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. Adlua' Aıdigrat ve AEm .öoilnde şiddektli çarp:mHalar olhdu ı Kral Yunanistanııı 
ın ta yan rıtre as erı a es ere . , 1· k 

ı... 1 ·ı"'h . 1 .. d . 'd·ı nazımı o aca mış 
l\a~tl ar Si a vemttra yoz e getir ı er GeneralKondili;, Girit balkma 

"" ~ 

Makalede lıir İtalyan tayyaresi düşürüldü. Adua gene Habeşlerin bir beyanname neşretti 
eline geçti. Italyanların durumu çok fena görünüyor naibi general Kondilis'e sa· 

raya taıınmasını teklif etmit 
ise de kabul etmemiş, sil 
bakanlığında vazife görmeği 
tercih etmiştir. Kral naibinin, 
pek yakında genel af ili11 
edeceği ve Mart isyanında 
mahküm olanlarla Yunanis
tan' dan kaçanların tekrar 
avdetlerine müsaade edile
ceği söyleniyor. 

l1rıbeş askerleri cepheye gidiyorlar 

Jt l\dia-Ababa, 11 (A.A) - Aımara 11 (A.A) - Röy- beş ordusuna mlllaki olmak 
'Llrelcitı harbiye hakkında ter ajansının resmen teyid üzere ıının geçtiği bildiril· 
""•1a malumata göre, şimal ettiğine göre, ltalya tarafın· mektedir. Kaçanları geben 
~beıinde ltalyan müfreze- dan Habeşleregeçen Selaıiye ltalyan tayyareleri bunlara 
.. Adigratın cenubunda gükıanın, beraberinde 12 bin mitralyöz ateıile takip et· 
~~leye doğru biraz iler- kişi; 12 bin tüfenk ve 100 mişlerdir. 
4- 1tler ve cenub cephesinde mitralyöz vardır. Makale mıntakaıının Ga
~ Doıe garbında ileri ha- Adis - Ababa 11 (A.A)- raet yakınında bir ltalyan 
~etleriui lıafifce terakki SöyJendiğine göre, Ras - Sey- tayyaresinin dilştiiğil bildiril· 
111.~iılerdir. Habeşistan'• yumun 10 bin kişilik olan mektedir. Tayyarenin içinde 
~ ve cephane gönderil· ordusunun esas kıst:Dile irti· bulunan dört kişi ölmüştür. 
~•ı hakkındaki yasağın bat tamamen k~ıi,1miştir. I~~~- Adua 11 (A.A) - Şehrin 
~·trılmaıına dair Cenev- yan tayyarelerının verdıgı cenubunda başlıyan muhare
~ e karar verilmesi üze- malumata göre; Aksum'un be hazan hafif kıtal man
t ' ltalyan kuvvetlerinin şimali şarkisinde Habeş kuv- zarası almaktadır. Şehir ta· 
ıı:;.ek timalde gerek cenupta vetleri toplanmakta ve bun- mamen boş gibidir. Zira iki 
t, hareketlerini her ça- lar ltalyan piştarlarmı tüfenk tar.sftan hiçbiri topçu ateşi-d:'. baı vurarak Cibuti ateşile taciz etmektedirler. ne maruz olması yüzünden 
~"''Yolu iıtikametiade tes· Adis·Ababa 11 (A.A) - şehri gündüz işgal etmek is-
"'-l ~lıınıaları çok muhte- Makaleden Habeş hüküme- tememektedir. 
._,dır. Ti ki Habeşler doğu tine gönderilen bir telgraf- Roma 11 (A .A) - Röyter 
,,,•fıııdan ıilih ve cephane ta, Eritre askerlerinden mü- ajansı aytarı bildiriyor : 

"'••ınlar. rekkep bir müfrezenin Ha- Söylendiğine göre mukad · 
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l'arınkiAnadoluyuokuyuni 
-- En iyi Ve En Mevsuk ~ 

Harh Haberlerini İ 
18lihbarat Servisini Fevkalade Surette Kuvvetlendirmiş Olan 

Anadolu Gazetesinde 
i 
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Her Sabah Okuyunuz .J 
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des bir ıehir olan Akıum' u 
bombardıman etmek istemi
yen ltalyanlar, bu ıehirin 

öteki harp bölgelerinde ya
pılacak hareketler sonucunda 

- Devamı 4 ncü tıahifede-

Rus 
Deniz ticareti 

lsblnbul, 11 (Özel) - Mos
kova 'dan bildiriliyor: Rus 
vapur kumpanyalarından bi· 
ri, Karadeniz iskelelerile 
Suriye limanları arasanda iş· 
lemek üzere yeni bir program 
yakanda tatbik mevkiine ko
nacak, Rus vapurları bir çok 
iskeleleri tutacaktır. 

{Kral 1or1 

lstanbul, 12 {Özel) - Ati· 
na'dan haber veriliyor: 

Yunan kabinesi, dlln gece 
tekrar toplanmış ve iç iıler 
üzerinde uzun müzakerelerde 
bulunmuştur. Kabine, kral -------· ............ . 

Yunanistanın bütün resmi 
dairelerinden cumurluk ar· 
malan kaldmlmıştır. 

Kral naibi, Girid halkına 
hitaben bir beyanname neı· 
retmiş ve Kralhğın Yunanis• 
tan için faydah olacağını, 
Kral Jorjun, blltiln fırkaların 
fevkinde bir nazım olarak 
bulunacağını bildirmiştir. 

~amutaytn dnnkn toplantısı çok önemlidir 

Beklemediğimiz ih~imallere 
maruz kalırsak boğazlar i~in 
icaheden tedbirleri alacağız 
f •"Memleketin müdafaasını tamamlamak ihtiyacını . 
i 1 arsıulusal içtimalardaı;

11 

.. aıılatmağa çalışmaktan 
§ geri .kalmıyoruz ve kalmıyacağız.-ı, 

Boğazların durumunu gösterir harita 
..,.. Ankara 12 (Özel) - Bu meden kortarılması icabeden 
gün Nuri Conkerin başkan- bu önemli mes' ele etrafında 
lığında yapılan kamutay top- hükümetçe ne gibi tedbirler 
Jantısında Berctllrk (Afyon) alınmış olduğu hakkında ki 
un arsıulusal siyasal durumun sorusuna dış iıleri bakanı 
göstermekte olduğu tehlike vekili Şiikrll Kaya şu karıı· 
karşısında yurdumuzun nazik hğı vermiıtir: 
bir noktası olan Çanakkale ··- Çanakkalenin buglinkli 
boğazının açık kalması gll- vaziyeti, bogaılar mukave· 
venlik bakımından doğru ol- lesinin icabıdır. Vaziyetin 
mıyıcatıadın vakit ıeçiril· umumiyetle memlektin ve 

hususile bogazlarao mildafa
asına tahditler koyduğu bi· 
liomiyen birşey değildir. 

Arsıulusal duı umun huzur
suz olduğunu da görüyoruz. 
Böyle zamanlarda müdafaası 
eksik veya zaif şeraite tabi 
olan yerJer üzerinde hepimi
zin dikkat ve hassasiyetimi
zin artmış olacağı anlafalabi· 
lir birş'!ydir. Memleketin 
müdafaasrnı tamamlamak ih· 
tiyacını arsıulusal içtimalarda 
anlatmağa çalıımaktan geri 
kalmıyoruz ve geri kalmıya
cağız. Beklemediğimiz ihti
mallere maruz kalırsak icap 
eden tedbirleri almakta te
reddüt etmiyeceğiz." ( Alkış
lar, bravo sesleri ) 

Şükrü Kayadan ıonra ıöz 
alan Berctürk, sorusuna hli-
kumet adına verilmit olan 
karıılıktan dolayı kıvanç 
duyduğunu ıöyliyerek blltlln 
genel bir sillhlanma ıiyaıa· 
-Devamı 4 llncü sahifide-



. Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
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iBeyaz Papağanıni nındaki hiidi~e Nasıl Oldu? 
~ ITürkçeye. A • SIRRI~ Yunan Faşistleri, lngiliz ve Alman Gemicilerinin 
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Boni ikinci mektubu açar Ve bunu elde etmek mak- gazetelerinde okunmuştur: 

açmaz: sadile onu öldürmüştür. Patras'ta geçen salı günü 
- O, bakınız ıefı'm. F k . bir arb~de olmuştur. Buna a at cınayetten sonra ara-
Diye haykırdı. Con Stra- dair mahallinden gelen ha-

un: dığını bulamayınca ümid berlere göre, arbede şu şe-
- Nedir o, nikAh muka- ettiği paranın, Madam Hon- kilde cereyan eylemiştir: 

velenamesi gibi bir şey ga- harda emniyet edildiğini Patras limanında bulunan 
Jiba! tahmin etmiş ve buraya bir Alman şilebi ile bir in· 

Dedi. kadar gelerek, ayni maksatla giliz şilebi, telsizle Adua'nın 

tıktan sonra 2eç vakit işi 
büyütmek istemişler ve ltal
yanın P~tras konsoloshane
si önüne giderek aleyhtara
ne nümayişler yapmışlar, 

ltalya aleyhine söğmüşlerdir. 
Yunan Faşistleri, gemicile

rin bu hareketini görünce 
müdahaleye kalkışarak mu-
kabil nümayiş yapmak iste
mişler ve arbedeye .sebebi· 

yet vermişlerdir. lngilizlerle 
Almanlar ve YunAn Faşist-

l~ri arasında vukubulan bu 
arbede neticesinde üç taraf· 
tan bazı kimselerin kafaları 

yarılmıı ve zabıtanın müda
halesi sayesinde iş yatıştırıl· 
mıştır. ltalya konsolosu, bu 
mes'ele hakkında Romaya 
bir rapor göndermiştir. ... 

12 Birinci Teırin 9~ 

Türkistan da 
Bir kuyudan petrol 

fışkırdı 
Türkiıtanın güneyinde pet" 

rol araştırma itleri iyi sonuÇ" 
lar vermiıtir. O ç kızıl ilç•" 
sinde burgularla sondaj '/1" 

pılırken bir kuyudan petr01 

fışkırmaya baılamış ve 36 
saat içinde 10 bin ton pet" 
rol birikmiştir. Bu fışkırdl• 
Türkistanda buiüne kadat 
biç ümit edilmiyen gayet ıet 
gin petrol kaynaklarının bO" 

lunduğuoun bir alAmetidit• 
O ç kızıl bölgeıinin ilerid~ 
büyük bir endüstri bCSlı•sı 
olacağı şimdiden beklenDJCllı" 
tedir. - Hakikaten öyle! Fakat onu da öldürmüştür . . Katil, Habeşler tarafından istirdat 

bu sayede katilin ismini an- epey zamandanberi burada- edildiği haberini alınca, her 
lamış olduk demek .. Bu ka- dır. Nevyork'ta müstakil bir iki vapur mürettebatı sevinç 
ğıt, bilseniz, · işimize ne ka- irinde kalmışlar ve karaya ev içinde cinayet işlemek, T 

dar yarayacak! Bakınız, 1922 çıkıp, bu haber şerefine eğ· 
l 2 H çok kolaydır. Orada herkes, 

yı ının aziranında Belton lenmek istemişlerdir. Gerek 
şehrinde (Danyel Tomas Ga- komşusile pek alakadar ol· lngiliz ve gerek Alman va· 

Italyanın her yanında şid
detli bir sansör vardır 

rifi), (Sara Çeyin Harken)le maz, fakat bir pansiyonda purlarının bütün müretteba-

evleniyorlar. İşte aradığımız adam öldürmek, pek kolay tı kayıklara binmişler ve .Briııdiziye ug"' rayan ( Makedonya ) vapuru 
D. meydana çıktı! (Daoyel olmasa gerektir. Katil, bun- Patrasa çıkıp doğruca mey- -
Tomas Garifin) dan dolayı bir plan tanzim hanelere gitmişlerdir. mürettebatından, Yunan gazeteleri istenmiştjı· 

Taharri imiri Con Straun etmek için zamana muh· Gemiciler, kafaları adam 
genç Dedektifin kabiliyetini taçtı. akıllı tütsüledikten sonra çar- Atina - Son gelen ha- lerini beklemekte ve fakat ya) vapuru, limana girer gi~ 
taktir etti ve sevinçle Boni- Con Straun, biraz düşün- şıya çıkmışlar ve avazaJarı berler, ltalyanın her tarafın· resmi teblikten başka hiç mez, bir çok ltalyanlar bat 
nin elinden nikah mukave· dü ve sonra: çıktığı kadar "Yaşasan Ha- da sansör vazedildiğini bil· birşey öğrenememektedir. hakkında hakiki bir b•b: 
lesini alarak okumagv a ba•- A k b · t d' b v d' kt d' it 1 'd Af . Yabancı gazetelerin Ital- alabilmek maksadile vıP 

Y - r ası var eşıs an,, ıye agırmağa ırme e ır. a ya a rı- . . _ ı•" 
Jadı. Con Straun, mukavele- başlamışlardır. ingiliz ve Al- kadan haber almanın imki- yaya gırıp ok~n~aıı da kıs- murettebatından Yunan 
Yi iyice okuduktan sonra·. Müzayede ı· (e f·e,, - · ·ı . h k f kt H k d . b' men yasak edılmış bulundu- zeteleri istemişlerdir. 1 • man gemıcı erı, sar oş a a nı yo ur. er es, ~rın ır v . . • . 1 k • G OIJP 

- Şu halde Sali, evlendi· ile caddelerde hayli dolaş- asabiyet içinde harp haber· gl u ı~ın,b •1ınır er ço gergın- azete istiyenler arası de" 
ğinin birinci yıl dönümünde kaJade büyük satış ~~ .... _. eşmış u uouyor. Brendizi liman reiıi ve d• 
öldürülmüş oluyor. Aradan Uzak şarkta durum Korfodan bildirildiğine gö- niz sıhhat işleri müdüril 
yedi sene geçmiş demektir. 13 Teşrinievvel 935 Pazar re, geçen sah günü Brendi- vardır. Söylendiğine g6r~ 

Boni, amirinin biraz evvel günü sabahleyin saat 10 da 1( 11 ı ı zi limanına uğrayan Yunan ltalya'da gizli bir heyec• 
t dd · k iZi ar a yapı an bandırasını hamil (Makedon- ve endi•e hüküm ınrüyor· yapmış olduğu tarizin in- ramvay ca esı me tupçu Y 

tikammı almış olmak için: yokuşuna varmadan evvel G G • ı--h•• .... ..._. ~ l • 
-Buna da birtesadüf de- Salhane mevkiinde 425 No.lı son ~arpışmalar • öm Ü~ ber l" 

yelim! Gördünüz mü şefim, evde maruf bir aileye ait ~ ";' 
zannettiğiniz kadar acele fevkalade lüks ve nadide mo- d • • 
etmiyorum, Sali 2 Haziranda bilyalar müzayede suretile j ç· ' • J • ı ne ne en gı tın 1" 
öldürülmüştür. Katil, bula- satıJacal..tır. aponya lll e para Verırse, ngı tere ' 
bildiği bütün kağıtları yak- Mavondan mamul gayet M k ' e t k -- . - 1 
mıştır. Honhard, her halde zarif büfe kara yemek ma- ançu o yu resm n anıyaca Sovyetlerin Romanya ile aulaşına8 ' 
adres olarak Potes pansiyo- sası ve alta adet maruken Tasın Tokyo aytarı bildi- hükümet teşekkülleri ile ln-
nunu gösteriyordu. Katil, bu iskemlesi. yeni bir halde L, riyor: giliz Laytars Heyeti arasın- Macarları endişeye doşordn 
mektupları b ld . H Çin Kızıl ordusunun esas dakı' konu•malarda Çı'n'ı'n k .. ~et• u u ıse, on- Neupeld, markalı Alman pı' - y M b b k 1 • 1 t a u .. kuvvetleri Si-Cu-Van ilinin acar aş a anı genera 

1 

ıcap arını araı ırm . fi" 
hard'ın adresı· · ) t t b · k ekonomik durumunu ıslah için G" b'· ,_ B ı· t f b k 1 bır nı an amış ır. yano ve a uresı, maru en kuzeyinde toplanmıştır. Bu· om uı un son er ın se- e ra ına a ınmaı ı!I• 

C St D d k k 'k' k it k · 200 milyon Çin Dolarının h t t l ht l'f 'f d' B h et eoP on raun, genç e e • anepe, ı ı o u , şemsıye· rada 16 Eylülde Nankin ya a ını gaze e er mu e ı zı e ır. una ayr 
tifin bu mütaleasını gayri Jik, camlı maun orta masası kuvvetleri ile Kızıllar ara- Çine ikraz edilmesi konuşul- şekillerde tefsir etmektedir· memelidir." d• 

d · h 1 b b sında kanlı bı'r ,.arpışma ol· muştur. Eaer Japonlar bu le.r. Völkischer Beobacbter vari görmedi ve: sıgara se pa arı, so a ve o- T a d k 
b- ük ·k t · t•k · t' k d ( Viyana'da nıünteıı.:ir "Neu- iyor i : tı• -Muhtemeldir. Sali, anasın· ruları, kütüphane, bir adet muş ve uy mı yas a ıs ı raza ıı ıra e er erse Y Straıburgda Fransızlar tt' 

d topru ateşleri açılmı•tır. Hü- M es VViener,, gazetesi bir b ... ' an daha az ihtiyatkirmı• iki kiıı.:ilik nikel kar"ola maa T Y lngiltere ançukoyu resmen f d S · t6 ..,... " " " kiimet askerleri taşıyan bir makalesinde şu fikri ileri ra ın an pıonag bl. 
demek. somyası ve yatakları, maun- tren kızılJar tarafından ta· tanıyacak ve Çine de tanı· sürüyor: ile yakalanan Alman tel>'. 

- Ben zannediyorum ki, dan mamul modern 3 ka 1 t kt J ı b k y ... D h d' asından bir adam ile b. ir 1., .. pı ı arruza uğramıı ve 200 den aca ır. apon ar una arşı arı resmı eutsc e ıp- k 1 K atlP" 

katil de bu iki kadının ara- şifioyeralı aynalı dolap, tu· fazla hükCımet askeri ölmüş- Ingiltere tarafından Mançu- Jomaticsh politische Korres· nimar a 1 omüniıt •J• bel'" 
sındaki münasebeti belli et- valet ve iki komidonoıu, iki tür. konun tanınması ve bu is- pondenz bülteniM, acar baş· Jar ve Sovyet Rdusy; 0ı.tıll 
memek için ihtiyatkirane ha adet birer buruk kicıilik kar· c· 'd I"" d 'k k k k'l' . Al ' . bına çalışıyorlar ı. u ·Jı· 

T Y ~ın e ma ı urum: tı raz uza şar ta Çin ve ve ı ının manya yı zıyare- Üzerlerinde pek fazla 111ıbd 
reket etmiştir. Fakat insanı yola maa somyası ve yatak· Tas'ın Tokyo aylarından barış mes'elesini halledecek tini Romanya ile Sovyet tarda para bulunmuştur,0 .. ,.,t düşündüren bir mes'ele var: l k k 1 ] h b 1 .. J 'b. d w 'ld' d' ı R d l 1 .. arı, çocu aryo ası, emaye a ınan a er ere gore apon gı ı egı ar ıyor ar. usya arasın a yapı mış o an para ile Fransadaki l{olll .)ı 
Bu adam ne sebebe binaen banyo ve termosifon ve sut ------•• ...... .._..~ pakt ile "Kızıl Kama" nın d')ef'"' 
k f Mongoıl.Stan'da o·· lülerı· n orta Avrupaya daha ziyade partilerine yardım e hı ·0e1ı1 arısını öldürmüştür. Anla- ve te erruatı, ceviz iki ka- bunların ltalya aley 1 ed•• 

'ılan Sali, az para kazandı- pıh aynalı dolap, lavoman yaklaşmış olduğunu yazıyor d l devılll 
L\ıf ua am d · t Kalbi harekete ge· propagan a arına . ,._ . .,e ğından ancak geçinebiliyor- tuvalet ve porselen lavobu ZZ ra yo 18 88• ve şöyle diyor: bilmeleri kastedilmiştfı. ~ .. • 

du. Kocasile beraber yaşa· gece lambaları, nakiş ve di- yonları kuruldu tiriliyor .. Bu pakt ile Sovyet Rus- bunların üzerinde 'İıe11· 
mak istememi• olabı')ı'r .. Ka- kiş singer makinesi, son mo· ya Macaristana askeri kom- komünistleri tarafındaP ·•• 

y Mongolistan elektrik sos- Moskova profesörlerinden ı B h ı lh f ., .. 
tilin, bu soygunculuk maksa· del silko markalı 7 lambalı ıu 0 uyor. u a su u ve dilerine verilmiş ve . ''b•'tt yetesi tarafından 100 kilovat Asinovski ölmüş çocukların M · ı h ı r 
dile i•i yapmış olması da radyo, iki diyaframlı Edı'son acarıstanın var ığını te - memleket müdafaası 1 e fi 

7 kuvvetinde bir merkezi kalplerini harekute getirmek d't d b' h ld' B l DJ•t 
muhtemeldir. Bütiln bunlara gramofon 30 plikiyle ipekli V'"' bunları dı'rı'Jtmek yolunda ı e en ır a ır. u se· endüstrisine ait ma u obidl radyo istasyonu, diğer dokuz ... b ) M · t d' h d ııı 
böy)e deyelim, fakat katı'lı'n ıı.:ezlong, Amerikan duvar sa- b ·· ı· b l ep e acans anın en ışe esrarı i tiva e en ., şehirde 5 kilovatlık küçük azı 0~~m ı tecrü e er yap- d k ı 'k ı b l tur 
buraya kadar gelerek kaı'n ah, mavundan şifinyerıı· do· f 'b 50 e ere emniyet ve var ığının vesı a ar u unmut · radyo istasyonları inşa edil· mıştır. · e<:riı e ölü çocuk ______ ,_.._...._. ______ _ 
validesini de öldürmek iste- lap, beşik, sarı ve bakır man miştir. Mongolistan'da radyo üstünde yapılmış ve bunlar- EntranSİJ. an Balkanlards 
mesi, adeta bir muammadır, gallar, cevizden ma1Du) açı- neşriyatı genişlemektedir. dan 35 inin kalpleri hare· blJ 
değilmi? hr dört köşe masa, etejer H kete getirilmiş ve bu hare- Italyanlar aleyhine ha· TüUln mahsulll 

Con Straun, Boni'nin bu kuşlu ayna, çocuk arabası, ava treni ket 25 saata kadar devam d 
f · l · · l"'k d d' yagvh boya levhalar, bir,.ok etmiıı.:tir. Harekete gelen herler uydurmuş sene tazla ır ..... ., 
arazıye erını a ay ane ın- d T Kırımdan Moskova· y • ı .. p 

ledikten sonra: hezaran san alya, brons pen· kalpler 3.4 saat bilhassa ltalyan gazeteleri, Habeş Bulgaristan tütü~)erıP 
1
,, .. 

- Her ne ise.. çere kornezler ve halı kilim ya u~tu muntazam çalışmaktadır. Bu· harbı hakkında heyecanlı yıl fazla olduğu ve bU~19119 
Dedi. Boni ise, düşünce- ve seccadeler 10 paça şam 29 Eylülde Kırımda Kok- nun için profesör Titoda ve haberler veren ve verdiği d .. )' b' ıııikt• fti 

lerini daha iyi anlatmış ol· sedef işlemeli şark oda ta- tebelden 6,45 te hal·eket Adrinalin maddelerini kana bu haberler Habeşistandaki Aaln onem ı hır edilec•»-
kımı ve saire birçok mobil- d "' it 1 1 l manyaya i raç · · ot· 

mak için: eden ve bir motörlü uçakla zerketmiştir. Bu maddelerle urumu guya a yan ar a ey· Sofyadan haber verıhY ,,,, 
- Yok, ·dedi· bu mes'ele yalar bilmüzayede satılacakhr. 7 planörden mürekkeb olan şimdiye kadar hayvan kalp- hine gösteren Alman (En- Yunan tutilnleri de, g d•" 
k'k d A 1 b Hamiş: leri üstünde bazı tecrübeler transijan) ajansına şiddetli eoe 

tet ı e şayan ır. ıı u Mobilyalar gayet lüks ve bir hava treni 1524 kilomet- hücumlerde bulunmaktadır- seneye nisbetle bu '·,tı11d• 
noktalar U''zerı'nde tevakkuf f · h' · d yapılmı•tı. h f 1 d Yunanı satış acele olduğundan işti· re mesa eyı ıç ınme en y lar. Jurnale Ditalya gazete- a aza ır. 

1 
ıtıt• 

edecek ve tayin edeceğimiz tirak edecek zevat çok isti· 10,S saatte almış ve Mos- (erdeki ihtiyat benzin ve yağ· ıi, bu ajansın Italyanlara tütün piyasası açı ıııı dt•b" 
hattı hareketten sonra katili fade görecektir. Fırsatı ka- kova uçak alanına gelmiştir. Jar borular vasıtasile motör- karşı aleyhtarlık yaptığını Geçen sene 45.60 baJ ,,. 
tutmağa çahıacağu. Benim çırmayınız. Ayni tren 18 Eylülde Mos- lü uçağa ınuvaffakiyetle ve- ve verdiği haberleri, daima miye satılan tütUn~er, ıııd•' 
kanaatime göre, katil, karı- Fırsat artırma salonu Aziz kovadan- koktebele gitmiştir. rilebilmiştir. Bu yolculuk bir Italya aleyhine tertip etmek ne 65-75 drahuuy• 
ııada bir ıey ümid ediyordu. Şınık T. 2056 Bu sefer esnasında Planör· acun rekorudur. ıuretile yaptığını yazmaktadır. satılmaktadır. 

8) 

do 
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81 Limitet vapur 
acentası 

d Cendeli Han. Birinci kor· 
011

• Tel • 2443 
Li Ellernıan Linyn Ltd. 

Verpoo) hattı: 

t' 
11

~LAMINIAN,, vapuru 16 
s''G.cı teşrinde Liverpool ve 
h '~enaeadan gelip tahliyede 
ı: ll~~cak ve ayni zmanda 
'I bır11ıci teşrine kadar Li-
,:~Pool ve Glasgovv için 

11 
alacaktır. 

Q LESBIAN " vapuru 26 
S' teırinde Liverpol ve 
b:~eııaeadan gelip tahliyede 
2 • u~•cak ve ayni zamanda 
Po'~ınci teşrine kadar Liver· 
'4 ° ve Glasgovv için yük 
lo taktır. 

.. 11dra hattı: 
h.ı GASTILIAN " vapuru 
te,:.n lilllanımızda olup 18 
~ı:ıı:ıı.e. kadar Londra ve 

11 ıçııı yük alacaktır. 
Q MARONIAN,, vapuru 20 
ol~ letrinde beklenilmekte 
l

0 
pd 28 B. teşrine kadar 

,~ tJ. ra ve Hull için yük 
Ctktır 
"l' . 

Q t liURSO" vapuru 15 
~ eırinde Londra, Hull ve 
~lll •eraten gelip tahliyede 
lhe ti•caktır. 

eneral Steam Navigation 
"A Co. Ltd. 

Q, DJUTANT,, vapuru 30 
01ı1 teşrinde beklenmekte 
~:d 7 ~kinci teşrine kadar 
be ra ıçin yük alacaktır. 

.. ;;;ebe Levante Linie 
~iti FIA,, vapuru 28 B. 
•e ;de Hamburg, Bremen 
o~!) llversten beklenilmekte 
~ tahliyede bulunacaktır. 

•,p~t: V urut tarihleri ve 
deiia.ların isimleri üzerine 
~b~11kliklerden mes'uliyet 

edilmez. 

• 
<\.li Rıza 
Pılnce ili ıh an esi 

r~t1·......._ ___ _ 
1 kavatlar çarşısı 

No. 34 

Tolstoy günü 
Rusyada büyfik tören· 

le kutlulanacak 
20 Teşrinievvel 1935 de 

büyük Rus yazmanı Leon 
Tolstoy'un ölümünün 25 inci 
yıl dönümü olacaktır. Bu 
münasebetle bütün Sovyetler 
Birliğinde T olstoy adına bü
yük bir batua günü yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Bu· 
nun için Maksim Gorkinin 

riyasetinde bir komisyon kurul
muştur. Bu arada ToJstoy 
müzesinde bu büyük yazma
nın hayatının son senelerini 
güsteren yeni bir şube açıl
maktadır. Yazmanın vatanı 

olan Yasnaya Polyana'ya bu 
münasebetle özel bir seya· 
hat tertip edilmiştir. Bütün 
şehirlerde Tolstoy için kon
feranslar verilecek ve tören
ler tertip olunacaktır. 

Kaip hisse senedi 
makbuzu 

1 Eylül 931 tarih ve 
124167-29732 taahhüt sıra 
numaralı 45 liralık Cumuri
yet Merkez bankasının hisse 
senedi makbuzunu kaybet· 
tim. Y enisioi çıkarmak üzere 
müracaatta bulunduğumdan 
eskisicin hükmü kalmadığı· 
nı ilin ederim 

Kasaba tütün inhisarı an
bar memuru Ulu Hasan 

Tahsin oğlu Faik 

Ôksftrenler! l\lut· 

laka (Okamcntol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tecrO.be edi-~ 

ıiz •• 

Ve Pilrjen ~ahapın 

en nstftn bir mils· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ ea 
~ 

Kuvvetli mnshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat silrgiln ~ 
haplarını Maruf ,.. ~ 
ecza depolarından en 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
.,, o tör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları 1,0rk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fttrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz il4ç 

ve tuvalet çeşitleri satar. 

lK ijj li llJ / 

_AV~ 

· o 11 ıu ıı·· 
1 &lrcıaıl _c;,ANL<A~I 1 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. VVINFRIED,, vapuru ha· 
len limanımızda olup Roter· 
dam ve Hamburg için yilk 
ala maktadır. 

"TROJA " vapuru balen 
limanımızda olup Hamburg 

ve Bremen için yük almak· 
tadır. 

"VV ASGENVVALD,, va· 
puru 14 Bci. teşrinde bek
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
caktır. · 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

"MOREA,, vapuru S ikinci 
teşrine doğru bekleniyor, 

Hamburg, Bremen Anvers· 
ten yük çıkaracaktır. 

"ANUBIS,, motörü 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
15 ikinci teşrine kadar An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 

için yük:alacak olan vapurlar 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

'' ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 1 1 nci teşrinden 12 1 nci teşrino 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 21 1 nci teşrinden 26 1 nci teşrino 
kadar yük alacakhr. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 2 nci teşrinden 8 2 nci teş• 
rine kadar yük alacaktır. 

Burgas, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar için 
yük alacak. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oslo 

ve lskaodinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

" VINGALAND " vapuru 2 l nci tşrinde bu limanlar 
için yük alacacaktır. 

"VASALAND,, motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 2 2 nci. teşrinde buradan hare
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAfN 
Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselone ve 

Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 
" ALBA JUL YA,, vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 

günde hareket edecektir. 
"SUÇEAVA,, vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 

teşrinde hareket edecektir. 
Yolcu ve yük alır . 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

"LEVV ANT,. motörü 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. HAMBURG 
"NORBURG,, vapuru 8 Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

B · · d b k Acente mes'uliyet kabul etmez . cı. teşrın e e )eniyor, 
Anvers, l{oterdam ve Ham- Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
burg için yük alacaktır. tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mOracaat 

DEN NORSKE MIDDEL • edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
HAVSLINJE ( D·S. A-S. ilanda yazılı tarihlerdeki değişikliklerle navloolardaki 

değişikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. 

S p AN ~S~L~ JE N ) •1111111111111111111 Jll lll lll J lll il lfl lll llf lfl il lll lll lf lll il fll l lll il l lll il lll llllf 1111111111111111 • 

"BOSPHORUS,, motörü §=lzmir yün mensucatı_= 
23 Birind Teşrinde bekleni· 

yor, Dieppe Dünkerk ve -r . . k A . . k t . = 
Norvec limanlarına yük ala- ~ Uf fiQfl}fil. Şif e }-
caktır. = i · Yn M To k A ~ · H lk -

AMERICAN EXPORT LINES-;;; zmır n ensocatı r · v· nın a a- =: 
NEVYORK = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ;;;;; 

"EXMOUTH,, vapuru 16 ~ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, = 
Bci. teşrinde bekleniyor, ~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -

Nevyork için yük alacaktır. ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 = 
"EXCELSIOR,, vapuru 30 = numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir- = 

Bci. teşrinde bekleniyor, ;; keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika- _ 
Nevyork için yük alacaktır. 

SERViCE DiREKT ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum -
DANUBIAN = olan mamulatmı muhterem milştcrilerimize bir ;; 

TUNA HATTI = defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. = 
" ALISA,, motörü 12 Bci. :: Perakende satış yeri Toptan satış yeri = 

teşrinde bekleniyor, Belgrad, ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark =: 
Novisad, Komarno, Buda- = Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. = 
peşte, Bratislava, Viyana ve ~ biraderler s 
Linz için yük alacaktır. _ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ;;;;; 

ARMEMENT DEPPE- _ ve biraderleri = 
ANVERS = Yeni manifaturacılarda mimar = - -"EGYPTE,, vapuru 20 Bci. 

teşrinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yük alacaktır. 

"ESPAGNE,, vapuru 5 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giriıilmez.,, 
.. 111111!~~~~~111111111 ..... 

DOKTOR 

-
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklara 
Mtiteha111111 

1Hrici Be)'ler Sokagı N. 68 
Telefon 9452 

= Kemaleddin Cad. Yünlü mal- = - -= lar pazarı F. Kandemiroğlu ;; 
•ıı ııı 111111111ıı1111111111111111111 ı 1111111111111111111ıımıı111111111111111111111111111111111111 u ii 

.-Sümer Bank-. 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Heı·eke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·y 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Mulıarriri -17-
MIŞF.L ZEVAKO f 

Uluslar kurumunun Italya aleyhine verdiği karar Romada telaşı mucibolmuş ... "O 
l{raliçe lzabo, kaplanın bulundu~ 

ltalyanlar, önemli 
manlarına toı'pil 

ve islek li-.. 
döktüler 

------------------------~~ 
Alınan bütün tetbirler, gizli tutuluyor, hilktimet torpil 

döktüğünü vapur k~umpanyalarından saklıyor 
Jstanbul, 12 (Özel) - Londradan haber ,·eriliyor: 
t;luslnr kurumunun, ltalya aleyhine ''erdiği karar, 

ltalya :resmi ~e,enlerinde telllş uyandırmıştar. llükO
mct, derhal ôocmli \ ' C i~lck limanların mcthallerine 

torpiller döşemiş ve bu meyanda batnn ltalyao sahil· 
terinde fevkalade tedbirler almıştır. BGUlu bu tedbir
ler, gizli tutulmu~tur. ltalya lınkumcti, ,·apur kum

panyalarına torpil dökmediğini söylemiştir. 
~~~~~~----.................. ----~~~~~~ 

Ta are i angosu Doğu Alrikaya • 

YY P y ltalyanlar yenı sev 
7009 numara 200 bin lira kazandı I ' l 
200,000 L. ~!~2~ ~!!~! !!~~~ ~~;:~ iıyat yapıyor ar 

ı1ıu2 18463 18612 18704 --
7009 Nuınaraya l~~~~ ~~~~~ ~~::~ ~~~~i Mesina ve Napoii linıanlarından as-

15,000 L. 220; 22261 23t 6!l 2375ı ker ve ınühimmat )1ükleııi,1or 
24019 ~5629 25696 26361 , J 
~7366 27709 27987 28532 lstanbuJ 12 (Özel) - ltaJ- göre, (Lconardu Daviç) va· 

1()914 N .. 28950 29599 29924 yan arın, doğu Afrikasına puru, asker ve mühimmatla 
i ıımara'a ·· r 'kt d k J 70 Jira kazananlar ooem ı mı ar a as er ve dolu olduğu halde Süveyş 

] 2000 Lira 12334 10747 15753 20196 mühimmat sevketmeğ~ baş- kanalından geçtiği gibi, Pi-
ladıkları ve bu sevkıyatın, 

27402 Numaraya 

10000 Lira 

8214 20240 7934 14448 acele ve telaşlı bir surette yakomani vapuru da Napoli 
27161 21046 5271 7249 devam ettiği Paristen haber ve Mesinadan asker ve cep-
5018 23132. 7125 17337 veriliyor. hane ala rak dün doğu Afri-

18089 Numaraya 17325 2~119 7522 18916 Romadan alınan haberlere rikasana hareket etmiştir. 
3859 2824 24253 10556 - -· -~-----

ı~ö~' ~~iş~~zanauıar ~!~~~ 1~:;~ 2~;;: 1;;~: Afrika işinin güçlüğü· 
13uS7 13666 15140 17012 19090 322 15488 19938 •• • d • ı d l 
21917 22ö86 28441 1!~;~ ~~~~~ 2;~~~ 2~~~~ nu şım ı aıı a ı ar 
Bin Lira Kazananlar 16633 27662 525 29988 
2 3 13814 15169 15450 17493 17842 31639 34 

16920 17795 2ı49t 23985 24794 758 12387 12668 
25489 27037 
Jkiyüz Lira Kazananlar 50 lira kazao~nlar 

719 
3939 
5054 
666:1 
7676 
8912 
9441 

2517 3096 
4690 472 

5447 5fi96 
694l 6991 
76i9 7S50 
9075 Hı34. 

9825 1036:! 

3784 
4863 
6ll:J 
74.12 
8:l01 
927~ 

11842 

9040 18575 7234 15440 
19794 21546 13413 22243 

9546 5217 26881 25998 
5564 11053 18133 18793 

23376 12533 ~163 16881 
25998 5564 11053 18133 
11851 ---------- ·----------

Aloizi konferansını veremedi 

Haheşistana silah veril
nıesi kararlaştırıldı 

·- ·-

·-·--Matbuat hakanı: büyük muharebe· 
ler hıından sonra başlıyacaktır 

Paris 11 (A.A) - Malen varsa, o da harbın şimdiye 
gazetesinin Roma aytarı bil- kadar başlamadığıdır. Ya· 
diriyor : kında vukua gelen hadisatın 

Burada Afrika işinin güç· h e emmiyeti azdır. Büyük mu· 
lükleri tamamen takdir olun- harebelere bundan sonra in· 
maktadır. Geçen Perıembe· 
denberi neşredilmekte olan tizar olunmaktadır.,, 

Maamafih durumu bu tarz· resmi tebliğlerden sonra mat· 
buat nazırı M. Alpieri'nin son da mütalea eden Maten ga· 
defa yaptığı sarih beyanat zetesidir. Diğer Fransız ga· 
çok nazarıdikkati calip bu- zeteleri, umumiyet itibarile 
lunmaktadır. Matbuat nazırı bilakis harp hakkında ltal-
düo demiştir ki : yada mevcut şevk ve heye· 

"- Askeri olan bir şey candan bahsetmektedirler. 
~~~~----~·~·~--------~~~~ 

Laval Kraliçe 
Iııgiltere, ltalya'ya karşı alınan zec- Marya şahsen da- rarisc döndü 

ri tedbirlerin ilkini tatbik etti 
Cenevre 11 (A.A) - On 

altılar komitesi irtibat ve te· 
lif komitesine şunları tavsi
ye etmeğe karar vermiştir. 

1 - Habeşistana karşı 

Aınbarğonun derhal kaldı

rılması. 

2 - ltalya ile müstemle
kelerine karşı ambarğonun 

muhafazası . 

3 - Silah ve levazımın 

tayini için M. Ruzveltin lis· 

tesinin esas olarak ahnması 
ve sonradan bu listenin ta· 
mamlanması. 

Londra, 11 (A.A) - Tay
mis gazetesinin Cenevre 
aytan gazet esine bildirdiğine 
göre, lngiltere ltalyaya karşı 
zecri tedbirlerin ilkini tatbik 
etmiştir. 

logiltere posta idaresi 
Ha beı· ltalyan anlışmazhiı· 

nın uluslar sosyetesi tarafın-
dan ne suretle tetkik 
edildıği hakkında Baron 
Aloizi tarafından mikrofon 
önünde yapılacak bir kon
feransı Amerikada yaymak 
için her türlü iş birliğini 
reddetmiştir. 

Bu konferansın Baron A· 
loizi ile bir Amerikan gaze· 
tecisi arasında bir mülakat 
tarzında olacak ve logiltere· 
nin resmi telsiz istasyonu 
olan Rugby, bu konferansı 
Amerikaya verecekti. Fakat 
tesbit olunuan saattan bir 
kaç dakika evvel Amerika 
gazetecisi lngiliz telsiz telg· 

raf istasyonlarının bundan böy
le ne Baron Aloizinin ne de 
başka bir ltalyan şahsiyeti

nin her hangi bir diyevini 
neıretmiyecekleri keyfiyetin· 
den haberdar -edilmiıtir. 

va etmiyor 
lstanbul 12 (Özel) - Yu· 

goslavya kraliçesi Marya, 

Kral Aleksandr1ı öldürenler 
aleyhine şahsen açtığı dava-

dan vaz geçmiş ve hukuku

nun vikayesini Fransız adli 

yesine terk etmiştir. --------Hıılkevleri için ge-

tirilen .. a(lyolar

dan gümrük res
mi alınmıyacak 

Ankara 12 (Özel) - Ka· 
mutayın dünkü toplantısmda 
Halkevleri için ithal oluna· 
cak radyo sinema makine· 
lerinden gümrük ve muamele 
vergisi alınmaması hakkın
daki kanunu kabul etmiştir. 

lstanbul 12 (Özel) - Frao
aız başbakanı M. Piyer La
val, tayyare ile Parise dön· 
müşlür. Başbakan, tayyare 
istasyonunda bütün Nazır
lar tarafından karşılanmıştır. 

Hariciyeencümeni, (Frank 
Buyon) un başkanlığı altın
da toplanmış ve Piyer La-
val'dan dış siyasa ve ltalya 
Habeşistan mes'elesi etra-
fında izahat istemeği karar
laştırmıştır. 

lngiliz · Italyan 
Harhından korkuluyor 

lstanbul, 12 (Özel) - ln
giltere • Italya siyasal müna· 
sebatı gittikçe gerginleşmek· 
tedir. İki devlet arasında 
bir savaş çıkmasından kor· 
kuluyor. 

Pariı gazeteleri, Afrika 
harbının bir başlana-ıç oldu· 
iunu yazıyorlar. 

kafesin kapısıııı açıvermişti.. . 
.. b•' Kraliçe bu hadiseyi hid· iki papasın gelmesini ıyı 

detle düşünüyordu. Borgun- manaya hamledemiyord0
• • 

diyalıların elinden Odeti Evet, akşamdan evvel kelle 
kurtarmıştı. disine refakat etmek nzet . 

Oldukça uzun bir düşün- hizmetçilerinden birisini Y'. 
meden sonra, başını kaldır· nına çağırmıştı. Bu z•~=r 
dı ve kendi kendisine: larda Parisin bütün kı 1 

- Bu Pasavan benim ol· kadınları, hatta Kraliçe!:. 
saydı... bile sadık hizmetçi kad10.tr 

Dedi. . . rile saatl~r~a konuş~ak ~ 
Nihayet, cınayet anı gelap yadında ıdıler. Hatta lı'' 

çaltı. konaklarda hizmetçiler · 
Kraliçe İzebo, kaplan mu· nım veya efendilerile .•f 

hafızı Bua Redonu çağardı. sofrada yemek yerlerd•· -
Kaplan muhafızı taştan Ne tuhaf şeyi Bu ılıf~ 

bir adam gibi geldi, ve .. Kap· Odetin yanına çağırdıj'ı.ı.~, 
lanın demir kafesinin demir hizmetçi kadın, kendııı ~ıl 
kapısını açmağa hazırlandı. hemen bütün esrarına •' 

Bundan bir çeyrek saat =görünüyordu. __,/ 

sonra, kaplanların bulunduğu Kanlı muharebeler 
yerden Odet' in dairesine ,;1 

giden dehlizde hiç bir kimıe -Ba~tarafı 1 inci sahifede r 
yoktu. Bu aralık Bua Redon ellerine düşmesini bekferJleıııi 
aç kaplanın bulunduğu dai- tercih etmektedirler. Jte;,r 
renin kapısını açmağa hazır· çevenler, Aduanın Habed•~ 
landı. Fakat kraliçe lzebo, tarafından alındığın• .~ 
muhafıza çekilmesini emretti olan haberleri kesin °1'' 
ve kaplanın kapısını bizzat yalanlıyor. jlef' 
kendisi açtı. Londra 11 (A.A) - .. b11' 

Aç kaplan Emperiya bir midir. Habeşistan Elçihi
1 

sıçrayışta kafesten dışaı fır· diriyor: . bİ' 
ladı ve salona atladı . Salahiyettar bildiğioı~s lı'' 

lzabo saklanmış olduğun kaynaktan aldığımız bı~ lıİ' 
dan salonda hiçbir kimseyi herde, Adua'da ıidde~Jı it 
bulamayınca kaplan dehlize çarpışma olduğu bildirıllll ,-· 
saldırdı. tedir. Çarpışmada ftıl1d~ 

Bu ,dehliz,• kaplanı doğru· lardan iki bin yaralı '''4,· 
ca Odetin dairesine götüren lstanbul 12 (Özel) .-it dl' 
yol idi . vanın Habeıler taraf•~·~· 

'il' zapdedildiği resmen bil 1 

Biz şimdi, :ı:dmazel Odet m ô!kteciir. 6f 
dö Sadivere gelelim : lstanbul 12 (Özel) .- / 

Ogün, Odet mutat veçhile transijan ajansın en so• c1f' 
kralın ziyaretini kabul ede- diği bir haberde, Eritre İ 

besinde vukua gelen ç p 
cekti. Fakat kral gelmediği kanlı bir savaş soaucıı' ti' 
için bu dairede yalınız ba • ltalyanlar dehıetli 511rı ~ 
şına oturmakta idi. t Y 

hırpalandıkları bildiriY0 • ~· 
Dairenin yanında bulunan savaıta üç bin ltalyaD •' 

muhafız ve silahşorların za· ri maktul düşmüştür. 
1
,.) 

bitlerinden birisi, Odete JV 
kralın deiiı kendisini ve Bogazlar mese. ,.1 
batta kraliçe lzaboyu bile f p . 
ziyaret edemediğini çünkü -B~ıarafı birinci ıoh• ' 
bu gece kendisini iki papa· ıı gütmekte oldukları bll l 
sın tedavi edeceğini haber lerde yurdumuzun DJill~ 
vermişti. dafaası bakımından b İ 

1 -~ Evet, bu suretle yanız ların açık kalması dol ~ 
kaldığından dolayı çok sı· mıyacağını söylemiş, bOb'~ 
kılmış idi. lara ait mukavelenin l 

Genç bir nedime, kral ta· adilet ve yurdumuıu~dJ, 
rafından kendisinin madam niyeti bakımından °. ;I 
Marjantine refakat etmek kadar, arsıulusal ve -~~~ 
üzere memur edildiğini bit- vaziyetin kökünden c:lel'b~ 
dirdi. olması bakımından d• ~,",} 

Odet, nedimeyi kabul ede· mü kalmadığını k~1 .,,ır' 
rek Madam Marjantioin hükumetten mes'eJepıll / 
dairesini gösterdi. Ve bun- evvel kurtarılmasını i.tt• 
dan sonra hiç bir kimse tir. •Ji ~ 
tarafından taciz edilmeme- D 1 b k e1'1 

ış iş eri a anı v 
sini rica etti. Çünkü yaloız 08 karşı da : _, 
kalmak ihtiyacında idi. _ Verdiğim cevapt• ~ 

sıkılıyordu. Bunun da se- terem soru sahibinİll ~ 
bebi, kral ile mülakat ede- endişelerini, hem de •r;A_ 
mediğinden başka birşey rını tatmin edecek 1ı;~A' 
değildi. Krahn verdiği ran • ~ardır zannediyoruAIJJ 
devudan vaz geçmesini, bu t 

lzmir vilayeti 
ır. ~ 

nafıa müclnrl 
ğünden: 1~ 

2174 lira 48 kuruş keşif bedelli Bergama-Soma 1° t"l 
20+ 000-28+ 000 kiJometroJarı arMSında mevcut kırdl'ııol 
döşenip silindirajı 20 gün müddetle açık eksiltmeye 1e'~ 
duğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre ba:ıırlı11~, 
ları teminatlarile birlikte 21 birinci teşrin 935 P~ı ~ 
g.il.nU saat 11 de il baylık encümenine gelmeJer;ı6' 
rılır . 


