadaki prea· 
aiplerine ve amaçlanna uyraa 
oldup aöyleniyor. dilediii ıibi yapacaktır. -------·· ............ ·--------On iki adada idarei IJrtiye ve muhasara durumu var 

Lerros adası, siliihve mühim· 
mat deposu halindedir 

Italya hokftme~i 
evleri zaptettie 
Atına 14 (A.A) - Röyter 

ajanıı bildiriyor: 
On iki ada Rumları hak·) 

kında ııkı bir kontrol tat-; 
bik edilmektedir. Bu adalar
de örfi idare ve mubaaara 
durumu vardır. ltalyanlar ta
rafından tahkim edilen Ler· 
ros adaıı, ıilib ve milbim· 
mat deposu lıalindedir. Ro· 
doı ve Lerroı adaııada bir 
evlere el konmuıtur. Bunlar 
Eritredeki ltalyan cephesin
den releclık baata ve yara
lılara tahıiı edilecektir. 

lıtanbul 15 ( Huıuıi ) -
Röyter ajaaaının Roma ay· 
tarı bildiriyor: 

Eritrede haıtalanan ltalyaa 
aıkerleri Rodoı ve Lerroı 
adalanna tatınmaktadır. Şim· 
.,. kaclar iç ••par lauta 

Rodos ve Lerros adasında birçok 
Buralara hastalar yerleştiriliyor 

Rodosıan bir görün~ 

ıetirilmiıtir. ı ki 11hlıi teıkilltını takvi7• 
ltal1a hlkt\meti; aclalarcla· etmiftir, 
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Donti, bu sefer biraz daha 
hızlıca kapıyı çaldı, fakat 

gene ses yok.. Kapının ki
litlenmemiş oJmasına hiç ih· 
timal vermiyordu. Tokmağı 
çevirir çevirmez, kapı derhal 
açıldı. Donti içeriye girince 
tüyleri ürperdi.. 

On dakika sonra madam 
Honhardın odasından çıkan 
genç Dedektif, sarhoş gibi 
merdivenlerden aşağıya ini
yor, kendi kendine : 

- Beni güya bu kadının 
muhafazası için buraya gön
dermişlHdi!. Yazık!. 

Diyerek mırı]danıyordu. 
. . . . . .... 
Taharri amiri Con Stra

un sordu: 
- Bir cinayet o]ması ih

timali var mıdır? 
Con Straun, biraz evve]ki 

değildi. O, şimdi her şeyden 
nem kapan, her gördüğünden 
şfipbelenen ve en ehemmi
yetsiz bir ip ucundan meç
hulu malum kılmağa çalışan 
yaman bir adam olmuştu. 
Burnunun deliklerinde bile 
çok kuvvetli bir hassasiyetin 
izleri vardı .. 

Donti ceva b verdi: 
- Nasıl yok? ihtiyar ma

damı, hem de kendi boğa
:zındaki şarpa ile boğmuş
lardır ... 

Donti, biraz sonra tekrar 
gelmek üzere ayrıldı. 

Aradan sekiz on dakika 
geçmemiştiki, genç Dedektif 
bu esrarengiz cinayetin bü
tün teferruatını keşfetmiş 
bulunuyordu. Yalnız amirinin 
gelmesini bekliyordu ... 

Con Straun, pansiyonun 
koridorunda madam Pontes 
ile yan yana ayakta duran 
Donti'ye soruyor, ve kapının 

dışında duran resmi giyinmiş 
polisleri içeriye çağıyrıyordu: 

- sen mi gördün? 
- Başımı göğsüne daya-

dım, iyice dinledikten sonra, 
kalbinin tamamen durmuş 
olduğunu anladım, pencere

yi ve kapıyı kapıyarak anah
tarı yanıma aldım ve çık
tım. 

Taharri amiri Con Straun, 
Madam Pontese dönerek: 

- Madam! Mösyö Donti, 
resmi dedektiftir. Zabıta, 
Madam Honhard'dan bir 
mektub almıştı. Bu mektupta 
parasını almak için kendisi
nin öldürülmek istendiği 
yazılıyordu. Zabıta, Mösyö 
Donti'yi buraya göndcrmeğe 
ve hadiseyi vukuunda evvel 
önlemeğe karar verdi. Buna 
muvaffak olamadık ve Madam 
Honhard, tahmin ettiği gibi 
öldürüldü. Şimdi faiJi meydana 
çıkarmak için M. Donti'nin 
resmi bir dedektif olduğu an 
laşılmadan pansiyonunuzda 
kalması lazımdır. Bunu ya
lınız siz bileceksiniz, ketu
miyetinizden emin olabilir 
miyiz? 

Madam Pontes, yaşlı göz
lerini sildikten sonra neza
ketle cevap verdi : 

- Mösyö Donti pansiyo
numuzdan memnun olduktan 
sonra, istediği kadar kalabi-

lir. Herhangi bir sırrı ifşa 

etmemek tabiatımdır .. 
Donti, madamın bu söyle

diklerine şu cevabı verdi: 
- Sizden memnunum, 

odamın havası da iyidir.Dün 
akaşamki cinayete rağmen 
kalmak isterim. 

Con Straun; polis memur-
larından Payine şu emri 
verdi: 

- Ben, cinayetin vukubul
duğu madam Honhard'ın o
dasındayim. Bütün odalara 
uğra ve kiracılara odaların

dan çıkmamalarını kendile
rine tebliğ et, hadise hak
kında tahkikata başlıyaca
ğız. 

Madam, ne dersiniz, kira
cılarınızın lıepsi odalarında
mıdır. 

-Matmazel Parkerle mat
mazel Sepher için emin de
ğilim. Kocam da yok, saat 
8 de çıktı, henüz gelmedi. 
Nerede olduğunu bilmiyo

rum. Servis yapan Tılda da, 

geceyi geçirmek üzere ar- , 

kadaşlarından birine gitmiş

tir. Dönmüş olmasına ihti
mal vermem. 

Madam Pontes, polis Pa-

yinla beraber dışarıya çık

mıştı. Con Straun, hemen 

polisleri etrafa dağıttı ve 

pansiyonu abluka ettikten 

sonra bahçede tetkikat yap

malarını emretti ve şunları 

söyledi: 
- Fail, çoktanberi kaç

mış olabilir. Bunula beraber 

gözlerinizi dört açın! 

Yanı başında duran Don

ti' ye dönerek: 

- Müddeiumumi geliyor. 

Ver şu elindeki anahtarı, 

biz daha evvel bazı tetkikat 

yapalım. 

Her ikisi, yavaşca tetki- 1 

kata başladılar. Con Strliun 

hiç bir şeyin vaziyeti asJiye-

sini ihJaJ etmeden madam 

Honhard'ın odasına girdi. 
Madamın cesedi, fena bir 
manzara teşkil ediyordu. Con 
Strun, odanın her tarafına 

baktı. Büyükce bir oda idi. 
( Devam edece.k ) 

Ulusal 

irlik 
Gündelik siyııeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 27i 6 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şarılorı : 

700 kuruş senelik 

400 altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti iliınat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 
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matbaası 
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Harp için altın 
saklıyorlar nıış 

' . { 

ıs Ağustos~ 

• 
ı .. ~ ... -~ 

Paris - Londra gazetele
ri; Ağustosun beşinci gilnü 
Londra'dan 860 bin lngiliz 
lirası değerinde altın çıktı

ğmı ve bu altmm, Alman
ya 'ya girdiği halde Alman 

A 
15 Ağustos - 1935 .. Yazan: M· 
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bankaları tarafından bunun 
gizli tutulduğunu yazarak, 
Almanya dahilinde altın it
hal eden bir komite mev
cud olduğunu haber veri
yorlar. Ayni gazeteler, Al· 
manyanın harp için altın 

sakladıkları mütaleasını yü
rütmekte ve Almanyaya hü

1' ,f, 
Bir kaç Türk gemisi yelkenlerine istavroz işareti . o, 

muşlar ve kaleye gizlice erzak kaçırabilmişlerd•·· 1 ' do~O 
Küçük bir donanma guru- yoktu. Rüzgar da müsaitti : yırtı:~p atılmağa ve 

1
..,,g. 

1 l · d · fırlatı ..... bu, yabancı bayrakları, haç- Dört beş Türk gemisi, a- eo erı eoıze . 

ları çekmiş ve gemilerin ba- radan sıyrılarak girmeğe mu başlandı. 1kt•~1 
Kaledekiler ve a~ 00,e 

zı taraflarına kesilmiş do- vaffak olmuştu. Kaledekiler Türk askeri bunu gor ısı•' 
muzlar sarkıtmıştı. bekliyor ve bakıyorlardı. sevinç çığlıkları ile oyP• 
Karşıdan görenlerin kolay Gemiler epeyce yaklaşmış- ğa başladılar. 

kolay şüphelenmesine imkan lardıki, direklerdeki haçlar - Yiyecek geliyor!. 85111 cum etmektedirler. 

Alman gazeteleri bizim için ne yazıyorlar 

Büyük~ savaştan sonra 
l(amalist Türkiye 

Alman gazeteleı.:i, hasın kurumumuz genel 
direktörü ile bir konuşma yaptılar 

Alman gazeteleri, bir Av
rupa seyahatına çıkan ve 
son günlerde Berline• gide
rek tetkikata başlayan basın 
genel direktörümüz Doktor 
Vedat Nedim Tör ile yaptık
ları bir görüşme üzerine a
şağıdaki yazıları yazıyorlar: 

Türkiye Hükumeti basın 

genel direktörü şu sıralarda 
takriben on dört gün kalmak 
üz re Berlinde bulunduğun
dan Adlon otelinde nasyonal 
sosyalist parti muhaberatı 

baş yazganı Dr. Bn. i kabul 
ederek gerek Almanyayı ve 
gerek Türkiyeyi ilgilendir~n 
genel meseleler hakkında 

görüşmüştür. 

Dr. Tör Almanyayı gayet 
iyi tanıyan ve memleketimi
ze ait meselelere karşı bü
yük bir alaka gösteren bir 
zattır. Kendisi 1916 - 1922 
yıllarında Berlin Üniversite

sinde : okumuş ve ekonomik 

bilgilerde doktorasını ver
miştir. 

1928 ve 1932 yıllarında da 
kısa bir zaman için Alman
yada bulunmuş ve son geli
şinde de Leipzig ilkbahar 
sergisinde propaganda şube
sine başkanlık etmiştir. Dr. 
Tör şimdi Avrupanın muh· 
telif memleketleri arasında 
bir etüd gezintisi yapmakla 
meşguldür. Şimdiye kadar 
Atina, Roma ve Paristen 
geçtiği gibi bundan sonra 
da Perağ, Viyana, Belgrad 
ve Sofya 'ehirlerine uğraya
caktır. 

Bir basın direktörünün 
bilhassa kendi iş alanına ait 
olan meı'elelere ilgilenece
ği şüphesizdir. Dr. Tör bu 
sebeple Alman radyosu, 
gençlik mes'elesi, Turizm 
organizasyonu ve Alman ba
sın ve gazetecilik mektebi 
hakkındaki mes 'ele] eri tetkik 

Müfettiş Cezmi 

etmek, ekonomik mevzular 
hakkında malumat toplamak 
ve nihayet propaganda ne· 
zaretinin belli başlı şahsi

yetlerile temas etınek arzu· 
sundadır. Sınıf ve parti mü· 
cadelelerini ortadan kaldı-

ran Türkiye gibi bir mem
leketin basın direktörünün, 
ayni ş~yleri yapan ye· 
ni Almanyayı büyük bir 
ilgi ile tanıyıp incelemek is
teyişi pek tabiidir. 

Kamaliıt Türkiye, büyük 
savaştan sonra, Kamil Ata
türk'ün idaresi altında mem
leketi hürriyet: ve istiklale 
kavuşturan bir ulusal devrim 
yaşıyan ilk devlettir. Konuş
mamız esnasında Dr. Tör, 
Türkiye devriminin her alan· 
da radikal bir şekilde tatbik 
olunduğuna gururla işaret 

etmiştir. 

Bu münasebetJe Türkiyede 
bilhassa en önemli mes'ele-
lerden biri olan din mes' e
lesine temas edilmiştir. Ma
lüm olduğu üzere bu mes' -
ele, din ve devleti ayırmak 
suretUe hallolunmuştu. Din 
ve itikat mevzuları tamamile 
özel bir mahiyet almış ve 
devletin aldığı tedbirlerle, 
mekteplerden din dersleri 

tamamile kaldırıldığı gibi, 

dini hayatın tanzim ve ida-

r~si de Diyanet işleri Riya
setine havale olunmuştur. Dr. 
Tör'ün beyanatına göre, <mev
cut şartların hiçbir~ güçlük 
ve ihtilafla karşılanmaksızın 
tamamile yeni bir durum 
alması, bilhassa devletin din 
aleyhinde veya lehinde her 
türlü propagandadan uzak 
kalmasile mümkün olmuştur. 
Bu inkişafın en bariz ifadesi 

dine karşı duyulan bağlılığın 

timsali telakki olunan fesin 
kaldırılmasındadır. Türk dev
letinin yeni bir şekil almasile 
kadınları ilgilendiren mes' e
lelerde de çok esaslı deği· 

Fethiye, Küllük ve mül- şiklikler olmuştur. Kadının 
hakatı gümrüklerini teftiş şimdiye kadar erkeğin dörtte 
eden gümrük ve inhisarlar biri telakki olunmasına mu
müfettişi Çezmi teftişatını kabil, Kamilist cumurİyl tle 
bitirerek lzmire gelmiştir. birlikte, kadm da erkeğin 

Cezmi, lzmire hasta olarak seviyesine yükselmiş ve bü
gelmiş bu sebepten henüz I tün meslek şubeleri kendi-
işine baş1amamışhr. Sağlık sine -~çılmıştır._ F_ak_~~ 
dileriz. Törün de bilhassa üzerinde 

durduğu gibi, bu emansi
pasyondan tamamile farklı
dır. Buraların kadınlık hak-
larımn kabulünde, ekseriya 
görülen lüzum ve ihtiyaca 
göre, onları sınıf ve partile
rin mücadelesine sokmak 
suretile seçimlerde ekseriyet 
kazanmak istiyen siyasal 
sebepler rol oynar. Halbuki 
Türkiyede kadınlık mes'ele
sinin geçirdiği devrim, tama
mile insani düşüncelerin te
siri altında olmuştur. 

Türkiye, ekonomi siyasa
sında da önderinin talimatına 
göre, memleketin siyasal 
hürriyetini ekonomik bir te
melle sağlamlaştıracak bir 
şekilde hareket etmektedir. 
Maksat, otarşisiz bir ulusal 
ekonomi meydana getirmek
tir. Eski Osmanlı devletinin 
kendi gümrükleri üzerinde 
hiçbir nüfuzu olmadığı gibi 

hatta finansal bakımdan, batı 

emperyalizminin kölesi ol
muştu. işte Türkiye için çok 

tehlikeJi bir akıbet hazırlı

yan bu duruma Kamil Ata
türk, gayesini bilen bir adam 

sıfatile nihayet verdi. Dok
tor Tör'ün beyanatına göre 
devlet siparişlerinin Türkiye
nin ekonomik alandaki gay
retlerine iştirak eden dev
letin veya bu devletlerin 
ekonomik teşekküllerinf ve
rilmesi çok tabiidir . işte 
bu suretle, Türkiyenin en-

düstrileşmesi ışıne büyük 
miktarda demiryolları ve 
makine siparişleri alan Al
manya' da iştirak etmiş bu-
lunuyor. Türkler elbette, 
ekonomik ödevlerini en 
müsaid bir şekilde ifa etme
lerine elverişli olan şartları 
tercih edeceklerdir. 

Bu vaziyetten de anlaşıl
dığı gibi, Türkiye'nin dış 
siyasası, mütecaviz olmaktan 
çok uzak olduğu gibi, diğer 
devletlerin özel mes'elelerine 
de karışmaktan imtina eder. 
Kamil Atatürk'ün düsturu, 
"memleketin içinde ve dı
şında barış., dır. Kumandası 

altında yapılan istiklal sa
vaşı, sade süel bir zafer 
değil, fakat zulüm gören bir 
ulusu hür ve müstakil yapan 
-Devamı 4 iinm1 sahifıde-

- Zahire geliyor. '{aŞ 
hükilındar Salabeddin! etle 

Feda~ denizciler b~r~' ar 
B Jar ıçıP ,, 

karşılandıla "· un ,. 
1 

yor-' 
tık geri dönme." iın~P ,ıd•' 
tu. Çünkü düşma:' ~dı~ 
tıldığının ve atlab· _, 
farkına varmıştı. ş•t' 

Düşman, Resülayıı1" bSf' 
kında yeni bir harekete bte 

b 
.,e 

lıyordu. Sağ cena • ısı"' 
yakın çok olan düşaJ•z bir 
hasara etmişti.. Bura fst' 
yük bir Fransız fırkası 
dı. ıof 
Düşman, yaralılarını 019• 

kurtarabilmişti. Ölüler, aı0' 
yı dolduruyor, nehirde Y 
yordu.. , u ııı"' 

Salaheddin Eyyubı b tJ' 

vaffakiyeti haber ahrık~ktl · 
b

. a 
mumi ır taarruza . ol•' 

' "beSI Bu, Taliin bır tecru . kıJ1' 
caktı. Ordunun maoe9'I ıceo' 
veti yerinde idi. Fakat 0,Jıı· 
disi hasta idi. KorkuY d•' 

'kuıı>811 Daha ağırlaşırsa c. b ss' 
dan uzaklaşacaktı. Mu ' .. e 

k se" 
ra başlıyalı bir buç~ . b•f· 
olmuştu. Artık bu 1,şıde bir 
letmek istiyordu. lçırı bİÇ 
ümitsizlik vardı. Fakat Ju, 

. oro f 
te belli etmek isteıııı~ ı.jd 

• • 1Pll>" 
Umumi taarruz, ıyı ctf 

etmişti. Bütün dü~ııı•: 1ıyor: 
hesi ağır ağır gerı a 

1 if' 
du. Şimdi sağ cenabıll\fetle 
bir manevra ile ve kU~0gt11 
atılarak düşmanı sola dı· O 
tazyik etmesi la~ıo> dof 
taktirde haçlılar deoıı~ld Je 
ru çekilecek ve ;.e f ıı1'"t 
denize dökülecekler 1

' Jo> 11dı· 
buna imkan basıl 0 

ı ştU· 
Çünkü Akşam o ıııu lı b6' 
Düşmanın telefatı ço çı~ı· 

yüktü. iniltiler gökl:~: ısıeı' 
Yordu. Ova, kanlı 

d ·r bahayı andırıyor 0 • 0ç b1 

O gün vuruşan ge ı.,lı' 
, . 'ı ya.11> • 

Türk atlısı, Rışar eıı>;ştı· 
mış fakat öldüreo> tli bİ' 

' kuvve " Yalnız, suratına .. ...,oştiJ · 
.. kUf'"" J' 

tokat atmış ve tu. "ti İP1'' 
d h ~ r· Bu gencin adı, e .. IÜ pe 

t.tOO t' Gözü korkusuz, b 11 l;O 
e 'ıs' vasız, iyi dövüşePı bir 1 

tıları kunç yerlere 8 • 
delı 

sandı.. R'şat• e 
Aslan Yürekli . 

1 
ustU0 

Al'' ırı ıısıı 
gibi olmuş, 1 0 1i sili ıJ' 
atılmıştı .. Fakat }\ k ıJlecb t 
olduğu içi o kaçoıs f ,ıc:. 
riyetinde kaloııştı. dtı· fl .. ı .. yor 
kahkahalarla gu u ıJ 
dise şuyu bulaJuştU·bi btJ1't' 

Salaheddin Ey~~· çığı' 
duyunca deli Ah yı 
mışb: Ali? I• 

Ne yaptın ısıl•' 
Deli Ali, zeki rı• ·bİ 

gülümsedi: cf i'İ'° gı 
- Vallahi iste ı d•''r:ıı" 

d. bükDo> ,,,,, 
becereme ıın v<J' 

Arkosı 



' 

_..., __ s_•,..,lat:f::•~~=------------------~---------< .. t11_!!!!_8_1_r1_11ı_.) ..... ____ ·----~sa""ı-•:•: _,, ... , .... ,. ....... ··- , , SS Aiptoı 9Si Rus ihtiyat Olivier veşo.reki- N. v. Fratelli Sperco Vapur Acenı88, 
L. . V V. F. H. Van Rov AL NEERLANDAls KUMPANY Ası A sı ımıtet vapur CER 8 ille) eleriu in Zahi ti yetişti riJ e- acentası Der Zee li:anlan E~Ç~Dv:,:~u :.:!~:::.·t• urgaı, v arvaa ve K&ıten-. 

Illıal ettikleı·i cek kısa hizmet- & Co. "GANYMEDES" vapuru 12 ağustostan 16 ağuıtosa 
l{ Cendeli Han. Birinci kor- DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE kadar Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Ham bura- liman• 

anadJar Ji)erc ! don. Tel· 2443 " ALIMNIA " vapuru 14 ları için yük alacaktır. 
M lzmir Askerlik Şubesin- EUerman Linyn Ltd. ağustosta bekleniyor, Ham· " CERES " vapuru 26 ağustostan 31 ağuıtosa kadar 

tik oskova ; Aviyahim fab- den : "FLAMINIAN" vapuru ay burg Bremen, ve Anversten Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Ha=ııbura limanları i,.ia 
t asında çalışan iki amele yük çıkaracaktır. a "' 
ar f 1 - İhtiyat zabiti yetişti- sonunda Liverpol ve Svven- yük alacaktır. 

1 a ında imal olunan kanat- "ANGORA" vapuru 19 ağus-
•rl• rilecek kısa hizmetlilerden seada gelip tahliyede bulu- SVENSKA ORIENT LINIEN 

U"m t .. b ı · ı ı tosta bekleniyor, 22 ağus-lllııtır "'K a ecru e erı yapı - 330 doğumlu ve bunlara mu nacaktır. tosa kadar Anvers, Roter- " NORDLAND " motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham· 
İltl~-. d aoadlar, 13 kilo a- amele görenler ve daha ev- " DRACO " vapuru 29 dam, Hamburg ve Bremen burg, Copenhagc, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oılo ve 

·ıın a v 4 t · velki dog· umlulardan olupta 
Ji.:ı. e me re genış- · k J temmuzda Hull, Anvers ve için yük alacaktır. lskaodioavya limanlarına hareket edecektir. wınd d' muhtelif sebeplerle gerı a -

• e ır. Bunlar, uçucunun O 2 j 
ar)c11 b mış deniz sınıfından gayri Londradan geJip tahliyede " TIN S " vapuru ~y- SERViCE MARITIM ROUMA N 
•Uai !~• ağlanmakta ve hu- sınıflara ayrılmış olanlardan bulunacak ve ayni zamanda lüJde bekleniyor, 6 eylüle " ALBAJUL y A " vapuru 11 ağustosta gelip ayni giiode 

ıp erle harekete getiril- yalınız askeri tam ehliyet- Londra ve Hull için yük kadar Anvers, Roterdam, Malta, Napoli Marsilya, ve Barselona hareket edeı:ektir. 
lllektedir. Bu iplerle istika- namesi olanlar 1 Eylül 935 alacaktır. Hamburg ve Bremen için Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerdca 
illeti tay· · · k tarihinde ihtiyat subay mek- .. k 1 kt 
8 ın ıçın yarama tadır. yu a aca ır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 

u ka dl tebi komutanlığında bulun- Doyçe Levante Liniye "ITAURI 16 
•thya na ar, tayyarelerden mak üzere sevk edilecekle- " ANGORA,, vapuru 13 ,, vapuru ey- Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
'- 1 n paraşütçülerin ışını rinden 20 Ag· ustos 935 tari- B lülde bekleniyor, 20 eylüle ıirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentalıg· ına müracaat •o ayl temmuzda Hamburg, re-
İated·•~ı'tı~ılmakta .ve onlara hinden itibaren yerli ve ya- men ve Anversten gelip tab- kadar Anvers, Roterdam, Telefon: 2004. 2005 - 2663 
\._ 

1
" erı yere ınmek ve bancı bilumum kısa hizmet- Hamburg ve Bremen için 

"41l9ad 1 1 A hı· h · liyede bulunacaktır. ..k ı kt İ11ı)c • serbest dolaşmak i er s. e ıyetname üvı· yu a aca ır. 

1 
Anını vermektedir. Bu yet cüzdanı ve mektep şa· Not: Vurut tarihleri ve ARMDMEND H. SCHULDT Taze temiz ucuz 

iliit; 
11retı hadetnameleri beraberlerinde vapurların isimleri üzerine HAMBORG 

tGt e yere yaklaşan para- olduğu halde şubey.e müra· "HANSBURG" v-puru 28 
Çii, en sonra paraşütünü caatları . değişikliklerden mes'uliyet 

•çarak t - _ kabul edilmez. ağustosta bekleniyor, 1 ey-... opraga basmaga 2 - J'am vaktinde mek· 
... u91ff k lüle kadar Anverı, !\oter-......._ • oluyor. tepte bulunmıyacaklar bak-
r..,~~~~ı~~- kında kanuni muamelenin dam ve Hamburg liçin yük n o K T o R - Kiı·alık evi alacaktır. Her türlü tuvalet çeşitleri 

tatbik olunacağı ilin olunur "NORBURG,, vapuru 26 
Ali Agah İnhisarlar lzmir başmüdür- olanlar eylülde bekleniyor, 30 eylüle IIamdi Nüzhet Çocuk Hastalıkları lu .. - ··od 

gu en: Birinci ve ikinci kordon kadar Anvers, Roterdam ve '&.· Mütehassısı ç ı 
ı11c· B amaltı tuz asında tuz çı· ı·ıe Karantina ve Güzelyalı Hamburcr içı·n yük alacaktır. ' eyler Sokagı N. 68 a 

• .. Telefon 3452 karma işi başlamak üzeredir. semtlerinde laakal altı odalı SERViCE DIRECT 
Sıhhat Eczanesi 

Q Tuz çıkarmak ve yığınlara DANUBIEN .._, 1 kiralık bir ev aranmaktadır. "atı ık moto··r taşımak işleri götürü yaptı- TUNA HATTI 
Başturak No: 37 

Evini kiraya vermek isteyen 
12 b . rılacaktır. Bu işler için bir 

... 'Ygır kuvetinde (Dizel) ev sahipleri ile ellerinde ki-
'"''rlcaı çok ameleye ihtiyaç vardır. 
... 1 az kullanılmış bi raya verilecek evleri bulu-"'ota r Amelenin yatacağı yer temin 

r satılıktır. Taliplerin nan· simsarlarm matbaamıza ltelıa . edilmiştir. Çalışmak istiyen-
; l nemıze müracaatları lerin hemen tuzlaya gitme- müracaatları. 

la olunur. leri ilan olunur. 14-15 2522 

llaınza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

,::al1l:;a Rı1uem peyin foıotraflımıe3i. lzmirde en ıyı 
~'kraf çekmekfo ıöhreı bulan bir san'al ocağıdır. En 
lq,. killpeıenı olanlar dahi, burada çel.·ıirdilderi foıokraJ· 

~tın memnun kalmıılardır. 
g 0

'1lza Rüstem beyin, f owğraj nıalremesi sa tarı ma
,;:aıı ~· muhterem mıişıerilerinin illce zevklerine göre 
dı,. ç~ıı rnalltın, / oıopaı makinelerini bulundurmakta· d 8ı~ zıyareı lıer şeyi ispata kafidir. 

ııtıır - Başturak caddesi, Refik 

• 
Kitaplarını7.a Gftzel Bir 

Cilt, Hatıralannım Şık 

Bir Albftm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır-

mak isterseniz : 

* l'BN/ KAVAFLAR * 
Çurşı .~rndu 34 Numarada 

- - A 1 i Rıza - -
MücelJithanesine uğrayınız. 

1K [] liU/ 

-'*~ .... 
o .il ıu ıı-

''ATID,, motörü 26 ağus
tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

ve rf rakya 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATlON 
"EXCELSlOR" vapuru ha

len limanımızda olup Nev-

Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

york için yük almaktıadr. 

SOCIETE COMMERCIALE •lllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll llllflllllllllllllllllll 11111111 
BULGARE de NA VIGATIO N = ı • • • = 

A vAPEUR _ zmır yurı mensucatı§ 
"BULGARlA,, vapuru 14 :: § 

ağustosta bckl~~iyor, Bur- =ru·· rk Anonı· m şı.rketı·~ 
gas ve Varna ıçın yllk ala- = . . a 
caktır. =: B .k. G b" r ·ı §İ 

Geliı tarihleri ve vapur- = u mGessese, 1 1 y z ın ıra sermaye 1 e a 
ların isimleri ilzerine mes'u teşekkftl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·§ 
liyet kabul edilmez.. fakçörers Limited (Şark . hah) şirketine ait § 

Birinci Kordon, telefon = = 
No. 2007 _ 2008 - izmirdt Halkapınardaki kumaş fabrikasını sabo 5§ 

... ~--------•• almıştır. Fabrika bouın teşkilat ve tesisat ve mfta. § 
ÖksOrenler! ·Mut- = tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta• 1§ 

5 rihinden itibaren yeni şirket tarafından itletil· § 
= mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta· § 

laka (Okamentol 

ôksft.rak şekerle· 

rini tecrftbe edi 

ıiz .. 

Q.) 

> 

- niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· § 
= line f4ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. e - -= Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdihak §1 
ii ittisalindeki sergide teşliir edilmekte ve satış fab- § 
s rika içinde yapılmaktadır. § 
5 Posta kutusu: 127 §§ - -~ Telgraf adresi: lzmir~-:: Alsancak § 
=: Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
iiı11111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111• = ~ ı.-S ümer Bank-. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftsınn bir mOs· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

~ 
~ 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplanoı Marııf ~ 
ecm depolarından 

Fabrikaları mamulatı 

YerJi malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

l ve ecmnelerden 
arasınlar. 

Somer Bank yerli mallar pazaı-' 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Olaaal Birlik) 

Dftn geceki kavga 

Sustalı c;akıyı gö-
Yunanistanın ulusal mftdataası için nazırlar meclisinde önemli konuşmalar oluyor beğine sapladi 

lııgilterenin, Yunanistana silah, mü- Keçeciler'dedö;ikiŞi hir-hirine~r· 
h • ""' • •• J • di. Adli tahkikata başlandı ~ 
ım~at_!e para ~erecegı _ soy e~ıyor. rın~:nK~ç·.:~ı.:·~~n:: ~=~~; :~:~::1!::;i~ö~~~~·o!· 

Almanyada bulunmakta olan Yunan başbakanı M. Çaldaris, Paris'e de bir vak'a olmuıtur. Hadise Osmanı kolundan, Sılll~:de' 
şudur: Osmanı da kaba ettı 

!!İdecek ve M. Laval' dan sonra M. Venizelos'u da görecekmiş.. Geçmişi bozuklardan Mus· 1 ,,tır· 
0 tafa oğlu Ismail; Ahmed oğ· hafif surette yara 8111 b"' 

lstanbul 15 (Özel) - Atinadan haber veriliyor : lstanbul 15 (Özel) - Yunan nazırlar meclisi, ulusal mü- lu Samsunlu Osman, Meh· Ağır yaralı Mustafa cıri~ 
Yuonnistanın ulusal mndafaası için Ingiltereden Sİ· dafaa için fevkalade bir toplantı yapmış ve gece yarısına med oğlu Mustafa ve Halil tahaneye kaldırılın•I od· 

tah, mfihimmat ve para alınacağı ve bunun için, Yu· kadar konuşmalarda bulunmuştur. Meclis, bundan sonra Sala oğlu Fethiyeli Osman henüz ya~alan~ıştır. Ta~~ik~l~ ~ 
Ç b - kü t ) t 1 1 1 üd f a h sr anla•ılamıyan bir sebepten deıumumı muavını nan hükilmetile Ingilizler arasında konuşmalara baş· ve arşam 8 ıun op an ı arını u usa m a aay "' e- y 

• decektir. kavgaya tutuşmuşlar, bun· koymuştur. 
landığı sôylenıyor • I I , • ., •~••~-.•~"4'tt•-------

- Ö . . § stanbul, 15 (Özel)- Yunan donanmasının stanbul u 
Istanbul la ( zel)- Almanyaya gıtmış olan Yunan . t t . . . 1 kl'f· h-k- t• . k b 1 Katimerini gazetesinin betkesi . • . . . • • • zıya re e mesı ıçın yapı an te ı ın u ume ımızce a u J 

başbakanı 1. Çaldarıs ın bırkaç gnn ıçın Parıse gıde· edilmesi, Yunanistan'da büyük sevinçler uyandırmıştır. Ga- M k B ' 
rek 1. Lavalla konu~acağı ve bu meyanda Venizelo· zeteler, Balkan konferonsının raatladıtiı günde Yunan do- a Sim OS Ve 8 
su da göreceği tahmin olunuyor. nanmasının lstanbul'da bulunacağını yazıyorlar. 

e konuşacak? . Muğla haberleri kan dev Jetleri 
ltalya müsteşarı 

Kahire':ve gidiyor 
Tütün ürünü hu 
sene c;ok iyidir 

Harp zuhurunda Mısır'ın Italya 
lehine bitaraf kalmasını istiyorlar 

Zeytin nıabsulo azdır. Or
man yangını söndürüldü 

tstanbul 15 (Özel)- ltalya M111rın alacağı durumu ltalya 
dış işleri bakanhğı müsteıa- anlamak istiyormuş . Roma 
rmın, yakmda Kahireye git- gazeteleri , Yunanlılardan 

mek üzere bulunduğu, Ro- sonra ltalyanların Mısırda 
madan haber veriliyor. Siya· ekseriyeti teşkil ettiklerini 
sal çevenler, bu seyahata ıöylerek, bir harp zuhurunda 
önem veriyorlar. Söylendiğine Mııırm ltalya lehine olmak 
göre, ltalya hükümeti, Habe· üzere bitaraf kalması lizım 
şistanla bir harp zuhurunda geleceğini yazıyorlar. 

Muğladan bildiriliyor: 
Bu hafta içinde Göktepe 

alanındaki ormanlarda yan
gın çıkmııtır. Bu mıntaka 
vilayetin en güzel orman 
mıntakalarından biridir. Ateı 
geçen Perıembe günü baı
lamış, derhal tedbirler alın
mıı bir kaç defa söndürül
müş tekrar yanmııtır. Ate
ıin geniş bir alanda olduğu 
anlaıılıyor. 

tetkik için işyarlarını yolla
mıılardır. inhisar idaresi de 
ekıperlerile araştırmalar yap
tırmaktadır. 

Tütünlerde hiçbir hastalık 
yoktur. Ortalıkta kuraklık 
•arsa da ürünün yetiımeıi 
iyidir. Muğla bayansız direk
törlüğü veya bütün il için
deki tütünün üç milyon kilo 
olacağı umulmaktadır. 

--·--
Romanya 
Kontenjana tabi mal· 

)arın muamelesi-
ni değiştirdi 

Ankua 14 (A.A) - Türk 
ofisi başkanlığmdan: 

Romanya hükümeti kon· 
tenjana tabi tutulan. malla
rın, Romanya ulusal banka· 
smdan transfer vizesile bir
likte ithalat müsaadesi alın
maksızın Romanya'ya ihracı 

bir çok zorluklar gördüğü· 
nü bildirmektedir. 

Romanya'da kontenjana 
tabi tutulan eşyanın bu ül· 
keye ihracı, ancak Romanya 
ulusal bankasından evvele~ 
alınacak hususi müsaade ile 
mümkündür. Aksi takdirde 
bu gibi eşyanın gümrükler· 
den çıkarılması hakkında 
Romanya hükumetinin kat'i 
emri 'vardır. ilgililerimizin 
buna göre hareket etm ~ leri 
tavsiye olunur. 

M. Tosef 
' 1f emel yasasının 

Eylül' de hazır ola
cağıııı söyledi 
Sofya 14 (A.A) - Başba

kan M. Toşef, hazırlanmak
ta olan temel yasa projesi
sinin Eylülde hazır olacağını 
söylemiştir. 

Bakanlar kurulu salihiyet-
Ji şahsiyetler ve seçilen par· 
limento üyeleri bu projeyi 
gözden geçireceklerdir. Ka
rara bir geneloy ile değil, 
parlamento tarafından veri· 
lecektir. 

Mısır 
Trablusgarb hudutla· 

rını kapamış 
Istanbul - Mısır'da, Trab

lusgarb hududunda bazı çar
pışmalar olmuş, Mısır hüktl
meti derhal hudutların ka· 
patılmaıını emretmitir. 

Panayır yerinde yan· 
g~n başlangıcı. 

9 Eylül panayır yeriddeki 
asfalt kaynatma makinesi, 
ateş fazla atıldığından par· 
lamış ise de kum atılarak 
derhal sandürülmüştür • 

Kesif duman ufukları kap-
lamııtı. Maamafih Pazartesi 
günü bu alanda yangın sön
dürülmüı fakat buraya yakın 
Sarıyer alanında baıka bir 
yangın çıkmıştır. 

Evvelki yangını söndürmekte 
olan amele derhal oraya yol· 
lanmıf ve söndürülmesi için 
uğraşılmaktadır. Yangını 
söndürmek için 180 amele ve 
bir bölük kadar jandarma 
sevkedilmiştir . 

Bütün il içinde tütünlerin 
yazılmasına ve kıralmasına 
baılanmııtır. Tüccarlar ürünü 

SON DAKiKA: 

Bu yıl yağmur yağmadı· 
ğmdan zeytin ürünü de az-
dır. Oranlandığına göre bu 
yıl eski rekoltenin ancak on
da biri kadar zeytin vardır. 
Bu yüzden zeytin ve zeytin 
yağı fiatlar yükselmiştir. 

Yaralamış 
Selvilimescit'te Lütfi oğlu 

Aziz ile Mehmed oğlu Hü
seyin kavga ederlerken ayır
mak için araya giren Maksud 
oğlu Remzi, Hüseyin tara
fından kunduracı bıçağı ile 
yaralanmııtır. 

Italya, 914 doğumluları da ~ilah altına çağırdı 

Italya, Asyayisuğra Ic;in 
Hazırlık Yapıyormuş! 

lngi.Jtere, iki torpil gemisi 
hine Malta adasında 

ile iki torpito muhri
kalmalarını emretti 

Son posta ile gelen Atina gazetelerinden "Eleftros Antrepos,, Istanbul muhabirinden 13 
Ağustos tarihinde aldığını bildirdiği bir telgrafta, ltalyanıo, Asyayı ıuğra için askeri ha
rekata hazırlandığmı haber Vı;;rmektedir. 

Ayni gazete, ltalya'nın adalardaki kuvvetlerini ziyadeleıtirdiğini ve bu cihetin, hükii· 
metimizin nazarı dikkatinden uzak kalmadığını yazdıktan sonra muhtelif adalardaki ltalyan 
askeri kuvvetlerinin Anadolu sahillerine yakın olan Kalimnoı, Letros ve Rodos adaların• 
da toplandığını ve asker nakliyatına müsaid bütün deniz vesaitinin Italyanlarca müsade· 
re edildiğini bildiriyor. . 

Roma 15 (A.A) - 1914 Doğumlular flç ay askerlik etmek O.zere silih altına 
çağırılmışlardır. Bu sınıf kur'a erlerinin filen silib altına alınmaları Adet değildi. 

Malta 15 ( A.A) - Royter Ajansı bildiriyor: 
Ka Eo deniz manevralarına iştirik edecek olan iki torpil gemisi ile iki torpi· 

to muhribine burada kalmaları için emir verilmi,tir. 

. • ııt 
Romanya ve Sırbistan Habsburg 

mes'elesini barba sebeb sayıyor"' 
0ttrr 

Yunanistan'ın dış işleri bu siyasamız, •'1k ,~c' 
bakanı Maksimos'un yakında emellere kilrşı sed çe ~0ıııi 
Belgrad'a giderek Yugos· diğer taraftan da 

11 eli'· 
lavya ricalile konuşacağı sulha yar~ım etmekt:it•tl' 
Atina'dan haber veriliyor. Yaşadıgımız an ... · tt' 
Bundan bahseden Yunan doludur. ltalya • .H•b~~ 
gazeteleri, Maksimos'un kuv- harbı sulhü tehdıt e~ ı•~ 
vetli bir diplomat olduğunu dir. Almanyanın bu• ",,"oııf 
yazıyorlar. Katimerni gaze- diği endişeler zail ol~ dl'' 
tesi diyor ki: tır. Habsburgların. getof'' 

Diplomasi kaynaşmalarının mesini Romanya ıle d tdJj 
bulaıtığı bir anda dış ba· lavya harp sebebi ad " .JJ' 

. akJO.,..
kanbğına Maksimosun geti- tedirler. Balkan mı• .

0 
ftf' 

rilmesi çok isabet olmuştur. hil bulunan iki defle~k,11" 
M. Maksimos, balkan dost- kalide ve hayati •1; ~ ,. 

luğunun temelleri kurulurken bulunan orta Avrupa ·~· 
işin baıında bulunmuş ve henksizliğe bizim d~ ~1sdl'' 
komşu devletlerin dış işleri- dar olmamamız iınk•llt i'
ni idare edenlerle ahbap ol- Bu arsıulusal zuıınebl~ 
muş olduğundan yurdumuzla de yalnız Iogiliz dış kil lf. 
bu memleketler arasındaki Hovar'ın geçen gilo i t_._ 
meselelerin hallini kolaylaş- yanatı bir ziya bilZ~~:.,,~ 
tırabilecek bir mevkidedir. parlamış ve harp 1 

... O_. 
Maksimosun dış bakanlı· rinin dağıtılabiJeceJI 

ğına getirilmesi, dış siyasa· dini vermiıtir. dafıİ b'~ 
mıı1n sabit kaldığını ve Bal· Bakrnlılar arası~ içİO r'~ 
kan paktı sayesinde kuvve· ların perçinlenme•• pAiJ 

. den fiile intikal eden eski uğraımıı bulunall b'f 
b. 8oıo 1"' 

(Balkanlar Balkanlılarındır) Makıimos, bu ı~ ak•lltl , 
prensibinin daha fazla teves· nelmilel diploması eleO b~ 
ıüüne taraftar bulunduğumu· karşısında lazım ~. ~~ 
zu iıbat etmektedir. külme hassasını fi ıy 

Bittecrübe doğruluğu ve bulunarak yıkılın•~:tlllitti• 
f aideleri anlaşılmıı bulunan de çok gayret~ ıJt 

• ., •• • •• ... sÇ• 
Alman gazeteleri bizim Qzftm piy.as.as~ifeıl' / 

için ne yazıyorlar -Başıarafı l ıncı $ • 

vardı. fC fi 
--Baştarafı. 2inci sahifede ..:_ 
knltllrel ve ekonomik bir 
devrimdir. Bu şerait altında, 
Ankara' da hatta tamam ile 
muhalif prensiplerin esası 
olduğu memleketlerle bile 
beraberce çalışmayı göze 
alan arsıulusal bir siyaıa 
görülmektedir. Atatürk re· 
jimi, memlekette muhtelif 
partilerin kurulmasına ve 
istiklalini yeni kazanan 
Türk ulusu ıçın her 
hangi bir şekilde zararlı 
veya tehlikeli iolabilecek 
fikirlerin yayılmasına müsaa· 
de edemez. 

Türkiye basın Direktörll-
nün Avrupa gezisinden dö
nüşünde beraberce götüre· 
ceği intibalar çok zengin 
olacaktır. Dr. Tör'ün bilhas
sa Adolf Hitler'in Almanya· 
sına yaptığı ziyaretinde, me· 
ıuliyetle dolu ödevinde ken
cliıine faydaıı dokunabilecek 

Saat 10,5 da ab~~:~ıo1:5 
tıcılar ayrı ayrı r•1' _,. 
ihracatçılar 7 nu111jo o~ 
8 numaraya 9,5, . deO t ti' 
ra 11 kuruş nzer~zerio• p 
yaptılar. Bunun •'"'d"' 
tıcılar ve alıcılar 1 r ol f 

kere" ;tt' hararetli müz• biçb ti' 
Fakat ihracatçılar~ticed•. et· 
söylemiyorlarda. N klif ett~ d' 
tıcılar ıu fiatları te •. 8 ",, 8 kuru.,, .,,, 

7 numara 10 oo ıS 
mara 9 kuruş; 111ar• tol' 
10,5 kuruı; 11 11uı8 lılJ t'' 
kuruş; 12 nu111ar• tcılal. 

Bu fiatlar ibr•~• e~ p1f 
rafından da kabu iod"o ~-· 

8-10 kuruş nzer .. biO ·
üll ~ b"" 

mal alındı. Bug jı t• at'' 
vaha da satıla~• a b 
olunmaktadır. pıy•:tedif· 

etıD' ~ .. ıet retle devam ı;r~, 
1----------~ •• ll ' ,,,. 

bir ço~ entere d•i'"' 
ve f ikırler topla 
Dİi. 


