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çisi hu sa- tahtına getirileceği yalan 

gece her il{i ta- 0~~~D.Ş,~'!!.y.n 
rafa Veri• ldı• Mesajeri Maritim kumpanya-

----------~~--~~------------------------------------

8 a beş -ltalya meselesinde in 
gilterenin siyasas~ değişmedi 

sının Teofil Gotye vapuru 
ile şehrimizden geçen Frao· 
sanın Türkiye büyük elçisi 
M. Kamerer; özel bir mo· 
törle karaya çıkmış; ilbay· 
lığı ziyaret etmiş ve kart 
bırakmıştır. M. Kamerer 
müzeyi, Fransız hastanesini 
ve Mezarhkbaşındaki hafri· 
yatı gezmiştir. Büyük elçi 
dün gece şehrimiz Fransız 

A 
• )} l "' t • • b k} • ) konsoloshanesinde şerefine vrupa sıyasa arı, DO anın yapacagı esırı e ıyor ar verilen ziyafette hazır bulun-

lıtanbul 11 (Uzel) - Ge· rılan barış teklifi etrafında muş ve bu sabah saat 6'30 
rck Paris'te ve gerekse Lon· konuşmuştur. da ayni vapurla lstanbul'a 
dra'da ltalya - Habeşistan Bakanlar arasında bugün- hareket etmiştir. Oradan 
ibtilifının halli için bulunan - Deuamı 4 inci ''ıhifPb - Ankara'ya geçecektir. 

formülün, muhariplere ne sı-ibi - • -
bir tesir yapacağı düşünül- yabancı arsa üzerine bi ... 
oıekte ve netice, sabırsızlıkla 
beklenmektedir. k 

Alakadar mahafilin verdi· Da yapma SUÇlU r 
ii teminata göre, barış tek
lifleri, diln gece yarısından 
sonra Italya'nın Paris elçi· 
ıiae verilmiıtir. Habesistan'a 
da ayni saatta telsizle bil
dirilmiıtir. 

Barıı tekliflerini, Fransa'nın 
Adis • Ababa elçisi, Habeş 
biikümetine verecektir. Ba· 
rıı formülllnün, bugün Paris 
ve Londra akpm gazetele
rile eeşredilmeıi kuvvetle 
aıuhtemeldir . 

M. Mussolini 
lstanbul, 11 ( Radyo ) 

Londra kabinesi, dün gece 
geç vakte kadar toplantı 
halinde bulunmuş ve Paris 
müzakerelerinde kararlaştı· 

•• •• •·-+•e..-.-He-------

~ l illi iktısad ve tasarruf 
haftası başlıyor 
. ---~--.... --..--.... -----~ 

-~~------------Bilatahkik hiikômete aid bir arsa 
üzerine yapılan bir ev ve Dç 

dükkan yıktırılıyor 
Tepecik'te Kiğıdbane cad· 

desinde emlaki milliyeye aid 
arsa üzerine Said, Şaban, 

Uauptman 
Elektrikli san· 

dalyaya oturtul
mak üzere 

Receb ve Alasonyah Receb 
Sadık'ın bilimeıuniyet bir 
ev ile üç dükkan yaptıkları 
sabit olmuş ve emlaki milliye 
ile bina sabibleri arasında 

cereyan eden muhakeme 
dün bitmiıtir. 

Muhakeme, kanunu medeni 
ahkamına tevfikan sahip 
olmadıkları arsa üzerine izin 
almadan bina yapanların aley· 
hine neticelenmiş ve 3 bin 

• Devamı 4 ncil sahi/ede-

---------
Suriye vatanilerinin lideri lh

ölümü rahim Hananonuıı 

Irakta teessür oyaudırdı 

Irak kralı 

Haleb, (Özel aytarımızdan) 
Vezirler reisi Yasin Paşa
elhaşimi, meclisin encümen· 
lerinde beyanatta bulunur· 
ken "frakın nerede olursa 
olsun her Arap ferdine ku· 
cak açacaiını, bu hissin 
bizde F eysalın ölümüyle sön-
düğünü söyleyenlerin yanlış 
düşündüklerini, Iraktaki da· 
hili hadiselerin bizi bu mey· 
limizi izhar etmekte işgal 
ettiniği" söylemiştir. 

Dahiliye Vezirliği Irakta 
serbest mesleklerin yalınız 

Iraklılarla bağa gelen Suri· 

ye'Ji, Filistin'Ji ve diğer Arap 
ülkeleri halkından Araplar 
tarafından yapılacağına dair 
bir kanun hazırlamıştır. Bu 
kanuna göre Ermeniler ser· 
best meslekle meşgul olamı
yacaklardır. 

* • • 
Irak hükumeti, Basra kör-

fezi sahillerini muhafaza 
atmek üzere birkaç silibh 
gemi almağı kararlaştırmıştır. 
Bazı müesseselerle müzake
rede bulunmak üzere bir 
memur Bombaya gönderil
mişlir. 

* . ... 
Suriye, Filistin ve lrak'ta 

Arap'lara karşı elbirliği yap· 
mak üzere Y ahudi'lerle Asu· 
ri'ler arasında ittifak edildi
ğini haber aldım. Bağdat'ta 
bu işle Asuriler namına Mus
ni Yuhna Yahudiler namına 
da Abdullah Hay meşgul 
oluyor. Filistin'de Yahudi 

Beşir Abtat ile Asuri Mister 
Ceko konuşuyorlar. 

Yapılan ittifakın Irak is
yanı reisi Marşemuna gön
derildiğini öğrendim. Mu
maileyh tasdik ederse Ya
hudilerle Asuriler bu esaı· 
lara göre Araplar aleyhinde 
yardımlaşacaklardır. 

* • • 
Suriye gazetelerinde Emir 

- Devamı dördüncü salıif ede -

Cumuriyet meydanında 

yapılacak. Başbakanın 

tezahürat 

söylevi 

dinlenecektir 
Her tecimen ihracat islerile 

' radyoda 
UJuıal ikhıad ve tasarruf 

haftaıı yarın Baıbaka· 
nın Ankara Halkevinde 
•ereceji bir söyle•le başh· 
Yacakbr. Baıbakanımızın bu 
ıayle•i, Halke•ine ve dii"r 
llıeydaulara konacak radyo
larla dinlenecektir. O gün 
bntnn mektepliler, ellerinde 
taıarruf hakkında vecizeler 

Yazılı levhalarla bir geçid 
resmi yapacaklar ve cumu
riyet alanında toplanarak 
tezahüratta bulunacaklardar. 
Burada milli iktısad ve ta
•arruf hakkında söylevler 
lerilecek, halkımız, ulusal 
ekonomi etrafında tenvir 
edilecek tir. 

Uluıal ekonomi bayramı 
lbiinaaebetile bir hafta mün
taıaman bergün Ankara 
radyoıunda konferanılar ve· 
rilecektir. Bu konferanslar1n 
ilki Sllbakanı ıeneral Kizım 
Ôıalp tarafından verilecek
tir, Ertesi ıüa ve buau ta· 

kip eden gllnlerde Sümer 
- Devamı 2 ncı ~ahif ede -

Lav al 
Bugnn Cenevreye 

hareket etti 

M. Lava( 

lıtanbal, 11 (Özel) - Fran· ı 
111 baıbakanı M. Piyer La· 

=Hauptıiıan 
Istanbul 11 (Özel)- Tay· 

yareci Lindberg'in çocuğunu 
kaçıran ve ölümüne sebebi
yet veren Hauptman hak
kında ölüm kararının temyiz 
edilmesini federal mahkeme 
reddetmiştir. Katil Alman 
bu günlerde elektrikli san· 
dalyaya oturtulmak suretile 
idam edilecektir. Avukatı, 
Hauptman'ı kurtarmak için 
çalışmaktadır. 

val, tayyare ile Cenevre'ye 
hareket etmiştir. Fransız 
başbakanı, tayyare iıtasyo• 

nunda nazırlar ve bir çokl 
dostlarile ıazeteciler tara· 
fından uiurlaamııtır. 

iştigal edemiyecek 
Ekonomi bakanlığı, ihracat işlerinin, yalınız büyük 

inhisar etmesini muvafık görüyor sermayedarlara 
Ankara 11 ( özel aylarımız 

dan: ) 

'bracat mabsullerlmlzto, dıe 
piyasalarda kazanmış olduğu 

iyi "" mftstekar mr.vkll mnba 
faza ed~bılnıek lçto hükuın~tçP. 

eeaslı ıedblrler dü"iOnülmP.k 
tedtr. 

Ekonomi bakaolı~anca lhrıscat iş(,. 

rloılı lçfn bir ıılzamnarue ha-

zırlanmaktadır Çok eheınmiyl't 

vtrll"o bu nizamnameye göre 

Anadolu'nun her yıırlnde ve 
bUbasea lzmlr'de il.aracat işleri 
ile meegul olmak için bir 

tftccarıo 200,000 lira eeroıoyesl 

mevcud olmak l}arllır. Hu ka
dar 11ı:rmayul olmıyan tüccar, 
ihracat ticareti yapamıyacakh. 
Nl11mnameye ihracatçılar için 
b~yle bir kayın koumıeının 
ııebebl, .k:Gç6k eermayell bazı 

lbracıtçıların lı yapabilmek için 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
mabıull"rlmlzln f tatlerlnl ge· olduAu tedbirlerle bu gibi hal-

lltl gnzel doınrmelerldlr. Son lere nihayet vermlo bulunmak-

ıamıncla hOkumet ıaten almıı 

-

f 
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l1 Birinci Kanun 93S 

Habeş'ler, Afrika' dan beyazları kov- Ekmekı!?::mur ha· rılmamağa karar verdi 
mak sevdasından vaz geçtiler 

şayan bir çabuklukla Haile Selasiye'nin, .hayrete 
Pan Afrika hareketinde 

Yıllardan beri demir kafes 
içinde mahpus bulunan eski 
Habeş i'mparatoru Liji Yas
su'nun öldüğünü bütün ga-
zeteler yazmışta. Fakat bu 
haberlerden sonra çıkan 

rivayetler, eski imparatorun 
ölmediğini bildirmişti. 

Birbirine zıd şu iki haber
den hangisinin doğru oldu
ğunu Jiyıkile tesbit etmek 
ıimdilik mümkün değildir. 
Maahaza, eski imparatorun 
sağhğ(ile ölümü, artık lahak 
imparator Haile Selisiye'yi 
o derece alakadar etme
mektedir. Şimdiki imparator, 
Habeşistan'da istediği ve 
beklediği amme teveccühünü 
kazanmağa muvaffak olmuş, 
ltalya'nın _ taarruzu, onun • 
yıUardan beri beklediği bu 
teveccühün husulüne mes'ud 
bir YesiJe teşkil eylemiştir. 

Bu mes'ele hakkında Mu
nibte çıkan Alman'ca "Neue 
Zürber Zeytung" gazetesinin 
yazmıı olduğu önemli bir 
makaleyi iktibas ediyoruz: 

Birkaç gün içinde eskiye
cek ol-n bir takım hadise
lerden bahsedeceğimize, Ci
butide kısa bir .zaman için 
bulanufumuzdan, yetkili ve 
tarafsız kimseler yanrnda 
her zaman aktüel kalacak 
.mes' eleler hakkında malümat 
toplamak suretile istifade et
mek istedik. Son haftalar 
içinde Panaf rika hareketile 
Habeşistan siyasasının ilgi
leri hakkında bir takım he
veskir yazganlar tarafından 
hayli yanhş iddialar ortaya 
atıldığından, bu mes'eleyi ilk 
l'eportaj'ımızın mevzuu ola
rak ele aldık . 

Birinci Haile Selisiye bize 
1916 yıhnda diplomatik be
cerikliği sayesinde meşru 
kral Liji Y assu'yı tahtından 
indirerek bundan btş yıl 

evvelde Negüs tacını giyen, 
bilgili ve becerikli bir hüküm 
dar olarak tanıtılmıştı. Bu
nunlaberaber, son zamanlara 
kadar, Habeş kabileleri için
de en çok sevilen şahsiyet 
Liji Yassu idi. Kendisi, Ha
ile Selisiyenin tamamile ak-

çevirdiği rol 
si olarak başından brnağına 
kadar savaşçı, heybetli, abl
gan ve mfikemmel bir bini
cidi. Bu vasıtaları, onun 
umumiyetle işten kaçınan 
ve ancak savaştan hoşlanan 
Habeşlileri sevdirmişti. Bil
hassa hristiyan - kupet di
ninden çıkarak müslimanhğı 
kabul ettikten sonra, umu
miyetle islim olan boyun
duruk altındaki kabileler 
tarafından da iyi bir gözle 
görülmeğe başlamıştı. Fakat 
bu din değiştiriş, onun akı
beti üzerinde kat'i bir rol 
oynadı. Gerek lngiliz hükü
meti ve gerek patriki isken
deriye' de bulunan kupet ki
lisesi, Habeş'te lslimhğrn ya
yılmasını istemedikleri için, 
Liji Yassu'nun tahttan düş
mesini ayni şiddetle istiyor
lardı. Vaktin geldiğini anlı· 

yan Haile Selisiye, lngilte
re'nin ve patrikliğin yardı

mile nihai darbeyi indirdi. 
Fakat Haile Selisiye'nin 

tahta çıkmasiyle dinsel ve 
ırksel mücadeleler şiddetlendi 
Habeşistan'la ltalya'nm ara
sındaki durum, son aylarda 
kötüleşince Haile Selisiye'nin 
ilk İfi, egemenliği albnda 
bulunan kabileler arasında 

mümkün olduğu kadar tam 
bir ahenk temin etmek oldu: 
Kendisini Habeş'Jilere karıı 
gelecek savaşan büyük ku
mandanı, Müslümanlara da, 
boyunduruk altında bulunan 
kabilelerin koruyucusu, beyaz. 
mütecavizlere karşı açılan 

mücadelenin sancaktarı ola
rak tanıttı . 

Afrika'dan bütün beyaz
ları kovmak ve siyahların 
emansipasyonunu temin et
mek amacile uğraşan Panaf
rika hareketine birdenbire 
büyük teberrularda bulun
mak suretile sempatisini 
belli etti. 

Bu suretle Habeşistan sa
vaşına, siyahların beyazlara 
karşı açbğı bir mücadele 
şeklini vermeğe çahşar iken 
hayret uyandıracak bir ça-

buklukla, memleketin içinde 
bir-birine aksi ceryan!ıu 
arasında köprü kurmağa ve 
halkın kendisine karşı bes
lediği sevgiyi artırmağa mu
vaffak oldu. Eski bir Habeş 
nazm, bize Haile Selisiye
nin yıllardanberi iıtediği 

bir şeye fU son aylar içinde 
nail oluverdiğini temin etti; 
bu da: halk tarafından ha
kikaten sevilen bir hiikilm
dar olmaktı! 

Bize anlatıldığına göre Ha
ile Selisiye esas itibarile 
Panafrika hareketinin bir 
mümessili olmaktan çok 
uzaktır. Bunun için kAfi de· 
recede fanatik değildir. Ya
lımı çok soğuk kanlı bir dip· 
lomat olarak, muhtemel bir 
savaş halinde halkın arasında 
birlik temin etmek için bu 
hareketten istifade etmeğe 
çalışıyor. 

Diğer taraftan ltalyan-Ha-
beş anlaşmadığı, Panafrika 
hareketine muazzam bir kuv-
vet vermektedir. Bu hareket 
Negüs'e iltihak ederek onu, 
Afrikanın hürriyetini müda
faa eden bir adam olarak 
tebcil ediyor. Fakat bu sıra
-Devamı 3 üncil sahifıde-

Kömür 
Fiatleri yOkselmeğe 

yoz tuttu 
Kömür fiatlerinin, bir kaç 

gündenberi tedricen yüksel
meğe baıladığı Ye fakir 
halkın, bundan dolayı endi· 
şeye düştüğü idarehanemize . 
haber verilmektedir. Kömür, 
bu mevsimde en büyük bir 
ihtiyaçtır. Az gıda alan ve 
esasen sabahtan akşama 
kadar bin-bir mahrumiyet
lerle çarpışan fakir bir ai-
lenin kulübesinde kömür 
eksikliği hissedildiği anda o 
kulübe zindan olur. Bunun 
için, kömür fiatlerinin ge
lişi güzel yükselmemesi için 
ilgili makamlarm dikkat et
melerini, şimdiden habrlat
mak isteriz. 

T;!~!0n Tayyare Sineması T;~·:r 
Bugün sevimli Macar yıldJii FRANZISKA GAAL'in 

çok beğenilen çok alkışlanan filmi 

~~ l(üçüli Anne~~ 
Sevimli yıldızın dört şarkısı, bir ninnisi ile sflslenen" ve Karyoka 

motifleri ile ihtişamı temin edilmiş hilyfik hir fantazi __________ .... ________ ___ 
AYRICA: Dahi bestekar BIZET'in hayatı ve şaheseri olan 

~KARMEN~ 
Oporasından seçilmiş olan en nadide parçalar (Musiki ustadları 
FOKS dünya havadileri (Türkçe sözlü) 
MIKI Bütün tanınmış sinema yıldızlarının canh karikatörleri 

nu FiLME MAHsusTEANS SAATLERi 

serviıinden 

16,15 - 18,40 - 21,5 - Cumarteıi günleri 12,30 • 14,30 Talabe seanıla
iinü 12,30 da ilave seansı vardır. 

linde çıkmaktadır 
Bir kaç gün <Snce idare

banemize vukubulan şikayet 
üzerine ekmeklerin hamur 
halinde çıktığını yazmışbk. 
Bugün tekrar ıikiyet edildi. 
Bize getirilen bir kilo ek
mek, hakikaten hiç pişme
miş ve hamur kalmıı bir 
derecede olduğunu gözü
müzle gördük. Bu hale ni
hayet verilmesini beldiyeden 
bekleriz. 

Adliyemiz 
DDnyanın mflkemmel 

adliyesi olacak 
Adliyemizin, t e d r ici 

surette en mükem-
mel bir bale getirilmesi 
mukarrer ve muta1&vverdir. 
Haber aldığımıza göre, bun
dan sonra, ağırcezayı müı
teJzım cürümler hariç olmak 
üzere bütün diğer suçların 
sureti muhakemesi için yeni 
ve çok seri bir usul ittihaz 
edilmiştir. Bu usule göre, 
ağırceza suçlarından başka, 

diğer suçluların suçluları, 
zabıta tahkikatı ikmal edi ir 
edilmez adliyeye verilince 
hemen muhakeme edilecek
ler ve kanunun emrettiği 
şekilde muamele görecek
lerdir. 

Dış Piyasalarda 
son Orflolerimizin 

durumu 
Ürünlerimizin, dıı piyasa· 

lardaki durumu hakkında 

Türkofise gelen son telgrafı 
aıağıya yazıyoruz: 

Oztım: 

Londra borsaıında: Türk 
malı no. 7 peıin 36-43 va
deli 26-38 Yunan üzümleri 
Kandiya no. 3 peıin 42-59 
peıin 22-44 Kaliforniya 
üzümleri tomıon peşin 36-38 
vadeli 22 natürel peıin 36 
vadeli 24 Avusturalya üzüm
leri yeni mal 42-50 eski mal 
25 Iran ibüml~ri peıin 26-36 
vadeli 16-23 ıilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
üzümleri no. 7 peıin 14,50 
sekiz peıin 15 dokuz peşin 
16 T. Lirası Yunan üzüm
leri Kandiya no. 3 peıin 
15-32 fi. Kaliforniya üzllm
leri tomson natürel peıin 
5.85 dolar Iran üzümleri 
peşin 33-38 şilindir. 

incir: 
Londra borsasında: Genuin 

natilrel peşio 33 vadeli 22 
ekstra peıin 33 •adeli 24 
skeleton 4 crovvn 1 lb. pe
tin 57 beş peıin 62 altı 
peıin 67 peşin 70 ıilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
incirleri ekstrissima 24-26 
rb. genuin peşin 14 T. lirası. 
Pamuk: 

Liverpol borsasında: Ame· 
rika K. evvel 6.45 Mart 44 
Mayıs 42 Temmuz 42. 

Nevyork borsasında: K. 
evvel 7.55 sa 10-55 fiat 
Şubat 60 Mayıs 62 Tem
muz 57. 

lıkenderiye borsasında: F. 
G. F. Sakalaridis K. sani 
16-73 Mart 16-00 Mayıs 

15.86 Temmuz 5.64 T. sani 
15.13 f. g. f. aımoni K. ~v
vel 13.92 Şubat 13.72 Nisan 
13.68 Haziran 13.33 T. ev-

logilizler de Fransız mena
fiinin korurıması için feda
karlıktan çekinmiyecekler 

Paris'ten bildiriliyor:. 
Bir müddettenberi Pariı

te cereyan eden ve son 
günlerde Delegasyonların 

iştirakile biiyük bir önem 
kesbeden mütahassıdar ko
nuımaları, Fransa ile lngil
tere arasında kuvvetleri bir 
yakınlık temin etmit bolu-

yahut diğer bir devlet tara· 
fından lngiltere'ye karşı bir 
tecavüz vukuunda, Franıa· 

nın her ne bahasına olursa 
olsun lngiltere'ye zahir ol~ 
masını sureti kat'iyede ka
rarlaştırmıf bulunuyor. 

lngilizler, Franıa'nın bu 
kararına mukabil Fransıı nuyor. 

ilgili çevenlerin bu husus- menafiinin vikayesi için her 
ta verdikle,\'i teminata bakı- türlü fedakarlığı ihtiyar et· 
lırsa, Frans•. hiikfıaaeti; her meği esas itibarile kabul 
hangi zorlu bir zaıo<tnda ve etmit bulunuyorlar. .............. 
Tütüıı satısları hararet-

-> 

.le devam ediyor 
• 

Malatya, Diyarıhekir ve Adana ıo
tOnlerinin anbarlanmasına başlandı 

Ege mıntakuı oda: 
Ege pjyasaıuııda satışlar 

hararetle devam etmektedir. 
Şimdiye kı,dar 15,5 milyon 
kilo olan re.koltenin 14 mil
yon kilosu satılmı,tır. Orta
lama fiatler 60-90 kuruş 
arasındadır. 

Piyasanın bu normal du· 
rumunun aouuna kadar de
vam edeceği ve geri kalan 
tütünlerin kısa bir zamanda 
satılacağı umulmaktadır. 

Sahlan tütönlerin en mii
him kısmını Amerikan kum
panyaları almııtır. Avrupa
daki belli batlı büyük reji
lerle yapılmıı olan aagaje
manlar üzerine bu piyasa
dan mühim miktarda tütün 
alınmaktadır. 
Karadeniz mıntakaaında: 

Trabzon, Polathane ve 
Artvin tütünleri: 

Bu çevrimlerde yeni ürün 
kurutulmuş ve demet yapıl· 
mağa başlanmıştır. Esasen 
temiz demet ve denk yap· 
makta olan bu mıntakalar 
ekicileri, denklerini 2506 
numaralı kanuca uygun bir 
şekilde hazırlamaktadırlar. 
Samsun, Bafra tfttftnleri: 

Bu sene miktar itibarile 
az, fakat evsaf itibarile ge· 
çen seneden daha yüksek 
oJan Samsun, Bafra tlltiinle· 
rinin de demet ve denk ya· 
pılmasına başlanmııtır. 

Bu mıntaka UitünlerindeD 
bir miktarı dizi dengi olarak 
satılmaktadır. Samsun ve 
Bafra da dizi piyasası açıl· 
mıştır. 

Bu çevrimde fiatlerin ge· 
çen senenin takriben ayai 
olacağı Ye tiitllnlerin değer 
fiatlerle kısa zamanda satı· 
lacağı umulmaktadır. 

Tatova tnınuleri : 
Taıova tütiinleri de bu se· 

ne miktar itibarilefgeçen se· 
neden az, fakat eHaf itiba· 
rile daha iyidir. 

Bu havali tlltünlerinin de 
demet yapılmasına baılamıı· 
tır. 

Marmara mıntakatnnda: 
Kocaeli, Bursa ve Edirne 

tütünlerinin kısmı azamı ku
rutulmuş ve demet yapılmai• 
baılanmıştır . 
Şark vilayetleri tnttınleri: 

Malatya, Diyarıbekir ve 
Adana tütünlerinin anbar
lanmasına baılanmııbr. 

~~~----... ---~-.·~·····-·~-..---~~~~-
Milli iktısad ve tasar-

ruf battası haşlıyor 
-Ba~tarafı linci :mhifede -

bank genel direktörü Nurul
lah Esad, Türkofis başkanı 

Mecdet, C.H. Partisi genel 
sekreteri Receb Peker, Ad
liye bakanı Saraçoğlu Şükrü, 
içişleri bakanı Şükrü Kaya, 
Ekonomi bakanı Celil Ba
yar, Milli iktiaad ve tasar
ruf hakkında konferanslar 
vereceklerdir. 

Bu konferanslar Ankara 
radyosile saat tam 19,30 ta 
bütün yurtta yapılacaktır. 

Ulusal ekonomi bayramı· 
nın yurdun her yanında 
liyiki veçbile kutlulanması 
için tertibat ahnmııtır• 

vel 2.51. 
Buğday: 

Liverpol borsasında: K. 
evvel 5.11 1-2 Mart 5 1-2 
S.08 1-2 dir. 

Celepler 
Kasaplık hayvanat nak· 
liyatı içio Yunanistan· 

dan vapur istediler 
Deniz itletmesinin, Iıken

deriye seferlerini tatil et· 
mesi yüzünden mevaşi ihra
cabmızda bu hafta muvak-
kat bir durgunluk arız ol
muştur. 

lzmir'den Yunaniıtan'a 
kasaplık hayvanat ihraç eden 
celepler, bu durum karıı· 
11nda Yunanistan vapur 
acentelerine müracaat ede
rek vapur kiralamak teşeb-

büsünde bulunmuılardır. 
Haber aldığımıza göre, Pi

re' den lzmir'e Pazar ve Çar· 
şamba 2ünleri olmak llzere 
haftada iki defa vapur gön• 
derecek muhtelif kumpan
yalar bulunmuıtur. Bu kum· 
panyaların tahsis edecekleri 
vapmlar, mevaıi ile beraber 
baıka y&k ve yolcu da 16· 
tlrlp ıetirec•ktir. 
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Eski imparator sağ lzmir ikinci hukuk mab- N. v. Olivier ve şilreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
kemesinden: b 

mı' Öldn mD? \iV 1
-=" H Van t• • ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Ham ur~, 

lzmirde oturan Ali kızı • r • • SJ JIDJle.t vapur KUMPANYASI Danimarka ve Baltık lı-Haştara'ı 2 inci salıifede Leman tarafından kocası O Z ı · · 
00
k 1 kt 

'J' er ~ :Jee "UL YSSES" vapuru elyevm man arı ıçın yu a aca ır. 
da Panafrika hareketinin lkiçeşmelikte Molla soka- acentası limanımızda olup Anvers, SERViCE MARITIM 
Haile Selasiye'yi hakiki ön- ğında 6 no. da Raşit oğlu & Co. Cendeli Han. Birinci kor- Roterdam, Amsterdam ve ROUMAlN 
der değil, ancak bir propa- Zekeriya aleyhine açılan bo- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Hamburg limanları için yük "PELEŞ,, vapuru 18 loci 
gaoda aleti telakki ettiğini şanma davaıı {b:erine tebliğ " MACEDONIA " vapuru Ellerman Linyn Ltd. alacaktır. kanunda gelip 19 lnci ki-
unutmamak gerektı"r Bu ha " HERMES " vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar-. • edilmek üzere aönderilen b ı l' d ı A Londra ve llull hattı: k · .. ı · 1 

6 8 
en ımanımız a 0 up n- lnci kanunda beklenmekte silya ve Barselona limanları re etan en onem ı esas arın- arzuhal saretile davetiye " BULGARIAN " vapuru 

dan biri, zencilerin emansi- vers, Roterdam, Hamburg olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 
ikametgihı meçhul bulundu- ve Bremen için yük al- 1 ilk kanunda gelip 21 ilk sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 

pasyonu olduğuna göre, gü- bl°w · kanuna kadar Londra ve Kösteoce limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA nün birinde bu cerey .. nın ğundan babsile te ıgsız maktadır. k 1 k 
• Hull için yü a aca hr. alacaktır. " TOYOHASHI ,. vapuru Habeş'lerin aleyhine çevril- iade edilmesi hasebile dava- " ISERLOHN " vapuru 9 " GRODNO " vapuru 20 .. ORESTES " vapuru 16 14 lnci kanunda beklen-

mesi kabildir. cının iıteği veçhile bu bap- Bci. kinunda bekleniyor, ilk kanunda Londra, Hull ve lnci kinunda gelip 20 lnci mekte olup yükünü tahliyeden 
Çünkü Habeı'fer kendile- taki tebliğatın on beş gün 13 Bci. kanuna kadar Anvers, Anversten tahliye edip ayni kanunda Anvers, Roter- sonra 19 lnci kanunda Yoku-

rının zenci olmadıklarını müddetle ve ilan suretile Rotterdam, Hamburg ve zamanda Londra ve Hull , dam, Amsterdam ve Ham- hama Osaka ve Şanghay Moji 
iddia ederek memleketleri tebliğine ve arzuhal sureti- Bremen için yilk alacakbr. için yük !aJacaktır. burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 
· · d b 1 k b 23 L" l h tt alacaktır. Ila"ndakı· hareket tarih-ıçın e u unan zenci a i- nin davetiyesi ile birlikte "AKKA" vapuru Bci. ıverpoo a ı: 1 
1 1 ~ SVENSKA OR ENT lerı"le navlonlardaki deg· iıik-e er~. gazel tabii bir su- mahkeme divanhanesine ta- kanunda bekleniyor, 26 Bci. " ROUMELIAN. vapuru I I 

1 L N EN tiklerden acente mesuliyet r~'cte eaaret ve tabiiyet likine ve tahkikatının 17_ 1_ kanuna kadar Anvers, Ro- 1 ilk kanunda Liverpo ve .. GOTLAND" motörü li- kabul etmez. 
:albna alırlar. Bunun için 936 b k terdam, Hamburg ve Bre- Svvenseadan tahliyede bulu- manımızda olup Roterdam, Fazla tafsilat için ikinci ltalyan'ların sık sık iddia 1 cuma gününe ıra ıl- men için yük alacaktır. nacaktır. k 
-ttı"Llerı· ve Alman aazet• ..... masına karar verilmiş ol- Hamburg, Danimar a ve Kordonda Tahmil ve Tab-
~ iL a "" .... AMERICAN EXPORT LINES- "FLAMINIAN,, vapuru 23 Baltık limanları için yük liye şirketi binası arkasında l<l~aplarının da yazdığı gibi, makla muayyen günde saat NEVYORK ilk kanunda Liverpol ve alacaktır. Fratelli Sperco acentalığına 
r.Haile Selisiye'yi panafrika 

00 sıralarında asaleten veya Svvenseadan tahliyede bu- " ERLAND " motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 
k b 1 k " EKSARCH " vapuru 12 , 2005 2663 hareketinin ba§ı telakki et- ve ileten hazır u unara lunacakır. lnci kanunda beklenmekte Te(efon: 2004 - -

mek, doğru değildir. Panaf- cevabını vermesi aksi halde Bci. kinunda bekleniyor, DDUTSCHE LEVANTE-
rika ve Habeşistan, bugün aleyhinde gıyap kararı itti- Boston, Norfolk ve Nevyork LINIE 
ltalyan asığlarına karşı açı· ba:r; ve tebliğ edileceği için yük alacaktır. ..MILOS" vapuru 16 ilk 
lan savaşta müttefiktirler, H. U. M. K. nun tebJiğat .. EXAMELIA,, vapuru 17 kanunda Hamburg ve Bre-
fakat sonra birbirlerinin faslına tevfikan tebliğ ma- Bci. kinunda bekleniyor, menden gelip tahliyede bu-
düımanı olacaklardır. 1 kamına kaim olmak üzere Nevyork için yük alacaktır. lunacaktır. 

"A. Z." keyfiyet ilan olunur. "EXCHANGE" vapuru 20 Not: Vurut tarihleri ve 
.. ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllJlllllJlllllllllllJllfllllllflflU/&~ Bci. kinunda bekJeniyor, vapurların isimleri üzerine 
~ ~ Norfolk, Nevyork için ytik değişikliklerden mes'uliyet 
E:: 'f • • k H K = kabul edilmez. 
; Ur a Va UrUill U~ aıa;;~~~İ.ONA. vapuru 26 D O K T O R 
~ B k p • 5 Bci. kinunda bekleniyor, ~ üyü ıyangosu ~ Bostokn ve Nevyork için yük 
SE = alaca tır. 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi = ARMEMENT H. SCHULDT 
=: • .. • :: HAMBURG 
~ zen~ın etmıştır. = 11TROYBURG,, vapuru 4 
~ .d · . . . K"' 935 d" ;; Bci. kanunda bekleniyor, 
::: 2.inci keşı e 11 Bırıncı an un te ır. - Anvers, ,. oterdam ve Ham .. 
:::: -
~ Büyok ikramiye· 30 000 Liradır - hurg için yük atacaktır. 
§§ • ' - JOHNSTON VVARLFN LI-
§ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo Jirahk - NE - LIVERPUL 
5 ·k · J ) b b · (2 ) 1· ) k ı. • = .. JESMORE" vapuru 14 :::::: ı ·ramn.'e er e e erı o,ooo ıra ı uır = 

8 
. k.. d b ki . ::::: " = cı. anun a e enıyor, :::: -

§E mDkatat vardır = Anversten yilk çıkarıp Bul-

Ali Agah 
'Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
1L·inci Beyler Sokağı N. 6R 

Telefon 3452 ----------~atı lık motör 
12 beygir kuvetinde (Diıel) 

markalı az kullanılmış bir 
...,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

1 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
l'aloız taze temiz ve ucuz iltiç ,.e tu

valet çeşitleri satar. 

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

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nozhet 

SıuuAT EzANESI 

• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ _A garistan ve Romanya Jiman-
-"'IJJRI 1 ili il lllll l lllllllllllH llllllllllllllllll lllllll lllllll llllllll lllllllllllllllllllUll llll~~ larına yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Ali 
::Izmir yün mensucatıı 

Rıza :Türk Anonim şirketi! - -~ lzmir Yon Mensucata TOrk A. ş. nio Halka· SE ve 'frak ya 
Şeker Fhrikaları l'Ork Anonim Şirketi 

ermayesi 3,000,000rfOrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30- 40 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

NCA 
i • ~ 

ı ıK ijJ ru .r ~ o 11 ıu r' 

Mücellithanesi ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
= mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, ~ 

Yeui Kavatlar çarşısı = şal ve yO.n çorapları, bu kerre yeoi açılan Birinci ~ 
= kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ 

numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir· ~ 
No. 34 

•·---------• ~ keti) mağa7..asında sahlmaktadır. Mezkur fabrika· ~ 
Mut· = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 

laka (Okamentol) ~ 

öksftrOk şekerle· ~ 

rioi tecrftbe erli ~ 

1iz .. 

Ve POrjeu ~ahapın 

en O.stftn bir mOs· 

bil ~ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat &Orgftn 

haplarım Maruf 

ecza depolarmd 
ve eczanelerden 

~ 
~ 

~ 

- olan mamulatcnı muhterem uınşterilerimize bir 5 
_ defa daha tavsiyeyi bir l·azifc biliriz. 5 
= Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ 
5 Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
~ Kemalettin Cad. Sağır :ıade balı T. A. Ş. § 
= biraderler § 
- Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza § 
S ve biraderleri S5 
:= Yeni manif aturacılarda mimar ~ = Kemaleddin Cad. Yün!ü ~al- jİ = lar pazarı F. Kandemırog1u d 
i il il 111111111 il il 111111111111111 1111111il111111111ilil111 il 1111111 111ilil11111il11111111il11111'= 

1 Sümer Bank----
Fabrikaıar• mamulatı 

Yerli malları o en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu eıı güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesan~ kıımaşları 

Beykoz k1ın,luraları 
Bakırköv ı,ezleri 

ol 

Stımer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir ubesinde bulursunuı 
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ltalyan tayyareleri, dün akşam Dessiye'niu cenubundaki 
kober istihkamlarını bombardıman ettiler 

An-

lstanbul 11 (Özel) - Roma kaynaklarmdan alınan son 

haberlere gôre, ltalyan generah Graçyani, grup kuman· 

tlaolığma atanmıştır • 
Adigrat cephesinde başhyan Italyan taarruzu, henQz 

anlaşılamıyan bir sebepten dolayı ansızm durmuştur. 

Jtalyanlar, tayyare filolarının istik~aflarda bulunabil

mesi için bu taarruzun kendi ihtiyarlarile tehir edil· 

diğini ileri nrayorlar. 

ltalyan tayyare filoları, dnn akşam da Dessiye'nio 
cenubuodoki Ankober istilıkdmlarmı bombardıman 

etmişlerdir • 

Bcrlin'dc çıkan Rayhş Post gazetesinin Adis • Abaha 
muhabiri, Habeş payitahtında derin bir heyecan hn

knm sürdüğiloil ve Dessiye bombardımanından sonra 

Italyan'lara kar~ı çok şiddetli bir dnşmanlık baş gôs· 

terdiğini yazıyor. Ayni muhabir, Habeş ordusunda 

Avusturya zabitlerinin bulunduğunu ve son gllolerde 
R~nger adında bftynk rO.tbede Avusturyalı bir zabitin 

Isveç talim hey'eti başkanının yerine atandığını yu· 
zıyor. 

+-+•-
Deniz konferansı bu sa- Sulh notası dün gece 

hah tekrar toplandı her iki tarafa verildi 
- Başıarafl 1 inci salıi/ede

K onferans,yortuJar müııasehetile on de hususi konuşmalar yapı-
ıacağı söyleniyor. 

gün kadar bir tatil yapacakmış Ingiltere'nin, ltalya-Habe-
şiıtan mes'elesinde takib 
ettiği siyasa, hiç değişme· 
miştir. 

Londra 11 (Radyo) - De· 

niz konferanşı, bu sabah ta 

toplanmış ve murahhaslar 

arasında hususi konuşmalar 

olmuştur. Konferans, bu ayıo 
21 inci günü kısa bir top· 
Janta daha yapacak ve yor· 
tular münasebetile on gün 
kadar tatil edecektir. ---------------------

Mısır gazeteleri Samuel 
Hoar'a hücum edivor 

.; -----------Nesimi paşa kabinesinin iktidar mev 
kiinde kalmasını kral da istiyor 
lstanbul 11 (Özel) - Ka· 

hire'den haber veriliyor: 

Kahire gazeteleri, uzun 
makaleler yazarak lngiltere 

dıı işleri bakanı Sir Samuel 

Hoara hücum ediyorlar. Ne

simi paşa kabinesi, son hi· 
diseler yüzünden müşkil bir 
mevkie düşmüş bulunuyor. 

söylendiğine göre, Nesimi 
paşa, 1923 temel yasası hak· 
kında lngilizlerJe bir temas 
yolu aramaktadır. 

Kral Fuad, Nesimi paşa· 
nın takip etmekte olduğu 

siyasayı Mısar için muvafık 
görmekte ve kabinenin ik
tidar mevkiinde kalmasını 
iltizam eylemektedir. 

~-----·---·-..~ .......... ----~~-~ 
Yunanistan 1 Belçika 
Ahvali epey 

zelmiştir 

do- Kralı Sulha tavas-

Is tan bul, 11 ( Özel ) 
Atina'dan haber veriliyor: 

Yunanistan içişleri, oldukça 
düzelmiş bir durumdadır. 
Abrar partisi başkanı gene-
ral Metaksas ile başbakan 
Demircis arasında dfin gece 
uzun konuşmalar olmuş ve 
saylav seçimi hakkında her 
ikisi uzlaşmıştır. 

Emir Abdullab'ın Su-
riye tahtına getirileceği 

yalan 
-B~ıara(ı birinci sahifedc
Abdullah'm bu hususu gö· 
rüşmek üzere Bağda'da gel-
diği yazılmıştır. 

Yüksek mevki sahibi 
bir zattan öğrendiğime gö· 
re, böyle birşey mevzuu 
bahsolmamıştır. 

* IJ. • 

Irak parlamentosu, Suriye 
Vatanilerinin lideri lbrahim 
Hananonun ölümünden te· 
essür duymuş ve ilk celsesi· 
ni iki dakika tatil etmek 
ıuretile sayi'ı göıtermittir. 

.sut edisor 
Istanbul, 11 (Ôzel) - Bel

çika kralınıo Londra seya
hatine büyük ehemmiyet ve
riliyor. Söylendiğine göre, 
Habeş·ltalya barbanın biran 
eve) sona ermesi için Bel-
çika, kendi müstemlekele
rinden bir kısmını ltalya'ya 
vermeğe razı oluyormuş. Bel-
çika krah, bu hususta ltalya 
kralı ile konuşmuş ve mu· 
tabık kaldıktan sonra, lngil· 
tere kralının fikrini almak 
üzere gitmiştir. 

Merkezi avı~upada 
Dondurucu oğuklar 

başladı 
lstanbul, 11 ( Özel ) 

Merkeıi Avrupa'n ın her 
tarafında şiddetli soğuklar 

başlamıştır. Almanya'da üç 
gündenberi dondurucu so
ğuklar hüküm sürüyor. Dün 
Berlin'in büyük caddeleri 
buz tutmuştur. Bu yüzden 
nakil vasıtaları fÜÇ halle 
itliyebildiler. 

Londra gazeteleri, Bald
vin' den izahat istemişlerse 
de Haldvin: 

- Şimdilik hiçbir şey 
söyleyemem. 

Demekle iktifa eylemiştir. 

Uluslar kurumu bile 
hayrette kaldı 

letanbul 10 (A.A) - hal 

yan-Habeo ibtllAfım halletmek 

üzere İngiUzlerle J.'ranl!lızlar 

M. Venizelos 
Salı gnon Yuoanistan'a 

döneeek 
Paris 11 (Radyo)- Burada 

bulunmakta olan eski Yu· 
nan başbakanı M. Venizelos 
bu hafta içinde ltalya'ya gi· 
decek ve Sah günü Brendi· 
zi'deo Pire'ye hareket ede· 
cektir. 

Say lavlar 
Biribirlerioi 

mOşler 

döv· 

Bükreş, 11 ( Radyo ) 
Toplanan parlamentoda şid· 
detli münakaşalar olmuş, iki 
saylav biribirlerini tokatla·I 
mışlardır. 

Ualkevi 
Ve mektepler liki 
Geçen hafta başlayan 

11 Halk evi mektebler ilki,, nio 

ikinci haftasına cumartesi 

günü Halkevi alanında de

vam edilecektir. Dün top· 
lanan spor komitesi bu hafta 
yapılacak maçların progra
mını ve hakemlerini şu su
retle hazırlamııtır. Oyunlara 
saat tam 14 de başlanacak
tır. Sahaya iİriş herkes için 
serbest ve parasızd1r. 

Saat 14 de erkek öğret
men okulu-Tecim lisesi 
hakem komiteden Ahmed 
Özgirgin. 

Saat 15,30 da Buca orta 
okulu-San'atlar okulu hakem 
Erkek öiretmen okulundan 
Hllleyin. 

tarafından yapılması düşünü· 

len müşttrek teklif lerlo ala· 

kadar memleketl~rd~ uyandır· 

dığı fotlbaları hftlAııa edlyoroı. 

Paris·ıe: 

Parla gazrtelerl; 

rın uzlaşma için şo 

bulduklarını yazıyor: 

İtalyanla. 

üç yolu 

1 - Teklif 1 mutlak eurl'tte 
red, 

2 Uztışma zemini bol· 
mak, 

3 - Teklif lr.rl, mOzaLere· 

lere eııae olarak kabul etmek. 

KebolO ,.n mobt,.mel 11ık 

ftçüncOıılldGr. Bu takdirde rrs· 

mi mGzakerel~r b11~hyecaktır. 

, lngiliz'lere göre: 
Londr~: Taymle gazeı,.elcln 

öğrendiğine göre Lual Hoar 

projeıi ekseriyet partletoln bir· 

ço~ aıaea araeıoda gıtyrlmOeatd 

bir intiba doğurmuıtur. Par· 
IAmeotonuo tornistan etmek· 

11lzln bu teklif lerl kabul et• 

meıl çok oOphelidlr. Kablot; 

ba teltUf ler karıJııında enlnç 
göııtermlo değildir. 

Fransızlara göre: 

Pariıt - Lnal · Boar ao· 
laşmaeı mflnaeebetlle Ebo Dö 
Perl gazetesi diyor ki: 

Parle ve Loodre'nao MuHO· 
llolye tekllf enikleri şartlar 

bitaraf dGş<ıocell kimselere 

Omldln fevkinde mQııalt görQ. 

necektlr. Bundan başka mağ· 
lub olrnadığı k.naatlnl taşıyan 

Habeş imparatorunu ikna et
mek IAzımdn. 

Milletler cemiyetinin mova· 
fekatını almak için de her 

halde bazı ı;OçlOklere nalla· 
nacaktır. 

Ceneııre 'deki intiba: 

Cenevre - İnğUlz · Franeız 
teklif lerl baklundakt gayri 
resmi malumat; rullletlet cu· 

miyr.tl mebaf lliol bayreta 
dQ~ürmO~tilr. 

halya'y• göııtertleo mOıtaade· 

lerln geol~liğloc 11ıışılmaktadır. 

1 -kandlnavya'lı blr devlet 

adamı oonları @öylrml~tlr: 

- Hlz kftçük devletltjr 
böyle bir hareketi ı~bllkell 

görilyoruz. Çookil bu hare 

ket milttcnlıti taadf k eder 

mahiyettedir. 

Merkezi Avrupa diplomat · 

larmdao biri de: 

- Bu netlceyt1 varacak 

olduktan ıoora zecri tedbir· 

Jere IOzum yoktu. 

Demiıtlr. 

: Ot z Tabutlu Ada 

1'efrilm sayısı : 2 
- Blriot'i Kısım: VEHONİK - . 

Madam Veronik adresine iken ikinci defa olarak kaç
yazılmış olan mektubun mış, ormanlar içinde gözden 
içindekiler şunlardır: kaybolmuş ve nihayet kim 

" 1917 senesi mayısında tarafından yapıldığı malum 
bana tevdi etmiı olduğunuz olmamak üzere ormanda bir 
katmerli vazifeyi ifa ile ne hançer darbesile öldürül· 
kadar ::nemnun kaldığımı müştür. 

takdir edemezsiniz! Bundan Siz, bunlarm gazetelerde 
on dört sene evel bana bu sahih olup olmadığını tak
vazifeyi verirken, bütün mev· dir edemeden elbet gördünüz. 
cudiyet ve vaziyetinizi saç· Bunlar doğrudur, vesika
mış olan elem verici hadise· ları ben bizzat gördüm; ar· 
leri de unutmuş değilim. tık hiçbir şüphe yoktur. 
Ayni zamanda aziz babanız Aleksi V orski ölmüş ve 
bay Antuvan d'Hergemosun Fontenblö de gömülmüştür. 
ve sevgili oğlunuz Fransu· ••Yalınız bu ölümün gara· 
vanıo ölümü hakkında - betini nazaradikkatinize ar-
mesleğimde ilk ve teselsül zetmek isterim, Madam! Sin· 
eden muvaffakiyet olarak • yor Vorski hakkındaki falı 
vesaik ve malumatı toph· da hatırlarsıoız sanıyorum. 
yan da benim. hakiki bir münevver ve zeki 

"Bundan başka unutma· adam olmasına rağmen Vors· 
malısınız ki ve sizin talebi· ki bu istimzaçtao azami bir 
niz üzerine sizi zevcenizin dehıetle korkmuŞtu. Bu fal 
kin ve garezinden, yahut da "Vorski, sen iyi bir dos
başka bir tabirle sevdasın· tunun elile öldürüleceksin, 
dan korumak için Karmeli- fakat karın haça gerilecek
yet manastrına girmeniz için tir,, denmişti. Bu son sözleri 
teşebbüsatta bulunan da be· yazarken gülüyorum, madam 
nim! Nihayet, manastır ha· maJüm ya, çarmiba gerilmek 
yatının size hiç eyi gelme· çok asırlardanberi moda ol-

diğini görerek, bu büyüdüğü- maktan çıkmış bir cezadır. 
nüz seneleri ve evlendikten Bunun için sizin namü hesa
sonraki haftaları geçirmiş bınıza bu noktadan hiçbir 
olduiunuz yerlerden uzakta, endişe hissetmiyorum. 
Bezanson'daki mütevazih - Ark.tısı ""r -
modistlik vazifesini size ben 
buldum. Yaşamak ve biç 
birşey düşünmemek için iş 
ihtiyacında idiler. Muvaffak 
olmak mecburiyetinde idiniz 
ve muvaffak oldunuz! 

" Şimdi bizi işgal eden 
katmerli hadiseye gelelim: 

"Evveli ilk muammadan 
bahsedelim: Elindeki evraka 
göre Lehistan'h ve kendi 
iddiasına göre bir kral zade 
olan zevciniz M. Aleksi 
Vorski bu rürültüler ara· 
ıında ne oldu?. Kıaaca an· 
)atayım: Şüphe addedildiği 
için harbın iptidasında Kor· 
pantros civarında bir üsera 
karargihına sevkedilmiş 

olan Vorski, kaçabilmiı ve 
lsviçre'ye geçmif, tekrar 
Fransa'ya dönmüş ve ca
suslukla ittiham edilerek 
tevkif olunmuş ve as· 
)en bir Alman olduğu 
anlaşılmıştır. 

idam edilmeli muhakkak 

Yabancı arsa ftzerine 
bina kurmak suçtur 
-JJ~ıarafi birinci sahifedc
lira kıymetindeki binanın 
yıktırılmasına karar veril· 
miştir. Bu karar bütün mah· 
kemelerden geçtiğinden bu· 
gün veya yarın teşekkül ede· 
cek bir hey' et huzurunda ev 
ve dükkanların yıktırılmasına 
baılanacaktır. 

Ulusal Birlik: Bu hadise 
gerçi acıdır. Fakat kanunun 
kestiği parmak acımaz, de· 
dikleri gibi; memleketimizde 
nizam ve intizamın mnhafa· 
zası ve tasarruf hakkının 

masun kalabilmesi için medeni 
kanunun koyduğu bu abkAm 
tebcile sezadır. Vatandaş· 

ların bu gibi bidiselerde 
çok dikkatli olmalarını ve 
sahibi olmadıkları herhangi 
bir arsa üzerine masraf ihti-

yar ederek bina yapmamalarını 
tavsiyeye şayan gördük. 

lzmir muhasebei 
dür lü{?ilnden: 

hususiye 
, 

mü-

Bedeli mubamm~uesi Cinsi 
Lira K. 
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üzere 9-12-935 tarihinden itibaren 10 gün müddetle tem· 
diden artırmıya çıkarılmıştır. Talip olanların şeraiti öğren· 
mek üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat 
kalemine ve pey slirmek istiyenlerin de ihale rünü olan 
19-12-935 perşembe günü sabah 9 da viliyet encümenine 
müracaatları. 3963 

Kiralık ban 
iz mir \7akıflar direktörlüğünden: 
Kapalı zarf usulile artırmaya konan ve verilen peyi haddi 

Jiyık görülmiyerek komisyonca 20 gün müddetle açık ar· 
tırmaya çıkarılan Kemeralh caddesindeki büyük Salepci 
oğlu hanının ihalesi 30-12-1935 pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. isteklilerin tafailit ve hususi şartları öğrenmek 
için her giln varidat memurluğuna ve ihalesi için de o gün 
direktörlükte toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri 
ilin olunur. 11-20·28 3965 


