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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal ruetedir 

Habeş imparatoru Haile Se· 
lasiye ile Iıalya başbakanı 

~tussolini arasıudak i pazar· 
lıklarıo mtlsaid bir saf haya 
girdiğini havas ajansı yazıyor 
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Atatürk'ün anıtı altında toplanan lzmir'liler, büyük ön· 
derimize olan bağlılık ve sevgilerini gösterdiler 

ve nıel'un suikastcilere lanet okudular 
M:iting Hey' eti; Ankara'ya Çektiği Telgrafta lzmir'lilerin Heyecanına, Ata· 

türk'e Olan Sarsılmaz Bağlılığına Tercüman Oldu 
1 

Dan 6ileden ıonra saat 
7 de Cumurluk alanında 
~•nan kadınla erkekli bin· 
~ te halk, uluıumuzun var· 
lı, yurdumuzun b&yilk kur· 
~taıı g6z bebetimiz Ata· 
...,_•a minnetle andılar ve 
"'-ktara linet okudular. 
baha ıaat 15 ten itibaren 
"'-ıarluk alanına koıan iz. 
'-it halkı, birike birike 
~lak meydanını bir 
~ haline getirmitti. Her· 

1'A k .. tatftr ıçın 'ı 
lzmir'in Andı. 

---··---
Mitingden ıonra BGyflk Şe 

le lımlr'U:~r namına ıu tel· 
graf çeldlmtıtlr: 

Kamil AtaUlrk 
Cumarluk B•tkanı 

(Ankara) 
&ol bııta tutmayı dClnya· 

nın en bftyClk otura •e onu 
ra bllen lamlr'lller, ııaoı md 
on ellerin kalktığını duydolmr. 

En derin heyecın ile çar 

pan bir tek yarek halinde 
her ••man n~lığını dileyen 
İzmir; bu kGıCl doygunun ııı · 

tırablle •r•Aa kalktı. Bir ala• 

~ gizlerini Atatürk'iln Baha Naıuh'tın sonra 
~· çevirmiı bakıyor, avukatlar adına avukat Ha· 
"""'"' kalbinden coıan bir yati, bir ıöylev verdi ve 
~t ve ıevgi ile anıyor ıuikaıtcıları [tel'in etti. Bun· 
~ oıa, hanri hain ellerin dan sonra iıçi ve eınaf 
._~ al,ifeceflni lillvaala11na ıığ· birlikleri adına Aıih Çe· 
;ı-11ıı1ordu. Aziz hatip Av· tin, çok heyecanlı bir ıöy· 
lh!loian'an pek ıüzel söyle· lev verdi ve Atatürk'e el 
,. aibi dlin, Atatürk'ün uzatmak iıtiyen sefilleri tel'in 
~ altında toplananların etti ve çok ılkıılandı. Agih gQctln6 ve bir oloıı Y•ı•yııını 
i.._~llde, hep kin ve gayz o· Çetinden ıonra birçok talebe ırmsll eden aılz nrhğının 
~ ve gençler heyecanlı söylev· 
ht •1or, mel'un ıuikastcıları ler verdiler ve ulusun tercil· koroamaıı yolunda her Hr· 
'-~amak iıtiyen ulusun, manı oldular. Rundan ıonra lığını feda etmeye haur ol· 
\t İdı, benliği ve özü olan gazetemiz sahibi Denizli say· duAuna andlçtl. 

Iogiltere Akdenizdeki gemilerinin bir kısmını geri çekecek 
---------------------

I tal yanlar, yeni bir taarruz 
için hazırlanıyorlarmış 

Ras Seyyum kuvvetleri, Makaleuin 60 kilo metre 
cenubunda tesbit edilmiş bulunuyor 

lıtanbul 20(Ôzel) 
Franıa'nın teklifi 
llzerine lngiltere 
Akdenizdeki filo· 
sundan 75 bin 
ton hacmında bir 
kaç parça gemi· 
sini geri çekecek· 
tir. Bunun yerini 
ise Franıız do· 
nanmasından gön
derilecek gemiler 
dolduracaktır. 

Çünkli, lngiltere 
Akdenize gemi· 
lerini gönderdiii -.:le önderi için~ kalbinin lavı Haydar Rüştü ve Parti Uloııan eağlığı, yurdun ba· 

'-- çarpbiı aeziliyordu. baıkanı Yozgad ıaylavı Av· 1ındırlığı ve Tftrk'JOğe teref, zaman ne Fran· Bumbardıman edilen ltabeş şehirlerinden biri 
r.:?'•t 17 de ilbay Fazlı ni Doğan birer ı6ylev verdi· d ı tar. Uraklar bölgedeki duru· ögw renildig" ine göre Raı Sey· 
~ k y d lnııanlığa gChen olan sağla· saya ıormuı ve ne e u uı· T 
....._ ç, parti baı anı ozga ler ve çok alkıtlandılar. l • d n d mu tamamı tamamına tesbit yum yeni hatlarını MakaUa-:.a .. ·111 A D b ğınla baıımızda çok yıllar ar ıoıyeteaın en musaa e 

p ~l 'YI •nİ otan, tar ay y . o· K"' fl almııtı. etmektedir. nın 60 kilometre kadar ce• 
L •tet Uz ve bl1tln ılzide- enı ır upr yaıımaaız Öl dilf'~lmfzdlr. ı 
"t le Aımara t9(A.A) - Stefani Aduanın kuzeyinde ltalyan 1 n '•' '* ~ 

' ~ Cumurluk alanına gel· taobol, 20 (Telefon) - Mhlog heyeti ajanıı aylarından : kuvvetleri akıam sabah yeni ~~~ 
~ tt, . Halk, uy aıaıın Ata· Raı Romen hududunda ~enel ıa· Eo.,er ôsgeç, Ataf laaa, ltalyan kuvvetleri yeni bir bir hamle göstereceklerdir. 
".A ııııı...: lı... diye baörıyor, mlite· ••tla ıabrlp edJlen bir kiııırCl K~mal Taltı, Behceı Us, ·ı · h k h • b ı Adı'ı - Ababa 19 (A.A) -r ~.a! • ı erı are ete azır, u unu· 
-- '!at 'llJen alkıılıyordu. Kür· nCla açımı bagCln yapılmıı, b('r Haydar fülıda, Avni Doğın yorlar. ıeri hizmetleri mll· ltalyan ıimal orduıu taarru· 

e evveli avukat Baba lkl hadud lıtuyonları bu mCl· k ı h ı za geçmı'ş olmakla ~beraber emme surette azar anmış· • 
' ~ la ıeldi ve heyecanlı nuebeıle donatılmıı. karıılıkla ---------••*+-••••---------
' ~ IG7lev vererek, Atatürk'e dostluk notakları •erllmlttlr. 

1 
• • 

' ._:11 ~•palmakiıtenen m~n- AdaoaKızılay Faaliyeti zmJr ~ehrJ bugu" fi 
' ' 

11likaıdı ve onun mel un Adana, 20 (Özel) - EyltU ' ' 
derin bir 

uykuya dalmiş gibi idi 
' ..:tebbiılerini tel'in etti. Bu ayında Adana'da Kızılay dla 
' ~d~ binlerce halk, 

14
kah· ı paaıerlerlnde 586 haAla baltal 

..::.._...," diye haykırıyordu. mııtır. 

8 ' Gton lzmir, Mel'unlar için Şid-
detli Hokomler istemiştir! •. 

tile gece bile boı kalmayan 
rıhtım üzerinde ne bir araba 
ve ne de bir incir ·6züm ku-



Sahife 2 

f4JllllllHllllllllllllllllllll1111111lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll!llllUM 
;; Zabıta Romanı ~ 
- = - -- -
~Beyaz Papağanınj 
s 11'iirkçeye ... 1 SIRRI= S20-10-935 Çeviren : KAM ORAL ~ - -:= Tefrika .Numarası : ô 7 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııırra 

Madam, Boni'ye yardım 

için merdivenin altındaki o· 
dayı açtı ve lüzumsuz kağıt
larla dolu olan iki torbayı 
göstererek: 

- Buralarda, Haziranın 
birinci günü odalardan top
lanan kağıtlar var .. 

Booi, madamın bu derece 
düşünceli olacağını farzet
mediğinden hayrette kaldı 
ve: 

- ·Bravo madam, herkes 
sizin gibi müdür olmuş 
olsaydı, zabıta memurlarının 

vazifesi çok kolaylaşırdı. -

Dedi. Madam iÜlerek: 
- Gailelerden çok kork· 

tuğum için, her şeyi düşünür, 
işimin muntazam olmasını 
isterim. 

Diye cevab verdi ve Bo
ni'yi bıraktı .. 

Genç Dedektif, henüz dol
mamış olan süprüntü torba· 
larmdan birni boşalttı ve 

yırtık kağıtları birer birer 
gözden geçirmeğe başladı. 
Bir torbanın içinde buruşmuş 
mavi bir kağıt, Boninin na· 
zarıdikkatini çekti. Bu kağıt 
ayni zamanda yağlı idi. İhti-

va ettiği yazılar, bir kadın ya
zısına benzemiyordu. Boni par
maklarının ucile bu kağıdı dü· 
zeltti ve küçlik süprüntü odasını 
aydınlatan 25 mumluk kuv
vetinde elektrik lambasının 

ziyasından istisna etti. Ka

ğıdda şu yazılar okunuyor

du. "Pontes pansiyonu 22 
haziran. 

Beni rahatsız etmemeniz 
için rica etmiştim. Zira ba· 

na teklif ettiğiniz işi yap
mak niyetinde değilim. Bu
nun için tekrar teklifte bu-
unmanız beyhudedir.,, 

Genç Dedektif, bu ya::ıları 
okuyunca kaşlarını çattı. Bu 

mektubun Kora tarafından 

yazılmış olduğuna şüphe 

yoktu. Mektub, Sevie'ye ya· 
zılmıştı. Kora, Sevie'nin 
teklifini kabul etmiyordu .. 

Boni, bu mavi kağıdı di
ğer vesikalarla birleştirdi ve 

düşüncesini şifahen aöyliye
bilirdi! Mektub yazmağa ne 
lüzum vardı? 

Boni, ikinci torbayı açtı 

ve içindeki kağıtları yere 
dökerek araştırmalara baş· 
ladı, ufak tefek boş kutular 
kağıt parçaları, fakat bun
ların arasında henüz yırtıl· 
mamış bir de sinema pro
gramı vardı. Bu Kora ile 
beraber Sevienin viyolonist 
olarok çalışbğı sinemanın 

programı idi. Bizzat Sevie 
yazmıştı. Program kağıdının 
bir yanında, muhtelif şekil· 
lerde atılmış Sevie imzası 

vardı! Sevie, ya imza atmak 
meraklısı idi ve yahut ta 
başka birşey düşünüyordu 
da canının sıkınhsmdan ki· 
ğıdı karalayıp duruyordu. 
Boni. biraz daha karıştırınca 
işine yarayacak üçüncü bir 
kağıt daha buldu. Bu ka
ğıtta 20 bin dolar, 15 bin 
dolar, 10 bin dolar gibi bir 
takım rakamlar yazılı idi. 
Bunu da ayırdı ve mendiline 
sararak süprüntü odasından 
çıktı, anahtarı madam Pon· 
tese iade etmek üzere doğ· 
ruca mutbaha gitti. Madam 
Pontes, patates soymakla 
meşguldü. Boni, mavi kağı· 
dın yazılı tarafını elile kapa· 
mış olduğu halde tarihi gös
tererek madama sordu : 

- Madamcığım, bu yazıyı 
tanır mısınız? 

- Nasıl tanımam, Deizi
nin yazısıdır. Kağıd, yıl başı 
hediyesidir. Fakat, sizi ne 
alakadar eder? Bravo,' süp
rüntülerden kiğıd aramak 

külfetine katlandıktan sonra 

çok yaman bir Dedektif 

olacağın anlaşılıyor! Haydi, 
al şu patateside beni meşgul 
etme. 

Boni, madamdan ayrıldık· 

öbür torbayı açmağa başlad;,
Bitden bire kendisine bir 
şüphe ariz oldu: Kora, Sevie ( 

le her gün sinemada buluş· 
mıyor muydu? Şu halde, 

tan sonra odasına çıktı ve 

en temiz kostümünü giyerek 

bahçeye indi. Bu sırada ma· 
dam Pontesin kocası dosti 
karşıdan göründü, kendi 
kendine mırıldanıyordu. Boni, 
Dostinin yanına yaklaştı ve 
sordu: 

- Arkmu var -

Halkcvi 

-
Sıhhat 

1Balık 
IYağı 

Norveçyanın halis Morina 
Balık yağıdır. 

Şerbet gibi içilebilir iki 
defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nnzhct 

s-ı B_H_A_T EZAN ESi 

DOKT{lR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'ıincı Beyler Sokagı N. 68 

-

ilk ve Orta tahsil 
kursları açılıyor 

Halkevinden: Hılk ders· 
haneleri ve kurslar şube· 
miz, geçen yıl olduğu gi· 

bi, bu yıl da ilk ve orta 
tahsil kursları açmağa ka-

rar vermiştir. KurslarArap 
fırınındaki Dumlupınar ilk 
okulunda açılacaktır.Kurs· 
lara devam etmek istiyen· 

ler her gün öğleden son-
ra Bahribabadaki Halkevine 
giderek ve birer fotoğraf 

vererek kayıtlarını yaptır
malıdırlar. 

Kursların ne zaman açı· 
Jacağı ve derslere hangi 
saatlarda başlanacağı ay· 
rıca ilin edilecektir. Telef on 3452 ....................... ~ .................. ~ 

(Ulusal Birlik) 

Ingilizler, Almanyayı haklı 
görmeğe haşladılar 

Almanya büyük devletler arasında • 
musavı 

şeraitle söz söylemek hakkını kazanmıştır 
Londra'da çıkan ( Deyli 

Meyi) gazetesinde okunmuş
tur: 

Jaşma gayretlerine memnu- meı'elesi kahyor. Bu meı'e· 
niyet bahş bir tezad teıkil lenin de dünya sulhu namına 
etmektedir. kat'i olarak halledileceği 

logiliz politikasının Alman 
dostluğunun ilerletilmesine 
bağlı olması lizımgeldiği ln
gilterede günden güne kuv· 
vetleşen bir zihniyet şeklini 
almaktadır. 

Deniz anlaşması Alman· zaman sür'atle yaklaşmak-
yanın haklı emellerini tat· tadar . 
min yolunda şimdiye kadar Harpten önce Almanyanın 
atılmış en büyük adımdır. sömürge imparatorluğu bir 

Bu işin önüne geçmek için 
yapılan birçok teşebbüslere 

rağmen karşılıklı dostluk 
duygularının artmakta oldu
ğunu gösteren birçok delil· 
ler vardır. 

Bundan sonra Versay and· milyon mil murabbaından 
laşmasile Almanyanın elinden fazla idi. Deniz aşırı toprak
alınmış olan sömürgeler -Devamı 4 üncü sahifide

• • • 

Son iki buçuk yıl içinde 
Almanya akla hayret vere
cek iJerleyişler göstermiştir. 

Almanya,. Komünizmin zayıf
latıldığı ve ihtilafların par
çaladığı bir memleket du
rumundan kurtularak bugün 
büyük devletler içinde en 
kuvvetli ve en azimkar bir 
dereceye yükseldi. Alman
yanın kalkınması modern 
dünyanın en büyük mucize
lerinden biridir. 

Kızıl kadının esrarı 
ve oynadığı rol 

Bir numaralı halk duşmanını zahı· 
tanın eline nasıl dOşürmOşto •• 

Bu kalkınma Hitlerin mu· 
vaffakiyetli liderliği sayesin
de elde edilmiştir. Onun 
politikası Alman ulusunu bir 
araya toplamış ve ona yeni· 
den can ve bayat vermiştir. 

Ulusal yeni doğum işinde 
bizzat Hitlerde canla başla 
çalışmıştır. Daimi hatipliğin 
verdiği zordan doğan boğaz 
hastalığı son zamanlarda 
kendisini ameliyat masasına 
kadar götürmüt ve bu hadi· 
se kendisine karşı beslenen 
muhabbeti bir Irat daha 
arttırmıştır. 

İngiltere halkmın ~n büyük 
arzusu diğer uluslarla kadar 
Almaya ile de dostane ge· 
çinmektir. lngiliz - Alman 
deniz anlaşması, Cenevre 
yolilc yapılmasma teşebbüs 
edilen ve nihayet uluslar 
sosyetesinin Almanyayı ken
di arasından tamamile uzak· 
Jaştırmasile neticelenen an· 

Mahud tehir haydudu, 
Amerika cumur reisinin "bir 
numaralı halk düşmanı" ilan 
ettiği DiJioger'io, Şikago 'da 
sinemadan çıkarken polis 
tarafından bastırılarak öldü· 
rüldüğü malumdur! Fakat, 
takib eden polisin, bu azılı 
hayduta bu tuzağı nasıl 
kurabildiği izah edilmemişti! 
Yalnız, bu tuzağın 11 K1rmızı 

elbiseli kadın" unvanile ta-
nınılan ve başka bir ismi 
bilinmiyen bir kadının yar· 
dımilc kurulduğu biliniyordu. 

Amerika polisi bu kadının 
hakiki ismini bildirmemeii 
ve kendisine nakdi mükafat 
vermeği kabul etmiştir. 

Fakat hakiki iımi Amua 
Sage olan bu kadın, bu ma· 
ceranın esrar perdesini ken-

disi yırtmaktadır. Bunun da 
sebebi, Dilinger çetesinin ar· 
tık tamamen imha edilmiş ve 
hiçbir kimseyi tehdit edemi· 
yecek vaziyete girmiş olma· 
ııdır. 

Bu imha hareketini idare 

etmiş olan polis müfettişi 
Glen Stritşer, Dilioger'in na· 
ııl tuzağa düşürüldüğünü şu 

suretle anlatmaktadır : 

lzmir milli ~mlak müdürlüğünden: 
Sinekli kazanlı kuyu mevkiinde 9 dekar 190 metre tarla 10 
Halkapınar şimendifer imalathanesi arkasında 7 dekar 

352 metre bahçe 110 
Halkapınar kiğıthane caddesinde 272 numaralı ev 42 
Tepecik çatal çeşme mevkiinde 250-1 numaralı ev 90 
Cumaovaıında 19-20 numaralı dükkan 18 
Reşadiye müstecabi sokağında 4 numaralı dükkan 70 
Maltızlar bahariye caddesinde 1O,12 numaralı diikkin 30 
Turan şimendifer caddesinde 28 numaralı dıvarlı arsa 8 
Turan şimendifer caddesinde 29 numaralı dıvarlı arsa 13 
Bayraklı bornova caddesinde 59 numaralı kirgir fırın 119 
Bornova havuzbaşında 42 eski 42 taj numaralı ev 36 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi lAyıkiJe 

talip zuhur etmediğinden on gün müddetle uzatılmasına 
karar verilmiştir. Taliplerin 4-11·935 pazartesi günü saat 
15 de milli emlik müdüriyetine müracaatları. 3460 

- Üç aydanberi Dilinge· 
rin izi üzerinde idik. Adam
larından birisi bize haydudun 
nerede olduğunu bildiriyor, 
fakat biz gene bu herifi bu
lamıyorduk. Artık ümidimizi 
kaybetmeğe başlamıştık. 

1934 Temmuzunun bir günü 
elbise ve f&pkası kırmızı bir 
kadm şefimizi görmek istedi. 
Dilingeri hemen teslime muk· 
tedir olduğunu iddia ediyordu. 

Yalnız bu hususta bizden 
ismini biç bir kimseye ıöy· 

lememekliğimizi rica ediyordu. 
Şefimiz, bu genç ve güzel 
kadına Şikago adliye işleri 
reisi Malvin Purvise müra
caat etmesini tavsiye etti. Ve 
kadıu bu zata müracaat etti. 
Ve hemen bir tuzak tertibi 
kararlaştırıldı. Ve 22 Tem
muz günü bu tuzağa tahsis 
edildi. Biz üç kişi, adliye iı
leri reisinin yanında bekliye
cek ve bize bu kadın mu
ayyen vakti telefonla bildi· 
recekti. 

Ve o akıam, kırmızılı ka
dın, bize telefonla, Dilioger'in 
sinemadan kendisi ve metre· 
si Polli Hamilton yanında 
olduğu halde çıkmak üıere 
olduğunu bildirdi. 
~. Malvin en güzide ve 

nişancı 23 polis sinemanm 
kapısı önünde yerleımitti. 

Bu şekilde tam iki saat 
bekledik, gene ümidimizi 
kesiyorduk. Fakat sinema 
kapısından evveli kırmızılı 
kadın göründü, arkasından 
Dilinger ve metresi çıktılar. 

Hiç beklemeden ateı et· 
meğe başladık. Dilinger ne 
olduğunu ıaıırdı. Geriye 
dönmek istedi, fakat kur-
ıunlarımız üzerine yağmur 
gibi yağıyordu. Yaralandı, 
yere düşerek öldli, 

Dilinger'in silah kullan· 
mağa vakit bulamadığı mu· 
hakkakbr. 

TAYYARE SiNEMASI 
BU GÜN 

Fransiıka GAAL in ynksek ~öhretini ebedileştiren senenin en bnynk filmlerinden 

aa Sokak Çöçeğö DD 
iki saat devamlı kahkaha Nefil!I - musiki - Cazip Hhneler 

Fransiska Gaal bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri gllıel sesi 
ite gaşyetmekte ve mütemadiyen güldürmektedir. 

Ayrıca }'oks '"Dflnya havadisleri,,Türkçe sözlü Miki "Karikatftr komik,, 

DIKKA T : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. ----
Seans saatleri: Her gUn 14,30. 16,45. 19. 21,15. Cumartesi 13,30. 14,30 Talebe seansı 

Pazar günü nüfus sayımı dolayısile 14,30 baılıyacaktır . 

20 Birinci Teırin 9J5 ,_ 

Japonya 
HaheŞistanla ne

den alakadar 
oluyor 

Paris - Japonyanın, ti•· 
beıistanla alidar olmağa b•t• 
laması, Roma siyasal mıh•: 
filinde soğuk düş tesirin• 
yapmıştır. Filhakika japo11· 
ya son günlerde Habeıist~o• 
(200) bin tüfek ve (500) b~ 
fişek gönderdiği gibi ikioel 
bir partide de önemli aıik· 
tardada sair mühimmat ver· 
meği de taal.ıhüt eylemiştir· 

Japonya, ltalya'nın Habe• 
şistan'da yerleşmesini biç 
bir zaman arzu etmez, zir• 

- Devamı 4 nca sahif ed.:;_ 

Ekmek derdi 
Gene baş gösterdi 
iki, üç gündür; lzmird• 

gene ekmek derdi baş giW 
terdi. Halk, akıamları fırıır 
ların önünde tekrar birikaıe· 
ğe baıladı. Ekmekıiz kalıo•• 
mak için telişla fırınlar~ 
koıanlar, üç dört gündeobefl 
ekseriya sıfırülyed kabyor1" 
Bu bal, lzmirde ekmek bub• 

· ranı olduğu kanaatini .er 
mektedir. Halbuki b6yl• 
birıey varid değil ve olaıo_. 

Bize kalırsa, bu meı'elo• 
nin. Urayımızca eıaılı sur~~· 
te halledilmesi zamanı ıoı• 
miştir. Zira halkın en ÖD~
li gıdaaı olan ekmek if' 
baıka iılerle kıyaı kabol 
etmez. Şarbayımızın bu aıol: 
eleye önem verecekleri" 
umuyoruz. 

Burnovada da : 
Bornova fırıncıları da elı· 

meklerc zam istedikleriD~ 
dolayı bir kaç gilnden b"1 
az ekmek çıkarmağa bati•• 
mıılardır. Bu hal, halkın ~ 
meksiz kalmaıına sebebb·
vermektedir. Esase çık111 
ekmek te hileli bir şekild• 
olduğu söyleniyor. 

Bornova Urayının ebedt" 
miyetle dikkat nazarını ç1• 
keriz. ~ 
__________________ ,,,,,,,, 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Di•':) 

markala az kullanılmıı b t 
..-.otör satılıktır. Talipleri" 
idarehanemize müracaatl,ıt 
ilin olunur. ~ 

------------------~-1 h ti yat zabiti 
olacaklara! 

lzmir aıkerlik ıubesiııd111: 
İhtiyat zabiti yetiştirile'~ 

kısa hizmetlilerden 330 ~' 
ğumlu ve bunlarla mualll.., 
görenler ve daha evv , 
doğumlulardan olupta aıO~ 
telif sebeplerle geri kal.Od 

olanlardan yalnız askeri ye~
sek ehliyetnamesi olanl•rl' 

deniz sınıfına ayrılmıı bU~ 
nanlarda dahil olduğu h•1 t 
1 ikinci tetrin 935 ibti1'~ 
subay mektebinde buluD1111

11 
üzere sevkedilecekleriDd•, 
25-11-935 tarihinden iti~ 
ren yerli ve yabancı bilulll"~, 
kısa hizmetliler askeri yO • .,,. 
sek ehliyetname b6V1 t' 
cilzdanı ve mektep ıabad• 1, 
nameleri beraberlerinde 0

,, 
duğu halde ıubeye aıOt 
caatları. t• 

Tam vaktinde meklf Pd' 
bulunmıyacaklar hakk•11 i~ 
kanunu muamelenin tatb 
olunacaj'ı ilin olunur. 

v 



Van 
Der Zee 

btut & Co. 
•v SCHE LEV ANTE LıNIE 

'-a VINFRIED" vapuru ha-

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
--liınanımızda olup Roter· 
--.. ve Hambarg için yük Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

•ktadır. ve tuvalet çe~itleri satar. 

..:.!ROjdA "
1
vapuru halen * * 

lt aıız a o up Hamburg 
....,~eaıen için yik almak· -

-~\\\ll lll l l il l l l il l lll l l l llll l l llll llllll l ili l l il l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll il il l lll lllf/lb~ 
"\'v ASGENVVALD" va· ~ ~ 

;.; 14 Bci. teırinde bek- §§ 'f • • k H K ~ 
~ or,14Bci.teırinekadar ~ ur ava urumu~ 
._ '•ra, Roterdam, Hamburg - -

-.ı..8.'-men için yllk •
1
·- ==~ Büyük Piyangosu ==~ 

~~FIA" motörü 31 Bci. 
~· bekleniyor, 4 ikinci ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 
tk. -e kadar Anvers, Ro- = • • = 
~Qlaaa, Hamburg ve Bremen ~ zen~tn etmiştır. ~ 

.. .[6k alacaktır. ~ 1. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. ~-
~OREA" vapuru S ikinci 

~ doğru bekleniyor, ==-~ Büyük ikramiye: 25,000 Liradır -~ 
t._ rg, Bremen Anvera-.. rk çıkaracaktır. 5 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ 
~NUBIS" moUSrli 11 ~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ 
IS ~ teıriade bekleniyor, - - -
' •ci teırine kadar An- ;; mOkabıt vardır. ~ 
._ 

111
Roterdam, Hamburg ~ _ı 

~ areaı en için y iik ala. r~ l lll lll lllllllllll llll il llllllllllllllllll il lll l lll lllll il llll lll llll lllll lllllllll lllllllllll•· 

~ENT H. SCHULDT lstanbul ve 'f rakya 
~ HAMBURG 
~ 0RBURG" vapuru 8 Ş k Fb .k 1 T Ş k ~ teırinde bekleniyor, e er rı a arı Ork Anonim ir eti 
~"" t<oterdam ve Ham- Sermayesi 3,000,000'"fork lirası 
~için yllk alacaktır. lstanbul Bahçe kapı dördüncü 
~ NORSKE MIDDEL • 

\'SLINJE ( D-S. A-S. 
8PANSKELINJEN ) 

" OSLO 
~ ~SPHORUS" mot6ril 
~ İDl i Teırinde bekleni -
~ l>leppe Dllakerk ve 
~ec liaıaalarına ytık ala-

~CAN EXPORT LINES-
~ NEVYORK 
~ AIOUTH" vapuru 16 
'teırinde bekleniyor, 
~tir için y&k alacakbr. 
~ CELSIOR" vapuru 30 
~eırinde bekleniyor, 

g_,..,.lc için y&k alacaktır. 
~VICE DiREKT 

DANUBIAN 
" 'l'UNA HATTI 
~SA" mot6rll 12 Bci. 

• 
teşrinde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda
pefte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE
ANVERS 

"EG YPTE,, vapuru 20 Bci. 
teırinde bekleniyor, Anvera 
Direkt yük alacakbr. 

"ESPAGNE,, vapuru S 
ikinci teıriade bekleniyor, 
Anvers, Direkt ylik ala
caktır. 

Gelit tarihleri ve vapur· 
lann isimleri 11zerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

"Vapurların isimleri, gel· 

Tire'de 
lstanbul sabık Alemdar· 

Sıhhat Yurdu hekimlerin
den. 

DOKTOR 
Süleyman Sırrı 

Hasta kabuUlne başla· 
mıştır. Akciğer Veremi 
Hşva verme usulile te .. 
davi edilir. 

Tire • Tahta Kale Geçi -
di. No. 19-1 

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabbilde 
girişilmez." 

' ' 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Liver~ol hattı: 

"FLAMINIAN" vapuru 16 
rinci teırinde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulun,cak ve ayni zmanda 
19 birinci teırine kadar Li-
verpool ve Glaagovv için 
yük alacaktır. 

., LESBIAN " vapuru 26 
8. teırinde Liverpol ve 
Svveaseadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teırine kadar Liver· 
pool ve Glasgovv için yük 
alacaktır. 

Londra hattı: 
., GASTILIAN " vapuru 

halen li.nanımızda olup 18 
tetrine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN" vapuru 20 
8 . teırinde beklenilmekte 
olup 28 8 . teırine kadar 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"THURSO" vapuru 15 
8. teırinde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"ADJUTANT" vapuru 30 
B. t~ırinde beklenmekte 
olup 7 ikinci teırine kadar 
Londra için yük alacakbr. 

Deutscbe Levante Linie 
"SOFIA" vapuru 28 B. 

teşrinde Hamburg, Bremen 
ve Anveraten beklenilmekte 
olup tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlann iıimleri lzerine 
değişikliklerden me•'aliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

-No. 34 

20 Blrlacl T 9rla 9SI 
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Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı lhaaalan 
için ylk • alacak olan vapurlar 

.. ORESTES" vapura 23 eylDldea 30 eyinle kadar yllk 
alacaktır. 

"ACHIL,\S,, vapuru 24 eyUllden 30 eyinle kadar yllk 

alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar yiik alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
kadar ylik alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci t~ırinden 8 2 aci tef• 

rine kadar yiik al•caktır. 
Burgas, V arna ve Kösteace limanları için yllk alacaktır. 

"HERMES" vapuru 4 1 nci. teıriade bu limanlar için 

ylik alacak . 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oıfo 
ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

., VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 

için yllk alacacaktır. 
"V ASAL,\ND,, motörü 16 1 nci teırinde bur~dan hare· 

ket edecektir. 
"NORDL,\ND" moUSrll 2 2 nci. teırinde buradan hare

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
Cezair limanlara için yük alacak vapurlar. 

" ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teırinde gelip ayni 
gilnde hareket edecektir. 

"SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 

teırinde hareket edecektir. 
Yolcu ve yllk alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 
Doğru Anvers ve Gdynia limanları için ynk alacak olan vapur 

"LEVVANT" motörii 10 1 nci. teırinde yiik alacaktır. 
Hamit: lllndaki hareket tarihlerindeki detitiklilderd• 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahli11 

.ıirketi bina11 arkaaında Fratelli Sperco acentahtına mlracaat 
e~lilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

llinda yazılı tarih1erdeki değiıikliklerle navlonlardaki 

değiıikliklerde acente meıuliyet kabul etmez. 

-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

laka (Okamentol 

lSksOrflk tekeri 

rini tecrflbe edi 

Jı-ı Somer Bank yerli mallar pazan 
~ Izmir şubesinde bulursunuz 

ıiz •• 

ı--4 

~ 1111111 11111111111111111111111111111111111ııı11111111111111111111111111 uııın111111111111uııı 111111~ 
~ llzmir yün mensucatı! 
~ ITürk Anonim şirketii 

§ lzmir Yfln Menaucatı Tflrk A. Ş. nin Halka· 5 = § pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan 1 
~ § mevsimlik ve kıtlık, zarif kumatlarla, battaniye, 1 

§ fili ve yfln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci i§ 
§ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 Iİ 

~ numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim şİr· 1 
Ve Paıjen ~hapın § keti) mağazasında 1&tılmaktadır. Meaktlr fabrika· İl 
en ftatftıı bir mGa- § nın metanet ve zerafet itibarile herkeeçe malu~ 1 
bil tekeri oldutu ~ olan mamulatmı muhterem miifterilerimize bir İi 
nu unutmaymız. ~ defa daha tavıiyeyl bir vazüe biliriz. 1 

§ Perakende aabı yeri Toptan satıı yeri il 
Kuvvetli mClahil 5 Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark il 
iatiyenler Şahap il§ Kemalettin Cad. Satır zade halı T. A. Ş. 1 

§ biraderler il 
Sıhhat ıtlrgtln 5 Kaıu otla çarpaı Aum Rıza İi 
haplarını Maruf 5 ve biraderleri ii 
eer.a depoların § Yeni maDifaturacılarda mimar ~ 
ve ecr.anelerden i Kemaleddin Cad. Ylialli mal· iİ 

lar = Jar pazarı F. Kandemir.lu ı 
~araa_m_._ --•• Iİlllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllDllllllllllllllllllllllllllllllllU 



(Uluıal Birlik) 

Havas ajansının hususi aytarındao aldığı bir habere göre 

Habeş imparatoru ile Mussolini ara
sındaki pazarliklar ümit verici imiş 

lngiliz'ler, Italyan'ların iddialarını pek mobalağalı görmekte ve kabul 
edilenıiyecek bir takım isteklerden ibaret sanmaktadırlar 

Londra 19 (A.A)- Havas ajansı aylarından: 
Hesmi çevenlerden bildirildiğine gôre, logiltcre hnkQ
meti Cebelnuarıktaki harp kruvazôrleriodeo iki tane· 

ılni yakında geriye çağırmak niyetindedir. Buna, Fran· 
tanın Akdeniztle Ingiltereye yardım edecPğioe dair 

olan ceYabı alındıktan ıoora karar verilmişıir. 

Romadan gelen bir habere gôre, Habeş imparatoru 
ile Mussolini arasındaki pazarlıklar her suretle nmit 

verici bir şekil almı,tır. Bununla beraber Italyanın 

iddialarını pek mO.balegalı gôren Ingiltere hOkGmetİ· 

nin buoları kabul etmek istemediği iyi haber alan 
kaynaklardan bildirilmektedir. . ......... . 

v ehip (P a~a) Adis -Ahaha'yaı . Tayyare . 
' !Uçuşları devam edıyor 

ı k • t ı k t Roma 19(A.A) - Asma· ge ere ımpara or a onuş u ::~·:.~:~::·~~:~!~':i'.a~:~: 
Haheş'lerio, cephele~de umumi bir taarruza geçecek· 

leri hakkıııdaki haberler, bu mülakatla alakadardır 

yanların eline geçen silahla· 
rın adedi on bindir. Gene 
ayni yerden haber alındığı· 
na göre, bir Italyan keşif 

lıtanbul 20 (Ôıel} - Ro· 
madan alınan haberlere ıı~
re Oa-edea cephesi komuta· 
aı Ye Habet ordusu genel 
kurumayı Vehip (Paşa) Adiı· 

Ababaya gitmit ve derhal 
imparator Haile Selisiyi ta· 
rafından kabul edilmiıtir. 

anılar. Bu mlllikat, Habet uçağı Tsana mıntakasına ka· 
ordularının btitlln cephelerde dar varmıt ve Gandarın llze· 
umumi bir taarruza geçe· rinde uçmuştur. Vehip (Paşa), imparatorun 

nezdinde uzun mllddet kal- cekleri haberile alakadardır. 
1 ............ . 

ltalyanlar taarru- Italya, Romanya ve ispanya ile Olan 
za hazırlanıyorlar Ticari Mnnasebetlerimiz. 
- BCJ1tarafı bu inci aahif ede -

daa mlldafaa edileceiini 
ıöıtermoktedir. 

Tifrede mliteaddit ltalyan 
ketif tayyareleri faaliyeti 
ı~rnlmllıtnr. Bu keıifler As· 
marayı ieçerek meıhar Tıa· 
aa gamı civarına kadar ller· 
lemiıtir. 

Ba ıebepten dolayı gene· 
ral Graziaai orduıu aıağı 
yakarı hareketsiz bulanmak· 

tadır. Yalnız bu ordunun 
hava kıtaaları biraı faaliyet 
sı&ıtermektedir. 

Röyter muhabirinin bildir· 
diline göre, Habeıler ıimal· 
de çete harbına devam et· 
mekte ve ltalyan ileri hat· 

larına hticumler yapmakta· 

dır. Habeıler bir takım esir· 
ler de aldıklarını ı6ylemek· 
tedirler. 
Aımara, 19 (A.A) - ltal· 

yan ıimal orduıu nezdindeki 
Röyter muhabirinin bildir· 
diline sı6re, ltalyan karar· 
rlhına sıelen yerli Habeı 

ıef lerl Raı Seyyum kuvve· 
tinin firarları dolayııile azal· 

makta olduğunu ı6ylemiı· 

lerdir. Şimal cephesinde 

ltalyan ve Habeı hatları 

araıında yDz kilometreden 
fazla derinlikte bir mıntaka 
bulunmaktadır ki, burada 
biç bir ordu ve hiç bir nevi 
lıükCimet mevcud değildir. 
Yalnız her mahalJi ıefin 
afak nllfus dairesi vardar. 
Bu mıntakada ıitlblı çeteler 
ıeımekte ve bunlar ltalya 
ku~vetlerinin ilerlemeıine 
mani olan dOır ~n Amilleri 
teıkil etmektedir. Vakıa 
klğıd nıtiinde bazı ltalyın· 
)ar tarafından Ras Güksa'ya 
terkedilmiıtir. Fakat bu mın· 
takada borlin nizam mevcud 
bulanmaktan çok uzaktır. 

Ankara, 20 {Telefon) - TGrklye - Itılya aalıtm111 bir ay 
mOddeıle uzatılıcık n ba mOddet aarfındı yeni bir klerlng mGıa· 
kereıl beıhyac•ktır. 

Anbra, 20 (Telefon) - TClrldye lle Iıpanya arenada bir ti · 
emret mHhedeel akdetmek için buradan Mıdrfd'e bfr he} et gide . 

cektlr. 
Ankara, 20 (Telefon) - Tarklye-Romaoya ticaret •e kllrlog 

aalaım111 Veklllrr heyeıloce ı11dlk edllmfttfr. . ......... ~-
iz mir 

BugOo derin bir uyku· 
ya dalmış gibi idi 

-BQltarafı birinci sahifede
elinden relen kolayhtı yapı
yor, vereceji cevapları ev· 
velden bazırlamıı, memuru 
biç bekletmeden itini bitiri· 
veriyor. 
Sayım yazıcılığı ödevini 

Ozeriae alan ilbayımız Fazlı 
Güleç te ıabahJeyin erken
den diğer memurlar gibi va· 
zifesi baıına ieldi.. Mınta

olan vilAyet konağında ev· 
veli gazeteci arkadaılardan 
baıhyarak bütnn oradakilere 
ıorgulara ıoruk aldığı ce
vapları yazdı .. 

Saat 8,40 ta civar klSyler· 
den bazılarından aayımı bi· 

tirildiği haberi gelmiıtir. iz
mirin de bazı 1emtJerinde 
sayım bitirilmiı, kontrollarda 
ikmal edilmiıtir. bu tekilde, 
sayımın arkaıının öğleye 
kadar alınacağı kuvvetle tah· 
min edilmektedir. 

Bisiklet yarışı 
Don öğleden ıonra Kara· 

bağ'larla Torbalı yolu ara· 
sında 72 kilometrelik bir 
biıiklet ya1111 yapılmııhr. 
Sonuçta 2 aaat 20 dakikada 
K. S. K. dan Riri kursunu 
birinciliği, lzmirspor'dan Sü
leyman ikinciliği kazandı. 
lımirapor'lu Klzım rahatsız 
olduiundan bu yarııa iire
medi. 

Kaçakçılık 
Ankara 19 (A.A) - Ge· 

çen iki hafta içinde srümrük 
muhafaza örglltil biri ölll 
biri ağır yaralı 55 kaçakçı, 
1591 kilo gümrnk kaçığı, 
2595 kilo 11akit kaçağı, 2 
tllfenk bir tabanca 30 mer· 
mi, 1400 çakmak taıi 1113 
ıigara kiğıdı ile 28 kaçak· 
havyanı ele geçirmiıtir. 

Askere Davet 
lzmir aakerlik ıubeain

dcn: 
1 - Son yoklamarı ya· 

pılarak deniz, Jandarma, 
Topçu, Nakliye,• Silvari, Js
tihklm, Demiryolu, lııldak, 
Hava, Muhabere, Muzika 
ve Ölçme aınıflarına ayrıl· 
mıı ve hennz askere çağ· 
rılmamıı 328, 329 doj'umlu 
ve bu doğumlularla muame• 
le glSrmekte olan diğer do· 
ğumlu efratla yoklama ka· 
çakçılığından ele geçerek 
bu sınıflara ayrılmıı ve sıh· 
hi ve diier dsebeplerle ge
riye kalmış 316 doğumun
dan 327 doğumuna kadar 
olan eratın 23 Birinciteırin 
935 tarihinden itibaren 
sevklerine baılanacakhr. 
Bu eratın tayin edilen gün
de şube merkezinde bulun· 
maları. Gclmiyenlerin ka
nunda yazılı cezalarla ce
zalandırılacağı. 

2 - Bunlardan bedel ve· 
recekleri 22 inci Salı gilnll 
akıamına kadar bedellerini 
vermeleri ilin olunur. 

logilizler, Almanyayı 
hakh giirmeğe baş· 

ladalar 
Baştarafı 2 inci sahijede • 

lara fazla nilfusuna kıymetli 
bir mahreç teıkil ediyor ve 
bu ihtiyacı olan ham mad· 
delerin yarısını bu ıömllrge· 
lerden temin ediyordu. Bu 
gila bu visi topraklar baıka 

m~mleketlerin mandası ol· 
muıtur. 

Almanya bu gün büyük 
devletler arasında müsavi 

ıeraitle söz ıöylemek hak· 
kını kazanmış bir devlettir. 

Britanya devletinin doğru· 
dan doğruya mandası altın· 

da bulunan O'keleri Alman· 
yaya iade etmek meselesini 

loğiltere hilk6metinin ciddi· 
yetle teemmül etmesi zama· 
nı gelmiıtir. 

Kat'i olarak bilinmesi li· 
zımgelen bir şey vardır: 66 
milyon nnfuslu kuvvetli bir 

bir ulusu Avrupanın ortasın· 
da 191,000 mil murabbaı 
olan bir toprak üzerinde 
ilelebed yaıamağa mahk6m 
etmek imkanı yoktur. Böyle 
bir ulusun fazla nüfusu için 
nefea alacak bir zemine ib· 
tiyacı vardır. Bilhassa bir 

deniz aım imparatorluğun 
faidelerini tatmıı bir ulus 
bu ihtiyacı daha yakından 
hisseder. 

Deniz aşıra yayılma ihtiya· 
canın kuvvetle hissolunduğu 
Almanyada bu mes'e)e büyük 
bir alaka uyandırmaktadır. 
Başka ulusların haklarına 

müdahale arzusu yoktur, fa. 
kat Alman noktainazarına 
göre; bu mea'el~nin halli Av· 
rupa ve dünya sulhuna yar
dımı olacak önemli bir iştir. --Berabere kaldılar 

Ankara 20 (Özel) - Dün 
Sovyetlerle yaptığı maçta 
Ankara muhteliti 3-3 bera· 
bere kalmııtır. Gollerin iki
ılal Vahap atmııtır. 

20 Birinci TefrİD ~ 
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1Uuharriri (,'eviren 
MIŞEL ZEVAKO F. ŞEM'EDDlN • . .. 

, . 
ŞövalyeDöPasavanın gözlerini açııgı 
nı,sihirbaz büyük bir ıztırapla gördD 

- Hiç 1 beni çalaşmağa lim vaziyeti alarak ili•' 
serbest bırakmak. sadece etti : 
bunu iıterim. - Sizinle saraya kıd•' 

- Pek ili.. Nasıl çalışa· gelmemi mi arzu buyuruyor· 
cak ve ne yapacaksın? sunuz ? , fı 

- Yüz defa izah edecek - Bu ricayı size ikiocı ae 
değilim. Sizden çekilmenizi olarak yapıyorum . • •• istiyorum. Artık zamanıdır, Pasavan, ezeli ve yarı 111 

uyuyan bu delikanh uyan· tehzi gülümsemesi ile : 
r/ •• 

mak üzeredir. Uyanırsa.. - Rica mı?. Dedi. ~r ~ 
- .•. Uyanırsa ? liçe rica etmez, 111c• 
- Herşey bitecek. Ölecek. emreder. Evet .. Emreder!· 

6 Ayni zamanda ebedi hayRlı - Herkese emreta;eı Ş ' 
temin için çalışan adam da valyel. Yerine göre!. Matıll~ 
ölecek. zel dö Sadiver'in odası0 t 

Saitano bu sözleri adeta da bir rica yapmıştım. F•~' 
bogulur gibi söyledi. Fakat bu defa ısrar edeceğimi 
Kraliçe hiçbir ıeye ehemmi- Deı·am~ 
yet vermeden, mermer masa .Bisiklet şampiyonları 
ilzerindeki şövalyeyi tetkik 
ediyordu. Aokaraya gidiyor, . 

Bu · sırada, şövalye birden· Ankara 25 ve 26 lık tef 
bire gözlerini açtı, sarih bir rinde yapılacak bisiklet 1ar: 
dehıet ile etrafına, etrafın· kiye birinciliği sür'at ve~~ 
dakilere bakta, sonra •. Hafif kavemet yarışlarına iıtır, ı 
bir tebessllm ile yerinden etmek Uzere mıntaka ,or~ 
fırladı ve ayağa kalktı. .şampiyonu Altaydan Mut~ 

Verdig"i uyutucu maddenin mukavemet ıampiyonu (s ~· 
spordan Kazım yarıa Y 

Pasavan'da artık hükmü çıkacaklardır. 
kalmadığını gören Saitano Muhtt:litler maçı -'• 
sap-aan oldu. R ı k ,,. 

Pasavan gllliiyordu; ayni uı maçlarına hazlf 
1 

-· 
mak için A muhtelit takı ..ı 

zamanda Uç esirde rlilüyor· •'1" mız üçllnctl hazırlık OJ t 
lardı!. Kraliçe vaziyeti dik· dün B. mahtelitine karıı Y~ 
katle tetkik ediyor, Bua mıı ve sonuçta A takıdl• ,, ' 
Redonda yeni hadiselere karşı üç sayı ile oyuau ,.• 
göre hazırlıklı bulunuyordu! zanmııtar . 

Pasavan, sihirbaza bir defa 
olsun bakmadı ve hemen 
bağlı olan Uç esirin iplerini 
kılıcı ile kesti. 

Bundan sonra, ıihirbaza 
·her halde kifi derecede 
dostluk ile değil!· yaklaıtı. 

Fakat tam bu sırada arka· 
dan isminin çağırldığını duy• 
du. 

Kraliçe lzebo: 
- Şövalye! dedi. Bana 

ıaraya kadar refakat eder· 
misiniz?. 

Pasavan, arkasına dönüpte 

kendisine hitap edeni görün· 

ce, yerinden fırlar gibi bir 
hareket yaptı ve : 

- Kraliçe!.. dedi ve ıe· 

Japonya 
Habeşistan 'la neden 

alakadar oluyor 
-B~tarafı 2 inci sahifede -
böyle bir hal vukuunda, 
japonya'nın Habeş toprak
larında eline geçirdiii sıeniş 
pamuk bölgelerini kaybede· 
cektir. Kaldı ki, son zaman
larda Habeşistan'da iptidai 
maddeler yetiştirmek için 
Japonya da bir kaç yüz bin 
rençber dahi gönderilmiı ve 
oralarda yerleştirmiıti. 
Tokyo'dan alınan haberlere 

göre, Japonya hükümeti, 
Habeşistan'a tayyare ve mit· 
ralyozda g6nderecektir. 

Kutuluk 
Kereste DuruJJl~ •... - -

Ancak Bir 
Haf talık Kereste ~~ 

Katoluk kereste 111e!I ~ 
lçlo dan Tilrkof late llb•1 f ~ 
GOleç'ln bıtkanhğıodı ~ 
toplantı dabı olmuş ve ~I 
f lrmılır da huır bulllll 
tardır. ı' 

Mncud kotalok kereıt" ~ı' 
cak bir hıf ta lçlo yetfetC' ' 
Hatta bazı lhracatçıl.r; ıl~ 
den lolerlni azıltıcak tedb ,.l 

ııır. 
ılmıtlardır. Halbuki f 
kereate tlrketl bGtGo ıbıi 
karcılımayı CletQne 111111111' 1,r 

İhtiyacın bııka kere•'~' 
den de mClmkGn mertebe 1" ",J 
kararlııtarılmııtır. Tllrkof ·~~ 
ihtiyaçlar için 600 blo ~I 
temin etmlttlr. Fak•' 
değildi:. ,i 

Ztogıl ılrketlnln plY, I 
acele kereıte yetlıtlrmeel 1~ 
Ekonomi Bakanhğın• 11101 
edil mittir. cı 

Yangın Başla11S'/ 
İklçeımellk'ıe Hacı .&f•lt., 

ıokağ1ndı Fatma Miljg4o'•0 I 
ile oturduğu 14 11yıh e•d' f 
kıtelzllk yGzGodeo yaJJl'11 1.. 
mııea dı it(~lye gelmedell ~ 
dGrlıtmOıtilr. Y ıngaoı11; I 
olarak ıtılen bir ılgır1d-' ~ 
tığı anlııılmıthr. Et '~ 
eızdı, Hrar yoktur. 'fıb 
devam ediliyor. 

Sarayda bir RuJJ' 
il DölLBERö • tJ 

Zevkle okuyacağınız. Yeni romanı01' 
yakında başhyoruz .. 
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