
Sahibi : HAYDAR RÜŞD~ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET • ULUSAL Mussoliui 

Adres : lzmir ikinci Beyler Soka2'ı 
- ... 

Abone şartları: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuru~ 
Resmi illiolar için: l'ılaarif cemiyeti ilaont ~ 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: ldarebanede kararlaşhrılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Sulhu tehdid etmekte de
vam ederse 40 devlet birden 
ltalya'ya hücuma hazırdır. 

Yıl : 3 - No : 581 Telefon: 2776 - Pazartesi - 30 Birinci kinun 1935 Fiab (100) Para 

Ras Seyvum ve Ras l(assa Mal~alle'yi 
ele geçirmeğe çalışıyorlar 

l~tanbul, 30 (özel) - Havas Ajansı bildiriyor: Son dört gün zarfında Habeşistan da çok kanlı muha
rebeler olmuş, binlerce kişi ölmüştür. Ras Seyyum Makalle'nin garbından, Ras Kassa'da cenubundan 
şehre hücum etmektedirler. Makalle'nin şimalinde vukua gelen şiddetli bir çarpışmada Rabeş'ler, Ital
yan'lardan .20 tank, 40 - 50 mitralyöz ve 200 esir almışlardır. Muharebe meydanlarında tedavilerine 
ve~aitsizlikten imkan görülemeyen binlerce )7aralının avazeleri yükselmektedir. Bunlar; çırpına, çırpına 

ölmektedirler. lu b 1 T ı·k R·· ·· A V il ------- a eş mpa- ev ı uştu ras- a · 
Habeşler şimalde Abbi- ratorunun denengg mülakatı 

Addi'yi işgal ettiler sulh teklifi Oış bakanımız Belgrad ve Sofyadan 
g~çerek lstanbula gelecektir Habeşler, 20 Avrupalı zabit esir aldılar hir ço~ zırbli 

otomobille ve ınuhimmat ta ele geçirdiler 

Habeş sflvarileri 
Adia • Ababa 29 (A.A) - rezelerile ltalyanlarıu ku

22 Klnunevvelde şimal cep

beainde btıyük bir muharebe 

cereyan etmiş ve Noelden 

birgiln evvelisine kadar sür

miiıtür. Habeşler Abbi-Addi 

yakınında Raı Seyyum müf • 

vetli müfrezeleri ne hücum 
etmişlerdir. Çok kanlı bir 
muharebeden ıonra Habeıler 
Abbi • Addiyi ele geçirmiı
Jerdir. 

24 Kinunuevvelde muha
rebe daha tiddetle tekrar 

----~~----~~-· .... ··-.... ~------~~~-
Lin d her gi ve karısı 
nı ka.;ıracaklarmış 

Katil Hautmanı seven haydud-~~ 
tarın tehditleri •. 

Nevyork 29 ( A.A ) 
Hautmana kartı sempati 
göıtermek için bir takım 
baydud teıkilitları tarafın· 
dan yapılan tebdidlerinlind· 
berg aileıini Avrupaya git· 
mete mecbur etmit olduğu· 
nu gazetecilerden Jack Loit 
radyo ile yapmıı olduiu bir 

nıllıababede söylemiı ve 
bi1ba11a demiıtir ki: 

- .. Hainler Lindberg ile 
karısını kaçırmak ve onları 
Hautmau'ın tahliyesi muka- K f ı H 1 
bilinde serbest bırakmakl ~. 8 1 ao man 
niyetinde idiler.,, katil Hautman, 13 kinunu· 

Iıtanbul, 30 ( Özel ) - ı sanide muhakkak elektirikli 
Liclberı'ia çocu;unu k•fıraa aaadalyeye oturtulacaktır. 

başlamıı, ltaJyanJar mühim 
takviye kıtaatı celbetmiıler
- lJeı•umı 4 ndi mlaife.dP -

Balcılarda 
bir • 

cınayet 

Yedi sarhoş bir
birine girdiler, 
lhrahim öldü .. 
Bayramın birinci giinü 

akıamı Balcılar caddesinde 
bir cinayet olmuıtur. Vak'a 
hakkında elde ettiğimiz ma· 
IOmatı yazıyoruz: 

Bir alacak mes'elesinden 
dolayı kavgalı bulunan ara
bacı çolak Abmed ile Oı· 
man, bayramın birinci aünü 
Balcılar caddesinde kartı· 
laşmıılar ve Oımao; yanın· 
da bulunan arabacı lbrahim 
ve Kürd Ali ile Ahmed'in 
üzerine hücum etmittir. 
Hepıi de sarhoş olduğun· 

dan sille-tokat kavgaya tu-
tuımuılar ve düşe-kalka 
Balcılar caddesinde kasab 
Hasanın dlikkinı önüne 
kadar gelmiılerdir. Bu sırada 
kapalı bulunan dükklb içinde 
kardeıi Çipinoz İbrahim ve 
bir arkadaıı ile rakı içen 
Hasan, derhal dııarı fırlamıı 
ve bunu diğerleri takib et
mittir. Bu liç aarboı da 
k .. vgaya karıımıılar ve elle· 
rinde bulunan bıçakları 
savurmağa baılamışlardır. 
Bir aralık arabacı lbrahiml 

- Yandım! Diye bağır· 
mıt ve yere yıkılmıştır. Bu· 
nun ilzerine kavga bitmit 
ve mlltecavizlerde kaçmıt· 
lardır. Zabıta derhal vak'a 
mahalline gelmiı, mecruhu 
bir arabaya almıııa da lbra
him haıtaneye gelemeden 
yolda ölmilttllr. Kavracaların 
hepıi de yakalanmııtar. Ka-
tilin kasap Haaan'ın kardeti 
Çipinoz lb11him olduiu an· 
laıılmııtır. 

Londra, 29 (A.A) - Roy
ter Ajansının verdiği bir 
habere göre, Habet impa· 
ratoru aşaj'ıdaki şartlarla 
barıı akdine amade bulun-

Viyana 30 (Radyo)- Ko
resbondas yazıyor: 

Burada bulunmakta olan 
Türkiye dıı işleri bakanı, 

doptor Tevfik Rüşdü Aras, 
dış bakanı M. VaJldenengg 
ile uzun bir mülakat yap-

mışhr. iki bakanın Avrupa· 

daki vaziyeti baz.ırayı ve dış 
siyasaya aid mes' eleleri tet· 
kik etmiş olmaları tabiidir. 

-Devamı diJrdü11cü Jahifede-

lstanbul, 30 ( t<adyo ) -
Viyana'da bulunan dıı itleri 
bakanımız Tevfik Riiıtü 
Aras'ın bugünlerde şehri
mize gelmesi beklenmekte
dir. Tevfik Rüştü Aras 
Belgrad ve Sofya' da Yugos
lav ve Bulgar ricallerile de 
temaslar yapacak ve Anka-

Tevfik Rft'4ift Araı 
ra'da izahat verecektir.:.., __ ) , 

M. Laval, fransanın, lngiltere ile 
beraber oluduğu_nu söyledi 

Fransız parlamentosu; dış s~yasa hakkındaki müzake
relerden sonra da Laval kabinesine itimat reyı verdi 
Avrupada Almanyasız biç bir muvazene teşkil etmek imkAni yok 

Paris, 30 ( Radyo ) - lar kurumunun paktına uy· 
Fransa parlimentosunun son gundur. ltalya tarafından in· 
toplantısında dıı siyasa etra giltereye bir tecaviiz vuku-
fında önemli müzakereler buluraa, kara, deniz ve bava 
olmuı ve Baıbakan M. Laval erkinı harbiyemizle mutabık 
Fransa'nın dıı siyasasını uzun kaldığımız üzere lngiltere ile 
uzadıya teırih eylemittir. beraber yürüyeceğiz 1• 
M. Laval, söylediği uzun ltalya ile guek Roma'da 
diyevde ezcümle demittir ki: ve gerekse Streza konferan-

- Ben, iktidar mevkiine sanda yalnız ekonomik alanda 
geldiğimdenberi, Fransanın anlaımıı bulunuyoruz. ltalya-
yllkaek menafiini gözönilnde Habeıistan mes'elesinde açık 
tutarak hareket ettim. Şayet bir alanla ltalya'ya ıulbper· 
bütiln bu harekit ve faali- verane hareket etmeıiai 

Başbakanımız 
Aydın demir yolunu 

gezecekler 
Ankara 30 (Özel) - Baı 

M. Laval 
yetimde bir hatam varsa, 
bilmiyerek Fransa'nın mena· 
fiine aykırı birşey yapmış 

isem, bana derhal söyleme
nizi rica ederim. 

Bakanımız ismet lnönli, ya· Fransa, billkaydil şart, 
kında_' Afyon-lsparta battile Uluılar kurumuna bağlan· 
Afyon Anıtının açımını ya- mıt bulunuyor. 
pacak ve bu mllnaaebetle ltalya aleyhine alınan zecri 
Aydın timeadifer yolunu tedbirler mea'eleıinde, diaer 
gezeceklerdir. ' ı devletlerle beraber hareket 

ettik. Bu bareketimiı, uluı· 

teklif ettik. Ba, ıulhun mu
hafazasına hizmet etmek 
istediğimizden ileri gel-

miıtir." 
M. Laval, bundan sonra, 

Franıız.-Alman münasebatın
dan bahıetmit ve demiı
tir ki: 

- Bugiln, gizlenemiyecek 
dereceye gelmit bir haki
kat vardır ki, bunu 
ıize açıkça ıöylemeklijim 
lizımdır. Bu hakikat, Avru-

- Devamı d~rdüncü ıahi/ede = 
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Sililh fabrikatörleri Ati- Uzak şarkta vazi-
naya akın etmişler! t k ' 

KAMJ ORAL ye arışıyor 
F ahrikatörler, işlerini kolaylıkla bi- . . ·-:-~ -:-- . . . 

Sahife2 

Nakili: 
-11-

En mühim mes'eJe öldüı·ülen kızın 
1
. k . . 1 d 1 1aponyanın ıstedıgı, Çın gıhı btt yttlc 
ırme ıçın yan arın a güze . . . . . 

kim olduj!unu anlamaktı k 1 b 1 d 1 hır bazıneyı ele geçırmektir 
Emniyet direktörü ileMüs· söylediniz deiil mi? iZ ar U un uru yor armış Uzak Şark durumu, git- derhal tadil etmelidir. 

yü Anri düşünceye daldılar. _ Evet . Son posta ile gelen Atina ferden hangiıine gidilse, bu tikçe nezaket kesbeylemek- 4 - Çin, bundan böyle 
Direktör, yeni birşey hatır- _ O halde asayiı memur· gazetelerinde okuduğumuza fabrikatörlerden birkaç kiti tedir. Japonya, Avrupanın Japonya'nın vaziyetini boz-
lamıı gibi birdenbire: ları elleri ceplerinde bulunan iÖre; Yunaniıtan'ın tayyare görülür. Bunlar, iılerini daha bugün bulunduğu müıkül mamak için garb de•letlerinden 

- Ya Maça kızına ne adamı tutacaklarına, neden mühimmat ve ıaire ısmarlı- kolay bitirebilmek için, yan· vaziyetten istifade ederek yardım istemekten vaıgeç-
dersiniz? onu bırakıb ta hamalı ya- yacaiını haber alan silAh farında gllzel kızlar da bu- Çine bakim olmak arzusun· melidir. 

Diye sordu. kalıyorlar? f b 'k t" 1 . k f'I h 1· d lunduruyorlar. Atina gazete- dadır. Japon ienerallarının 5 - Çin'in ileride yapa-
• rı a or er1, a ı e a ın e leri, silah fabrikatörlerinin, fk · b d B b 1 d' MUtekaid hafiye; Emniyet - Orası doöru, lakin bu A , ı rı u ur. u ıe ep e ır cağı blltün arsıulusal istik-

• tina ya ielmiıler ve Yunan d k'k d b' SU b k 1 - '-' (Ç k ) h direktörünün sorduiu bu noktayı düşünmemiı olabi- a 1 a a ır 8 an ıgını ~ı, ana a nın meı ur pli- razlara iıtirak etmek üzere 
suale karşı omuzlarını kal- lirler. hükümetile ıık ıık temaslara 2iyaret ettiklerini ve bu kız- nını tatbik etmek, Japon Japonya da davet edilmelidir. 
dırdı ve sonra: _ Maksadımı başlamıılardır. Bu fabrikatör- ları da beraberce götürmeği generallarının en bUyük 6 _ Çin, ıimali Çin buh· 

anlayama- ler Atı·na'da her ıaat ao"ze ı'hmal etmedı'klerini kaydedi- il · d b' 'd' ç· - Bu kiiıdın ya çok dınız, ben asay;f memurla- ' • eme erın en ırı ır. ın, ranını, Japon ordusunca ıa-
ehemmiyeti var ve yahutta rını muvahaze etmek iste- çarpmaktadırlar. Bilyük otel· yorlar. Japonya için zeniİn bir ha- yanı memnuniyet olacak bir 

-·-- . d katil sizi şaıırtmak için böyle miyorum, bunlar, bilakis zıne ir. şekilde halletmelidir. 
bir harekette bulunmuştur. taktire şayandır. Hele ha- Rikardo Galinonun haya- Çin bugün asıl Çin, Mon- 7 - Hopei eyaletinin ye-
Maamafih, ileride öldürülec. malı ıerbest bırakmıyarak golistan, şarki Tllrkiıta;ı ve ni valisi Japonya'ya azami 
kızın kim olduiu anlaşıldık- merkeze getirmeleri, ayrıca (l maceralarla _]Ol U dur Tibetten müteıekkildir. Bun- dostluk gCSstermelidir. 
tan sonra bu maça kızı bir isabet sayılabilir. ti lardan Mongolistan, Şarki 8 - Nasyonalist parti 
sizin iıinize çok yaraya- Her ne ise ben kendi mü- • Türkistan ve Tibet müstakil olan komintang Hopei eya-
caktır. lahazamı arzedeyim: it } • b k k · ı idareye sahiptirler. Asıl Jetinde lağvedilmelidir. a ya zıraat an asını uran mı yo· ç· · ı· b lk - Evet, en mühim meı'ele Katil, öldürdüğü kızın ce· ın e ge ınce u Ü e üç 9 - Faşist nevinden olan 
öldürülen kızın kim oldu- sedini imha etmek fikrinde ner Torino valisi tarafından tevkif ayrı idare altındadır. Mem- "mavi caket" lilerle onlara 
iunu anlamaktır. Ceaed, bu idi. Bu cesedi, Paris'in dııına ' leketin şimal ve merkezi mümasil bilcümle J•poa 
aün mevta hanede te•hı'r k k d d • 1 • k • d"' l\ lQ kııımları Cbıang-Kay·Shek'ın aleyhdmrı gizli terör teıkili· 
a 'I' Çı arma ve OD an sonra e } mış ve mas esı u'1m u'1 r 
edilecektir. icabına bakmaktı. Malüm a, V v idaresi altında Nankin bü- )arı kaldmlm•hdır. 

Müsyü Anri, tebessüm gümrük kolcuları, yalınız dı· Prensler,hükümdarlar taht- Biella'da ıaatçılık yapın kümeti olarak tanınmaktadır. 10 - Peiping siyasal ve 
etti ve sonra: şardan ıehre giren eşyayı )arından veya memleketle- bir adamın bir düzüne ço· Nankin hükumeti bir çok askeri meclisleri lajvedil· 

- Ben işe bu noktad•n muayene ederler, şehirden rinden kovulduktan ıonra, cuğundan birisidir; kereste, husuılarda birleşik Ameri- melidir. 
giriımiyeceğim. dışarıya çıkan şeylerse mu- büyllk diplomatlar ve gene- çimento, çikolata ve sun'i ka'dan yardım görmekte ve 11 - Hopei de J•ponya 

Emniyet direktC:'rü, tecrü- ayene edilmez. Katil bunu rallar da ekaeriyetle tekaü- ipek itlerile uğraşmıı. Yavaı bilmukabele birleşik Ameri· aleyhinde bilcümle t ?riıat 
beli hafiyenin ne diyeceğini düşünerek hareket etmiştir. de sevkedildikten sonra.. yavaı çok zengin olmuı ve ka•ya müsaadekirlık göste- ve tahrikit k6kllnden ıilin· 
anlamak için dikkat kesildi Hamalın dilsiz olduğunu Hatıralarını yazarl•r, kendi· nukutir akıllara hayret vere- ren bir devlettir. Daha aıa- melidir. 
ve Anri'nin sfikut ettiiini unutmıyalım. Katil, bu ha- lerini umumi efklr karflltn· cek dereceye varmııtır. ğıya doğru inince, cenupta 12 - Bilcümle eski Man-
g&rünce: malı eskiden tanıyordu. Ci- Naaıl muvaffak oldu? Bu- Kanton hükumetini görüyo- çurya kıtatile Nankin kıtatı 

da haklı göstermek için ça- f K 
- Ya ne yapmalı üstad? nayeti işlemeden evvel bu lışırlar. nu evvelden bilen yok; a· ruz. anton tamamile lngiliz Hopei'den çıkarılarak sarı 
Diye sordu: hamalı tedarik etmiş olması kat hatıratını okumakla da tesiri altında kalmıı bir dev- nehrin cenubuna alınmalıdır. 

Fakat.. Herhanii bir se· k k O 
Miisyil Anri, görmüş ge· kuvvetle muhtemeldir. Ha~ beble mevki ve servetini kay- bu meçhulu hal im inı yo - lettirH. rganizasyonu bozuk- 13 - Şimali Çin eyalet-

çirmiş eıki bir adamdı. Söy· tur. tur. onır-koni' da kuvvetli terinde, Peipinğ ve Tienbia 
malın dilsiz olması, katil için beden bilyllk zenain ve fab· B d k ı k b' ( ·ı· .. nb h · · d h l'h d b l liyeceği sözü evveli dü•ü· • u a am ço ça ıı an, ır ngı ız ussu a rısı e a ı azır a u unan me-

,. bulunmaz bir fırsattır. Daha 'k t" l · b- l kAt k ı· b'b' · · b' d 1 nilr, ondan sonra söylerdi, rı a or erın oy e su u un· zev i se ım sa ı ı, ıyı ır var ır. mur ann hemen hepisi de-
bu sebeple Emniyet direktö- ileriye giderek, hamalın, biz· dan ıonra hatırat yazdıkları idarecidir. Bunu inklra im- Biraz daha garbe doğru ğiştirilerek yerlerine Japon· 
rünün sualine cevap vermekte zat katilin hizmetçisi olması çok az tesadüf edilen bir kin yoktur. Fakat ruban gidersek, cenubi .garbide, ya'ya doıt olanlar ik•me 
gecikmedi : ihtimalini de ileriye sürebi • bidiaedir! Vaziyetini kaybe- dolandırıcı olarak yaratıl· merkeze doğru uzanan Kızıl edilmelidir. 

- Öyle yar bana kalırsa liriz. den büyük zengin ve fabri· mııtı. Btitün serveti, muvaf- hükumeti görürliz. Teıkilitı 14 - Peiping jandarmaıı 
niıı bozulmaktan muhafaza Katil, aölebi ihtimal zen•in k fakiyeti nihayetsiz yere pek bozuk olan bu havaliye livedilerek doğrudan doğ-

• • atörl.er bir keaare çekilir- h k d k k d ~tmeniz ve bir müddet ıonra bı'r adamdır. Kızı, belkı' de dolandırıcılıktan doğmuıtur. li ômet eme te pe oğru ruya cbiang-kay-shek'in em-
ler ve ıükütü tercih ederler! d "'I d d "I d · d b J k d 1 teıbir eylemeniz lazımdır. ..Italya Ziraat bankası., egı se e sarp ag ar a rın e u unan uman an arı 

kıskançlık yüzünden öldür- Bu da bir cihetten doaru K il k N h' H · h · • l - O halde tetkikata ne- N b d' • Rı'kardo Galı'no'nun kurdunu yaııyan ızı ar gere an· c ıang ııas· ııen ger1 a -
müştür. e ise; iz tim ı, b' h • k k K k reden giri•meli ustad? ır arekettir; bir zengin, in ve gere anton hü ü- malıdır. 

'I' b k z d d bir banka idi; Italya'nın 300 1 ı d - Size evel emirde şu· es ap arayaca aman a e- ekseriyetle kendi hatası yü- met eri e aimi surette çar· 15 - Peiping'deki ıiyaai 
.. ilı'z şehrinde tubeai vardı. Bu kt 1 k t' h ·ı· 1 t'tn. ü k " t 1 raaını söyleyeyim ki, ben g · zünden %enginliğini kaybe· pııma a ve mem e e ın va • ı ım er enı ı uı ara ı ma-

l d k Hamalın diliiz oldug" undan şubeler ltalyan 'lann küçük detı'nı' bozan ı'ıyanlara yol lıdı tutu an a amın ha ikaten der, bir kısmı da bu hata- r. 
bahsetmittik. Dilsiz bir adam tasarruflarını mukabilsiz, sah· açmaktadırlar . 16 - Japon taraftarı olan dilsiz olduğuna ve cinayet 

bidiseıindeki iştirakinin, do· 
layısile ' vukubulmuş birşcy 
olduğuna tamamen inanı-
yorum. 

Hattı, taşıdığı sandıiın 
içinde ne olduğundan bile 
haberi olmadığına kanaat 
getirmek istiyorum. 

Emniyet direktörü, epey 
dü~ündükten sonra : 

- Son nokta müstesna, 
söylediğiniz diğer cihetlerde 
sizinle hemfikirim üstat, an-
cak tutulan _hamalın, suç or· 
ta;ı olmadığını güçlükle is
bat edebileceğim. 

- Dedi. 
Müsyll Anri, tecrübeli ve 

çok ıeyler görmüş bir adam 
tanile: 

' - Yanlışınız var, tutulan 
adam, katilin hizmetinde 
bulunmuş olabilir fakat suç 
ortağı olamaz! 

Orta halli bir kimsenin, 
köpeğini bife sokağa çıkarA 
mağa kıyamadığı gayet so· 
ğuk bir havada gece yarı· 
sından sonra saat üçte, el
leri ceplerinde olduğu halde 
bir ıahıı (Kuruyesar) soka
ğından geçerken görülüyor, 
arkasından sırtında bir san -
dıkla bir hamal geliyor, Öyle 

okuma", yazmak bilmez, işa· larda delilerin yapamıyacaiı te hisse senetlerile mlltema- Çin bu suretle, her biri ayrı Tientsin'li iki gazetecinin . 
kadar ileri ritmit bulunur- diyen mubadele etmiştir. bir ecnebi menfaatını koru- katlinden mes'ul olan katiller 

retten de anlamaması yüzde ı B · · b' h t t 
ar. unun ıçın ır 8 ıra Galino, ltalya'nın en nli· yan birbirine zıt üç bükü- yakalanarak cezalandırılma-

yüz muhakkak, oh ne ili! neşretmekte ve mazeret fuzlu bir adamı iken birden- metten müteıekkil bulunu· hdır. 
Katil, kızı yalnız bulacağı sebepleri bulub haJkı bir T yor. Şı'mdı' Çı'nde vukubulan bire orino valisi tarafından 
ümid ettiii bir saatte mak- daha aldatmağa çalışmakta son bidiselere geçelim. Japon 

b. kt tevkif edilmiıtir. Üç gün tulenin hanesine giderken ır mana yo ur. yanın uzun müddettenberi 
dilsizi de yanına alır. Fakat Meseli, Staviski sai ol· süren bu mevkufiyet, milyo. Çin'de beslediği emeller1932 
onu kapıda bırakarak ken· saydı. l:ıar halde sebeplerini neri tepe-takla düıürmnıtür. de Mançurya'yı istilisı üze· 
disi içeriye girer, işini bece· izah ederken "Kadınlara ve Galino bundan sonra iflis rine biraz hızını almış ve 
rir, kızın cesedini, orada bu- karıma çok düşkündüm, is- etmiıtir. 1933 de akdedilen Tongku 
1 d .. d' d .. k rafı severdim. Karımın mü- A .. St · k' k d ı un ugu ar san ıga or ve çıgı avıs ı a ar o • anlaşması ile oJdukça yatış-
kimseye görümeksizin, kapı cevberat hırsını tatmin için mamakla beraber, tarihe ge· mış bulunuyordu. 
da bekliyen hamalın sırtına batında bulunduğum tirket- çecek k dar büyOktilr. Son zamanlarda şimali 
yükler ve kendisini takib lerin sermayesını do- Maamafih, yukuıda da Çin'deki •sayişsizlik ve Ja
etmesini işaret eder. Besbel- landırmağa mecbur oldum" söylediğimiz veçhile, zevki pon aleyhtarlığı Japonyayı 
Ji evin hizmetçisi de yokmuş. mu diyecektir? selim sahibi bir adamdı. yeniden feverana sevketmiş 

Kızın oturdug" u evin, bir Bununla beraber, Italyan b' k ı N k' 
Halkın küçük tasarruflarını ve ır aç ay •ne an ın 

randevu evi olması ihtimali banker •e zengin Rikardo hükümetine bazı talebleri 
de çok kuvvetlidir. Galino, bu huıusta bir is· çalarak elde ettiği servetle havi bir oltimatom verme

işte benim mütaleam bun- tisna teıkil eder. Sicilya Avrupa'nın en kıymetli ve 
dan ibarettir. adası ile Afrika Hhili ara- meıhur t•blolarından bir 

Emniyet direktörü Müsyü sındaki Lipori küçük ada- koleksiyon vücude getirmiş, 
Anri'yi dikkatle dinlemiıti. sına çekilmiş ve h~tıratını Torino'da bir tiyatro yap· 
Onun, tecrübeli hafiyeden orada yazmıştır. tırmıı, mu•zzam bir koşu 
beklediği, katili bulabilmek •* • atları ahırı kurmuı, Riviyero 
için bir fikir vermekti. Bunu . Bu adamın hayatı çok tepelerinde bir tato bina 
Müsyü (Anri) nin ağzından dalgalı ve fırtınalı geçmit ettirmiş, Manferrato'da orta 
işitmeyince, ilmitsizliie dü- ve halkı ıiddetle alikadar devirler tarzında · ikinci bir 
şer gibi oldu. Fakat büsbü- eden hadiselerle doludur. ıato daha yaptırmış, Torino 
tün meyus olmadı ve sözünü "Viskosa sun'i ipek" mü· civarında kendine mahsus 
bitirmiş bulunan Müsyü An- essesesi iımile malum olan bir konak yapmıı, bu ko· 
ri'ye teşekkür ettikten i~alathanesinia şöhreti ltal· nakta hususi bir sahne ve 
sonra: ya hududlarından çok uzak- bir gibel san'atlar salonu 

- Arluuı var - lara kadar gitmiıtir. vücude getirmiıtirf 

sine yol •çmıştır. 

Peki gizli tutulan Japon 
taleplerinden şimdiye kadar 
öğrenilmit olanları şunlardan 

ibarettir: 
1 - Çin hDkumeti J•· 

ponya aleyhindeki bütün 
faaliyetleri durdıumahdır. 

2 - Çin hükümeti Ja)>on 
•lacaklarını derhal tesviye 
etmek çaresini bulmalıdır. 

3 - Nankin hükumeti 
yeni gümrOk (tarifelerinde 
Japon ticaretine menfi te
sirler icra eden maddeleri 

* • • 
Bu taleplerin kabulünde 

Nankin hnkümeti uzun bir 
tereddüt devresi ıeçirmiı 
ise de bir taraf tan artmakta 
olan Japon tazyiki filiyat 
sahasında Nankin hüküme-
tini Japon arzularına boyun 
eğmeğe mecbur kılmııtır. 
Şimdi bu vaziyeti muhtelif 
memleketler bakımından tet
kik edelim. 

Çin matbuatı Japonya'nın 
ıimali Çin üzerinde besle
diği emelleri izah ederken 
diyor ki: Japonların Mançur
ya'yı ilhak plinları ile Ruı 
Japon münaıebetleri, timali 
Çin vaziyetinin inkiıafında 
mühim birer imil olan nok-
talardır. Japonyanın arzusu 
şimali Çini, Mançuko ile 
Çin arasında ileride vukua 
gelebilmesi muhtemel her 
hangi bir çatıımada Çin'in 
hızını durdurtacak bir yas· 
tık makamında kullanmak
tadır. Arada böyle bir mü· 
dafaa vasıtaaı temin edildik
ten ıonraMançukonun ilhakı 
itine girişilecektir. 
• Devamı 4 ncü sahifede-

.. 
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Roma gazeteleri Almanya için N. V. Olivier ve:'şllreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ne yazıyorlar? vv. ~..,. H. Van Si Limited vapur ROYAL NEERLANDAlS olup Roterdam, Hamburg, 

KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li· 

Son poıta ile gelen Roma ltalyan gazeteleri bunun Der Zee acentası "UL YSSES,, vapuru elyevm manları için yük alacaktır. 
gazeteleri, Almanya'nın son başka türlü olmasına imkan limanımızda olup !Anvers, SERViCE MARITIM 
bidiselerden sonra da ltalya olmadıiını ve çünkü Italya- & Co. Cendeli Han. Birinci kor- Roterdam, Amsterdam ve ROUMAlN 
ile dostane münasebatını nın şimdiye kadar Almanya- OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Hamburg limanları· için yük "PELEŞ" vapuru 18 lnci 
muhafaza etmekte olduğunu ya karşı samimi bir dostluk "HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES:L TD. alacaktır. kanunda gelip 19 lnci ki-
ileri sürmekte ve bundan beslemekten baıka hiçbirıey len limanımızda olup AN- " GRODNO , ,, vapuru li- " HERMES " vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar-

yapmadığını, herkesten evvel VERS, DiREKT, ROTER· manımızda olup 25 ilk ki· lnci kanunda beklenmekte silya ve Barselona limanları 
dolayı memnun görünmekte· Almanya'nın haklarını teslim DAM HAMBURG ve BRE· nunda Londra ve Hull için olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 
dirler · ettiğini yazmaktadırlar. sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 
~-------------:~:!.:'.:.:....!.:. MEN limanlarına yük almak· yük almaktadır. Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA 
Jzn1İr miJli emlak mOdOr)OğOnden: tadır. "FLAMINIAN,, vapuru 25 alacaktır. "TOYOHASHI,, vapuru 
M t k k b "MILOS,, vapuru 6 son ilk kanunda Liverpool ve " ORESTES " vapuru 16 14 lncı· k~nunda beklen-

or a ya a ramanlar mahnUesinde 197 numaralı ev 65 SVVEN t1 Buca .. k kanunda bekleniyor, 10 ıon SEADAN gelip tah- l~ci kanunda ielip 20 lnci mekte olup yu .. ku-nu- tahliyeden 
aşagı uzun so akta 9 numaralı dükkan 11 ı -

Buca aşağı çay sokaaında 16 numaralı dükkan 39 kanuna kadar ANVERS, iyede bulunacak ve ayni kanunda Anvers, Roter· sonra 19 lnci kinunda Yoku· 

B 
• ROTERDAM, HAM 0 URG zamanda 26 ilk ka-nuna kadar dam Amsterdam ve Ham· h O k ş h M ·· 

urnova topcu kuyu sokaiında 11 numaralı dük kin 12 • ' ama sa a ve ang ay 
0
1

1 

":tersinli burnova caddeıinde 68-2 numaralı ahır 18 ve BREMEN limanlarına LIVERPOOL ve GLASGOV burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 
Ü Ü Ü ı k Y

ük alacaktır. için yük alacaktır. alacaktır. ilandaki hareket tarih-
ç nc ıil eymaniye hacı mahmut ıo ağında 13,21 nu- SVENSKA ORİENT AMERICAN - EXPORT LINE "POLO,. vapuru 10 ikinci l I lerile navlonlardaki değiıik-

maralı ev 60 kanunda Londra, Anvers ve "GOTLL N EN .. .. . Jiklerden acente meıuliyet 
Halkapınar kliıthane caddesinde 254 numaralı ev 28 " EXCHANGE " vapuru AND,, motoru lı- kabul etmez. 
Karııyaka alaybey piliç sokağında 10,12 no.lı ev ve arsa 24 balen limanımızda olup Holden gelip mallarım tah· manımızda olup Roterdam, Fazla tafsilat için ikinci 

14 1 NORFOLK Ve NEVYORK liye edip ve ayni zamand,"' Hamburg D · k T h .. " " " numara ı ev 2.f " ' anımar 8 ve Kordonda Tahmil ve a -
Birinci kordon 550 numaralı arsa 150 :için yük almaktadır. LONDRA ve HULL için Baltık limanları için yük tiye tirketi binası arkasında 
Karşıyaka bostanlı mektep ıokağı 143,64 numaralı ev 11 "EKSILONA,, vapuru 29 yük alacaktır. alacaktır. Fratelli Sperco acentalığına 
Üçüncü karataı ve ikinci karantinada 700 metre Bci. kanunda bekleniyor, " THURSO " vapuru 12 " ERLAND " motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 

lnci kanunda beklenmekte Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

Üçüncü mortakya kahramanlaraa 43;
75 ~=~:r ;•::. 

40 Bi~!Ty~~ .ı::akt~~VYO RK ~;=~~.~:;::d;.t~·;::ı~.~: •lılf 111 lfllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll • 
kar tarla 50 ARMEMENT H. SCHULDT bulunacak ve ayni zamanda ;;;_~ zmir yün mensucatı~ 

Seydik<Sy emrez yolunda 785 metre 13 dekar bağ 100 HAMBURG Liverpol ve Glasgov için 
Uzundere civarında emrez timarında 800 metre 183 "NORBURG" vapuru 30 ülc l kt =r k A • • k • = 

dekar cebel ve tarla 30 Bci. kanunda bekleniyor, y DE~;~aC~~ LEVANTE- =_- Üf IlÜfi}fil Şif etı;;; 
~ukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 6-1-636 pazar- ANVERS, ROTERDAM ve LINIE - -

tesı günü aaat 14 de ihale edilmek üzere artırmaya HAMBURG limanlarına yük "AGILA,, vapuru 5 ikinci ;; izmir Yftn !Uensucah Tftrk A. ~· nin Ualka· = 
konulmuştur. isteklilerin o saatte miJli emlik müdüriyetine alacaktır. kanunda Hamburg ve An· ~ pınardaki kuma~ fabrikası mamulatından olan = 
tnüracaatları. 4030 .. GLUCHSBURG" vapuru veraten gelip tahliyede bu· = mevsimlik ve kışlık, zarif kamaşlarlo, battaniye, -

fzmİ r emrazı sariye hastanesi baş- 6 son kanunda bekleniyor, lunacak. - şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci _ 
HAMBURG ve ANVERS- Not: Vurul tarihleri ve = kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 = 

hekimliğinden: ten yük çıkaracaktır. vapurların isimleri üzerine ~ numaradaki (~ark Hah Türk Anonim şir· 
JOHNSTON VVARREN LI- değişikliklerden mes'uliyet - -

Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 aylık ekmek ve taze NE • LIVERPUL kabul edilmez. = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezktlr fabrika- -
sebze ihtiyacı açık eksiltmeğe konmuştur. "DROMORE,, vapuru 15 ıı·-~~1111(11-~I---• _ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 

isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve kat'i ihale D O K T O R - -son kinunda bekleniyor, ;;;;;; olan mamulatcnı muhterem mlişterilerimize bir 
günü olan 31 birinci kinun 935 salı günü saat onda etnrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona mfira· LIVERPUL, ve ANVERS- Ali Agah 5 defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
caatları. 14-19-24-29 3990 ten yük çıkanp BURGAS Çocuk Hastalıkları = Perakende satış yeri Toptan satış yeri = 

ve KÔSTENCE için yük Mütehassısı § Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark = 
ZIDİr defterdarlığından: alacaktır. 1L-inci Beyler Sokagı N. 68 § Kemalettin Cad. Sairr zade balı T. A. Ş. ' 5 

1 DEN NORSKE MIDDEL Tele"on 3452 = biraderler := 
_ ss11ınıo v~rgi bo~cu!1dan ötürü tahsili emval yasasına - ----•"-·----tmıll- -gore baczedıJen meı udıye mahallesinde meı'udiye soka· HAVSLINJE (D·S. A-S. • = Kuzu oğlu çarşısı:Aıım Rıza ~ 

ğında kiin 60 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir SPANSKELINJEN) Satılık motör = ve biraderleri s 
gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey ıürmek istiyen· OSLO :: Yeni manifaturacılarda mimar := 
lerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 12 beygirkuvetinde (Dizel) = Kemaleddin Cad. Yünlü'mal- = 

17-21-24-28 
4005 

"BANADEROS" vapuru markalı az kullanılmış bir E: lar pazarı F. Kandemiroğlu = 
Istanbul ve 'f rakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

~;;~Eki::nd~ ;~tl;~y~~~ '"otör satılıktır. Taliplerin m flllllflllllllllllfllllllllllllf llfl fllflllflllllllllfllfflllllllllllllflllllllllllllllflllllllllU• 
mantarına yük alacaktır: idarehanemize müracaatları ·---S u .. mer Bank·---

Ayni zamanda ISKENDE- ilin olunur. ı 
RIYE ve HAYFA için mal No. 2007 - 2008 
kabul eder. 0Vapurların isimleri, gel-

Geliş tarihleri ve vapur-
ların isimleri üzerine mes'u me tarihleri ve navlun tari· 
liyet kabul edilmez. feleri hakkında bir taahhüde 

Birinci Kordon, telefon girişilmez." .. ~ .............. . 
• 

~1 1 

1 

1 

N~A 
..r 

Ôuftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksftrftk şekerle-

rini tecrObe edi 

1iz .. 

Ve Pilrjeu ~ahapın 

en ftstnn bir mfts

hil ~ekeri olduğu

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Fabrikaları mamul ah 
Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli mallar pazar" 

lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 

HAMDİ. NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

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

Biricik satış yeri 

o 11 ıu ·ı~ Sıhhat sftrgQn ~ 
haplarını .Ma,ruf r ~ 
ec7.a depolarından i.J .J 

BAŞ DURAK 
Hamdi Ntızbcı 

s•ıH_H_A_T .EZANESI 

' 'e t'C7.anelerden 

arası rı la r. 
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(Ulusal Birlik) 30 Birinci kanun 935 

~ • 

Otuz Tabutlu Ada 
Moris 'LöhlanınEıı Meraklı Romanı 

Rusya ve Lehistan hükftmetleri, tayya-·• 
- Birinci Kısım: 

'l'efrilw sayısı: 13 
VEH.ONIK -

relerini U. kurumu emrine veriyorlar 
Sulhuıı muhafazası ve bir devletjn diğerine tecavUzde bnluııına

için büyük bir temayül haşlamıştır • • 
ınasının tenıını 

Jstanbul 30 (ÔzeJ) - Cihan sulhünün muhafazası ve bun· tiyede emniyet altına alınabilmesi için her fedakarlığı yap
dan sonra hiçbir devletin diğerine tecavüzde bulunmaması mağa ve hatta, hava kuvvetlerini bu maksatla uluslar ku
için Cenevre çevenlerinde beliren tem.ayül, gittikçe geniş- rumu emrine vermeğe amade olduklarım bildirmişlerdir. 
!emektedir. Bütün devletlerin,bu temayüle iştirak fikrinde Cenevreden alınan son haberlere göre, Sovyet Rusya ile 
oldukları söyleniyor. Lehistan hükumetlerinin bu hareketi, bütün Avrupada bü-

Cenevre çevenleri, sulhün muhafazası için herşeyden yük bir tesir uyandırmış ve bilhassa devletlar siyasal 
evvel Uluslar kurumunun kuvvetlenmesi mülahazasında bu· mabafilinde fevkalade bir memnuniyet uyandırmıştır. 
lunduklarından bu kurumun, bütün devletlerce benimsen· Uluslar kurumunun ilk toplantısında Rusya ve Lehistan 
mesi lüzumunu ileri sürüyorlar. bükümetlerinin bu sulhperverane teşebbüsleri alika ile ko-

Sovyet Rusya ve Lehistan hükumetleri, sulhün ıureti ka- nuşulacaktır . 

Altınordu 
Altayı 3-4 mağlQb etti 

Bayr'amın birinci günü Al· 
ı .. ncak sabasıoda yapılan 
Altay • Altanordu maçı çok 
zevkli olmuş, ve 4-3 Altın 

• ordunu~ ialebesile netice· 
lenmiıtir. Maçta ilbay, Parti 
baıkanı Avni Doğan da 
bulunmuşlar ve Anadolu 
refikimizin hediyesini ilbay 
Fazlı Güleç galib takıma 
vermişlerdir. 

Rum patriki 
Dlln sabah öldn 
lstanbul 30 ( Özel) - Bir 

mllddetteoberi hasta bulunan 
Rum patriki F otyos, dün ıa· 
bah ölmüştür. 

----~-----~--------M. Laval, Fransu'oın 
lngiltere .ile beraber 
olduğunu söylilyor 

-B<Jlıarafı birinci sahifede

panın, Almanyasız hiçbir 
mllvazene tesis edememek 
me•kiinde bulunduğudur. 

Bu itibarla, sulhun muha
fazası için Almanya ile an· 
Jaımamız Jizımdar. Almı&n· 
ya, Sovyet Rusya ile yaptı· 
iımız anlaımadan dolayı 
icabıız tevehhümlerde bu-
Junmuıtur. Fakat öyle zan· 
nediyoruz ki, Berlin elçimiz 
Mliıyü (Fransova Bonse) ile 
verdiğimiz teminat, vaziyeti 
aydınlatmııtır. Zira Rus 
Fransız anlaşması, baıka 
hiçbir devlet aleyhine de
iildir. Bu anlaşma, sulhun 
takviyesi için ve Uluslar ku
rumu paktına uygun olarak 
yapılmıştır." 

Parlimento, M. Laval'ın 
beyanatını memnuniyetle kar
ıılamıı 265 rey muhalife 
304 reyle M. Laval kab~ne· 
aine tekrar itimad vermiştir. 

Radikal)osyaliatlerden bü
y6k bir ekseriyet, kabineye 
itimad reyi vermemiştir. 

Parlimento, bundan ıonra 
cemiyetlerhı liğvı hakkın· 

daki layihayı ve büdceyi 
mlizakere etmiş ve kabul 
eylemiıtir. Fransa'mn buse
neki , bDdceainde 54 milyoc 
890 bin 623 frank fazla va· 
ridat vardır. -.•. 
Is tan bul li kleri 

lstanbul, 30 ( Özel ) -
Dllnkn lik maçlaranda Bey· 
koz G6neı'i 2-1, Galatasa
ray Vefa'yı 2-1 majJCıb 
ettiler. 

•••••••••• 
Habeş"ler şimalde Abhi-Ad

di'yi işgal ettiler 
ltalyan 

Tayyare tesisatııı1 
satın aldık 

-BU§tarafı linci sahifede -

dir. Bunun üzerine pek ziyad~ 
şiddetli bir muharebe cere
yan etmiştir. 

ltalyan'ların, kuvvetli topçu 
ve mitralyöz müfrezeleri de 
iştirak etmişlerdir. Habeş'ler 
bütün muharebe hattı üze
rinde muzaffer oldukla11D1 
bildirmektedirler. 

Abbi-Addi'nin almmasın· 

dan ıonra Habeş'ler ltalyan 
mevziinin şimalindeki mit
ralyöz siperlerine hücum et
mişler ve elegeçirmitlerdir. 
Her iki

4 
tarafın zayiatı mil· 

himdir~ Habeşler esirler ara
sında yirmi Avrupa1Jı zabit 
mevcud olduğunu bildiriyor
lar. Habeş'ler 12 mitralyöz, 
mühim miktarda mühimmat 
ve birçok ıarhlı otomobil 
eleıeçirmişlerdir. Birkaç yüz 
ltalyan yerli askeri de esir 
alınmıştır. ltalyan'Jarın Şire 
bölgesinde de geri çekildiği 
bildirilmektedir. 

Paris 30 (Radyo) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 

Afrikadaki harb, son de
rece şiddet1enmiştir. Asıl 

Habeş ordusu ile Italyan 
ordusu ancak son birkaç 
gün içinde temasa geçmiş

lerdir. Şimal cephesinde kan 
gövdeyi götürmektedir. Ha· 
beşler, imparatorun bizzat 
hazırladığı bir plana tatbik 
etmektedirler. 

Cenub cebhe~nde sükö
net vardır. 

Harar 30 (Radyo) - Cici· 
ka' dan gelen bir yolcu, 26 
Kinunevvelde ikiltalyan uça
ğının düşürüldüğünü ve pilo· 
tun öldürüldüğünü söylemiı· 
tir. Uçakta bulunan diğer 
iki kişi bir kulübeye sak· 
lanmışlarsa da tekrar ele 
:geçmiıler ve Cicika'ya gön· 
derilmiılerdir. 

Son dakika: 

40 Devlet 
Birden Italya'ya 
hücuma hazırdır 

lstanbul 30 (Özel) - Mus
solini, cihan sulhunü tehdit 
etmekte devam ederse 40 
devletin birden ltalya'ya 
hücum etme{ce hazır olduğu 

uluslar kurumuna bildirilmit· 
tir. 

Ayni yoJcunun ifadesine 
göre, Ogadeo cephesinde sü
kunet varsa da, Habeş taar· 
ruzunun sabah ·akşam baş
laması beklenmektedir. Yol
cu, harp başhyalıdanberi bu 
cephede 15 ltalyan ve 60 
ltalyan Somalilisinin öldü· 
ğünü söylemiştir. 

Adis-Ababa, 29 (A.A) -
Royter~muhabirinden: Cenub 
cebhesi kumandanı Nasibu 
Nasibu'unu yanında bir hafta 
kaldım. Nasibu bilhassa har· 

bm kendi cebhesindeki ne· 
ticesinden tamamile emindir. 
ltalyan'Jar Habeı ordusu 
henüz teşekkül :halinde bu
lunduğu ilk iki ay içinde 
bile hiçbir şey yapmamıılar· 
dar. Nasibu kuvvetleri
nin ne kadar olduğunu bil
dirmiyorsa da 75 bin kişi 

kadar tahmin edilebilir bu 
kuvvetler müşahedelerimde 
aldanmıyorsam Dagabur ile 
Sasabent arasında ve Fafao 
nehri üzerinde mevzi almış 
bulunuyorlar Gebgubi Go
raıal ve ulusal hiçbir tara· 
fın İfiali altında bulunmıyor. 

Atina maçı 
Atina 30 (Ôzel) - Beıik

taı Apollon ile yaptığı maç
ta 2-2 berabere kalmıştır. 

Ankara 30 (Özel) - Hü
kumetimiz, mukavelesi biten 
ltalyan tayyare şirketinin 
Büyükderedeki tesisatını sa· 
tan almıştır. 

MOoasebatı kestHer 
lstanbul 30 (Özel)- Sov

yet Rusya ile Oruguay ara
sındaki siyasal münasebat 
kesilmiştir. Rus sefiri, Oru· 
guay hükumet merkezini 
terketmiştir. 

Zelzele 
Londra, 30 ( Radyo ) 

Bura raaatbaneai, merkezi 
Sinıapor'da tahmin edilen 
şiddetli bir zelzele kaydet· 
miştir. 
• 

* . .. 
Dlin şehrimizde de saat 

14 de hafif bir zelzel 
olmuıtur. 

Yunan Kralı 
Maltaya gidecek miş 

Istanbul 30 (Özel) - Lon· 
dra'dan verilen bir habere 
ıöre, Yunan Krala Jorj, in· 
giltere'nin Akdeniz donan· 
ması genel kurmay başka· 
nını ziyaret maksadiJe ya· 
kında Maltaya gidecektir. 

lzmir milli emlak miıdnrlOğündeıı: 
Burnovada sait kuyusu mevkiinde 7872,60 metre 

murabbaı ıayıalı tarla 
Karııyaka bayraklı haliliye sokağında 12,14 numa· 

299,60 

rah ev 50 
Karşıyaka bayraklı haJiliye sokağanda 15 numaralı ev 70 
Birinci karalaş ikinci ruhi baba sokağmda 3 kapu 

10 taj no.lı ev 
Reşadiye komiser mithat namı diğer tenezzüh so· 

kağanda 3 numara lajlı ev 
Refadiye erik sokağında 36 numara tajlı ev 
Reıadiye milstecabi zade sokağında 4 taj numaralı 

dükkan 

90 

150 
250 

225 
Reıadiye müstecabi zade sokaiında 2 taj numarala 

dtıkkin 225 
Reıadiye ıaban zade sokağında 26 eski 32 taj nu

maralı ev 350 
Reşadiye recai zade sokağında 1 kapu 3 taj ouma· 

ralı evin dlSrtte bir hissesi 240 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 

ikinci tertip mübadil bonosile ödenmek üzere artırmaya] 
konulmuıtur. Alıcıların 9-1-936 perşembe günü saat 14 de 
milli emllk müdüriyetine 'müracaatlara. 30·6 4086 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasaıına 

göre haczedilen bacı mahmut mahallesinde ıamlı sokağında 
kiin 6 sayılı hane tarihi ilindan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey allrmek isliyenlerin 
defterdarhk tahıilit kalemine ıelmeleri. 30-6-11 4067 

Fakat bundan sonra bir 
saat bile bekliyememf Rin 
defa ölüm tehlikesine düş

meği, oğluma bir saat sonra 
kavuşmağa tercih ederim. 

Honarin genç kadına dik· 
katle baLta; Veronik kara· 
rında çok ciddi idi. Bunun 
için üçüncü defa olarak haç 
çıkardı ve: 

- Ne yapahm.. Allahın 
takdiri ne ise elbet o olur! 

Dedi. Ve her iki kadın 
motöre atladılar. 

Hooarin motörü hareket 
ettirdi; ve çok büyük bir 
maharetle dümeni idare 
ederek yüzlerce kayanın ara· 
sında ilerletmeğe başladı. 

-3-
Voronik i'oiu oğlu 
Veronik bir eşya sandığı 

üzerine oturmuş ve Honori
ne tebeuümle bakıyordu. 
Fakat bu tebessümde bala 
bir endişe vardı! 

Veronik bu vaziyeti ile 
cidden güzeldi. Seneler se· 
nesi süren elem ve ıstırap· 
fardan sonra oğlunu bul
maktan mütevellid neş' ~ ve 
saadet, bu kadının yüzünde 
ilihi bir güzellik yaratmıştı. 
Günlerce süren yağmur ve 
fırtınadan sonra, 'açılan ha· 
vanın tabiata bahşettiği gü
zellik iİbi.. 

Veronik, oj'lundan başka 
bir şeyden bahsedilmemesini 
istiyor, Honar'in ele babsi 

başka mevzua sürüklemeğe 

çılışıyordu ve bunun içinde: 
- Bu • dedi • iki mes' • 

ele cidden tabkika ve tet
kika değer; ıizi ta buralara 
ve tam benim motörle yanaş-
taaım yere kadar getiren iıa • 
retleri kim koydu ? Sonra; 
baba Maoyanak adayı nuıl 

terketti?. Kendi arzusu ile 
mi, yoksa bir cebir veya hile 
ile mi? Cesedini nereye ka
çırdılar ve kim tarafından?. 

- Bunları düşünmek li· 
zım mı? 

- Tabii! bele bir defa 
dilıilnUnilı: On beı gilnde 

Habeş ,imparato
runun sulh tek-

lifleri 
-B<J.1taraji birinci sa/ıifede
maktadır: 

1 - Habeı arazisinin ltal
yan kıtaatından tamamen 
boşaltılması . 

2 - ltalya'nın tazminat 
vermesi. 

3 - Devletlerin Habeşis· 
tan'ın hükümranlık huku-
kunu haiz bir devlet olarak 
tanımaları, Habeıiıtan ile 
ltalyan müstemlekeleri ara
ıındaki hududun Milletler 
cemiyeti tarafından tayin 
edilecek beynelmilel bir 
komitece tesbiti. 

Habeıiıtan finansal ve 
idari mes'elelerde ecnebi 
tavıiye, mtizaheretlerini ka· 
bule amadedir. Ancak ltal-
yan memuru kabul edemez. 

Röyterin muhabiri, Habe· 
ıiatan'ın bazı şerait altında 

tazminattan vaz geçmeğe 

amade ise de, diier nokta· 
!arda iuar edeceiini l\DDe· 
diyor. 

bir erzak götüren benden 
başka adada ancak iki ba
lıkçı kayığı vardır. Bunlar 
da tuttukları balıkları Odi· 
erne kadar götürüb satarlar. 
Şu halde? Baba Mongenok 
bu tarafa nasıl geçti? Bir 
de öldürülen adam hakika· 
ten kendisi midir? Sonra, 
cesedini ortadan neden kal
dudılar? Bütün bunlar baş· 
lı baıına birer mes'eledir. 

- Rica ederim; bu mes'e· 
leler ıu anda mühim şeyler 
teşkil etmez! Tabii bütiin 
bu suallerin cevabı 
vakti geldikçe alınacak· 
tır. Biz şimdi Fransova'dan 
bahsedelim. Şerek adasına 
geldiğini söylediniz değilmi? 

- Evet, zavallı Mange· 
nok'un kolJarı arasında, daha 
bir yaşında iken bu adaya 
getirildi. Bana gelince ben 
seyahatte idim, on ıene evci 
Paris'li bir aile nezdine yer· 
le~mit idim. 

Bu tarafa döndüğüm za
man gürbüz bir çocuktu; 
bundan sonra Franıuva be
nim terbiye ve himayeme 
verildi. Franıuvayı Mange-
nek'in kızı emzirmiıtir. Za· 
valh kız ölUnce iş bana 
düttü : 

( Deı•tım edecek ) 

Uzak şarkta 
• Haşrarafı 2 inci sulıijede-

japonya, "~aoçukoyu İn· 
kit•f ettirmek" adı a flnC:la 
Mançorya'yı, Jebol da dahil 
olmak üzere, on eyalete 
taksim etmek plinını bil
dirdi. Bu plioın hakiki se
bebi Mançorya'nın Japoya'ya 
ilhakını kolaylaştırmaktır. 
Ailebi ihtimal Japonya 
Mançorya'nıo ilhakını, Ko
rcaya yaphğı gibi bir dar· 
bede değil, yavaş yavaş, 
eyaletleri birer birer ida-1 
resi altına almak suretilc 
temin edilecektir. 

Şimali Çin'deki gayri as-
keri mıntakaya ıelince, 

Mançorya hududundan ce
nuba doğru Peiping· Tientsin 
yakınlarına kadar uzanan bu 
geoit toprak şeridi 31 Mayıs 
1933 Çin ve Japon askeri 
makamları tarafından imza 
edilen Tangku anlaşması 
ahkimma tevfiklıln tesis 
edilmiıti. Fakat vaziyeti iyi 
ıören bazı kimaelerin söy
lediii gibi bu geniı toprak 
ıeridi evveli yalnız Çin'Jiler 
için ıayri askeri bir mıotaka 
olmuf, sonra bir eıkıya mlD· 
takası olmuş, daha sonra 
tam teıkilltlı eıkıya mınta· 
kası olmuf ve nihayet büyük 
ve daimi bir karaııkhk mın· 
takası olmuıtur. 

Şimali Çin'de üç cins eı
kiya vardır: 

(a) Teşkilitsız, başı boş 

eşkiya. 
(8) japooya'dan ve Man· 

çukodan muayyen yardımlar 
iÖrtn teıkilitlı eıliiya, 

(C) Baılarında yol göster
mek üzere Çinli vatan hain· 
leri bulunan teşkilatlı Japon 
eşkıyası . 

Şimali Çindeki bu durum 
kar11s1Dda Çin devlet ida-
resi tamamile aciz vaziyet
tedir. 


