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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
A.Neıriyat MUdürü : HAMDI NÜZHET 
.\ dres : iz mir ikinci Beyler Soka w ı 

...... ~e şau arı: enelıgı 700, ahı aylığı 400 kuruş 
bü R"C8;'i ilfuı;r için: M';arif cemiyeti"'iUioat 

Jf roauoa müracaat edilmelidir. 
Uıusi ilanlar: Idarehanede kararlaştırılır 

· ~ #. "" ~ Habeş orduları genel kur· 
may başkanı Vebip (paşa), Da· 

t beş imparatoru ile konuştuk· 
tan soııı·a Oga<leu cephesine 
hareket etmiştir. •saldığı yer: (A ADOL ) Matbaası lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir . 
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Habeş Ulusu Barış istemiyor .. a ·--= - - --~ - ~· -= ·-· ------ =@ .. . ---=-- - - --· --

abes'ıer, umumi bir taarruz i-.;in hü-
' tün ceehele~·de hazır1ıli yapıyorlar 

lstanbul 21 (özel) - Paris'ten haber veriliyor: Adis · Ababa'ya gelerek imparatorla konuşaıı Habeş ordu
su genel korumay başkanı ve Ogaden cephesi kumandanı Vehip (paşa) tekrar cepheye hareket etmiştir. 

llabeşler, ltalyanlara esir ol- M. ÇaldarislH~b~ş'lere her. t~r~~tao 
nııyaca. klarını söyliyorlar Dnn seıanikıe bir muhımmat yetıştırılıyor 

söylev verdi • 
~as Nasunhu diyor ki: Silihlarımız ltalyanlarmkile Jstonbuı 21 (Özel) - Se· Italyan'lar, sevki yata mani olmak 
b.. ıınikten haber veriliyor: için Cibuti hattını bozacaklarmış 
"«1Qsavi olsaydı, onlara vereceğimiz ders, başka olurdu Sabık Yunan baıbakanı 

. • M. Çaldaris, dün buraya 
:..~ gelmiı ve Majeıtik otelinin 

balkonundan Selinik hal
kına &nemli bir söylev ver· . . , 
mııtır. 

M. Çaldariı'in söylevini 30 
bin kiti dinlemiı ve sabık 
baıbakanı çok alkıılamııtır. 

mDıtür. 

Binaenaleyh ltalyanların bu 
türlü ıayri insani silihla da 
b6yiik bir netice elde ede· 
ceklerini zannetmiyorum.,, 

Son haberlere göre, Ha· 
Amerik-a'lı Zenci Robenson'ım idare ettiği llabeş tayyaresi bet Sü bakanı Raı Menla 

latınbul 21 (Özel) - ltal· ı muz için derhal tahaffuz 1 ltalyanların atmağa baıla· Cembiyer, Adis • Ababadan 
~'lırın, bazı cephelerde ze- tertibatı ahnmışbr. Fakat dıklan zehirli gaz bomba- Aduaya hareket etmiıtir. 
~ li gaz bombaları atmağa çete halindeki kuvvetlerimi- larından,Garaha'nın bombar· lıtanbul, 21 ( Özel ) -
ldtl.nıaları, Habeıistanda zin, bu bombalardan sakın- dımanında 12 neferimiz' öl· - Devamı dördünca ıahifede 
it.et, heyecan uyandırmıştır. ması biraz güç olacaktır. y • •b• k 
~~' ordularının, ltalyanlara . :t~lyanla~, meml~~etimizi er yer ispirto fa ri aları kurulacak 
~ tı olan kin ve diitmanhk- ıstıla etmege ve bızı esaret B • • e k 
~l bu yüzden son derece a)~ı~a ~)?1ağ~ • çaJı.fıyo~l~r. enzıne ıspırto a-
--lllııtır. Cenup cephesi ku· Lakın ıyı bılsınlerkı hızım 
~ 'daıılarından Raı Nasibu, metanetimiz ve kuvvei ma- k 
,••ıapa gazetelerinin hususi neviyemiz nihayete kadar rıstırma anunu 
... ~lınna verdiği diyevde ıarsılmıyakcaktır. ' 

.... ,. ıöylemiıtir : F •-• -
t~~ ltalyanlar, kuvvetli ransa ithalat yüzde 30 nishetinde azala-
~e '.' ve tankalarla miiceh-
~ır. Silahlarımızı müsavi A . . k cak, ürünlerimiz kıymetlenecek 
'e. Ydı, ltalyan ordusuna yan SeÇIIDI ÇO Ankara 21 

~.~-''iimlz ders, büsbütün hey~canlı başladı (Özel). Ta· r., ......... ~-';~ ... :ırıc • 1, .... -~ 
'il&~' olacakb, fakat bizim 'il rım bakan- · ' ,.. ' -:?'~" · ~M~ r 

l 
•rımıı noksandır. Istanbul 21 (Özel) - Pa· 1 K ~ ._ J ' 

~l ığı amu· .... .. 
)'t J Yanlar, tanklar ve tay· riıten haber veriliyor: Ayin taya sunul-
~ ' erle batı çıkamayınca seçimi, bugün çok heyecan- mak üzere 
~ •efer zehirli gaz bomba- Jı bir surette başlamışbr. Bu iki gün Ön· 

I_ ~ .... •taıafa baılamıılardır. seçim, Franıa'nın dahili si· ce başba-
.1' ı.._. de bu bombaları, maa- k ı b. 
P' ı.~ yasasını belli edeceği cihet- an ığa ır I ~ l•yri mGsellih kasaba- k kanun pro-
~~ ~~~-•ta atmakta ve masum le ço önemlidir. Bütün par.. . ,- ~ jeıi vermış-

~I ~ldllrmektedirler. As- tiler büyük bir hararetle ıe- tir. Bu ka· 
~ ''•aıizden şimdiye kadar çime iıtirik etmiılerdir.Sos- nun projeıi ( 

I ~:•ılarla öldürülenler, elliyi yaliıtler, fevkallde bir can- benzine ka-
'-lhır. Muntazam ordu· hhk göst.ermişlerdir. rııtırıla c ak 

~ uııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııı ıııııııııııııı ıııııı ııııııııııııııııııııııııııııııı.. ~.~~:~.~~k-
E n bol ve doğru haberleri § Ezilmiş ü· 

Her gon sabahları ~ıkan _==§ züm, çürn-
~ müt meyva 

nadolu GAZETESiNDE~ 
ı'* lınlabilirsiniz - 1 

'=----- §§ 
S loNDRA, BERLIN ve KOPENHA~'dan Resim § 

.UUUtrı:u~ ıı~ü~iUiııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııİ 

ve sair ıe· 
kerli mRd
delerin top
lanması ıu· 

retile çıka
rıl•cak is-
pirtolar1n dı· BiR BENZlN SATIŞ YERi 
fardan ıelecek benzine ka- ı vo ithalatı azaltmak mak· 
rııtardmıııaı temi• etmek -Devamı d6rdancii ıahifede -

llabeş imparatoru 

~~!t~nbul 21 (Özel) - ~dis "l lere göre, Habeş hüküm etine 
~Ababadan gelen son haber· -Devamı 4 üncü sahifıde-_____ .._ ............ ~ .. ·-----
( Göring )in söylevi 

ve.: 8kisleri 
--·~-

Almaıı ordusu mükemmel ve techi· 
zatı tamdır. Almanya değişmiştir. 
lstanbul 21 (Özel) - Pıus- ~"i!"-·-·------.-----· 

ya b•ıbakanı general Görin- r 
iİn, son diyevi, Pariı siy asal 

mahafilinde &nemli teıirler 

uyandırmııtır. G6rİni, ~ bu 

diyevinde demiıtir ki: 

.. - Siy11al ve arsıulusal 

konuımalarda daha düne ka

dar Almanyanın mevkii yoktu. 

Fakat durumu, şimdi öyle 

ldeiildir. Almanya, artık ken

dini müdafaa edecek ve 
saydıracak kuvveti elde et
miıtir. Ordumuz m6kemmel 

Alman uluıunun seciyesi ise, 
memleketinin muhafazası iÇin 

hiç tereddlit etmeden canı
nı feda edecek kadar )'ilk· 

General 

ıektir.,. 

Görins 



Sahife ~ (Uluıal Birlik) 
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Yunan ordusu ~Zabıta Romanı s eVell erlll a illa - -
!Beyaz Papağanın~ glen birinci gaye 
§ \Türkçeye. ISIRRI= Ne çareki, aşk ve izdivaçtan sonra 

And içecek 
, .... ·-· 

Zabitan ve efrat, hu ay1n 26 cı gttııil 
krallık için yemin edecek ~ı-ıo-935 ç,._;~::: :.~Mi 0~.AL § ekseriya talak faslı gelir! 

iffflllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİWfül:llllllllll 11111111111111111111111111111111111111~ Sevda, izdivaç ve... Talak! metmek istemiılerdir. Atina - Yunan Sübakan· her kıt'a bulunduğu yerd.e . 
lığı, bütün Yunan ordu ve toplu olarak efrad ve ıabı· 
kolordu kumandanlarına tanını tophyacak ve pap••· 
gönderdiii bir tamimde, or- lar huzurunda krallığa ıadık 
du ve zabitanın, bu ayın kalacağına dair yemin •ere' 
yirmi altıncı ı:ünü krallık a- cektir. O gün, bütün Yuo•· 
dına and içeceklerini bildir· niıtanda ayrıca ıenlikler ya· 
miştir. verilen emre göre, pılocakhr. 

Hayrola bir şey mı 

var? 
Şu kadın bana rahat 

vermiyor, her işe karışır ve 
beni sinirlendirmekten zevk 
alır, bakınız şu bahçenin ha· 
line! Halbuki beni serbest 
bıraksa, burası böyle ihmal 
edilmit bir halde mi kalır? 

Booi, Dostinin derdıne 
ortak olmak ister gibi görü 
nerek, onunla beraber ka
meriyenin altına girdi. Dosti 
bir taraftan çiçekleri sula· 
mağa ve diğer taraftan da 
saksıların yerini değiştirme· 
ğe başladı. Boni de onunla 
beraber meşgul oluyor, aşa· 
ğı yukarı gidip geliyordu. 
Bu sırada, kameriyenin bir 
köşesinde atılmış du
ran b i r k i ğ ı t parçası 

gozune ilişti. Yavaşçacık 

eğildi ve bu kağıdı aldı. 
Süprüntü torbalarında bul
duğu mavi kağıd gibi bu da 
bir sinema programı idi. 
Boni, hemen Con Straun'u 
hatırladı. Con Straun, Se-. ., . ' 
vıe nın, cınayet gectsinden 
evvel buralarda dolaştıgı 
kanaatinde idi. Boni'de bunu 
şimdi tasdik etmiş oluyordu. 
Evet, Boni, Cumartesi ak
şamı, geç vakte kadar 
buralarda dolaşmış ve el 
ayak kesildikten sonra ta
savvur ettiği ışı yapmak 
üzere beklemiş duımuştu, 

asabi bir halde olduğu için 
elinde sinema programını 
mütemadiyen elinde tutmuş 
ve buruşturmuştu.. Mücrim, 
nede olsa ardında daima 
cürmünü gösterecek bir iz 
bırakır .. 

19 uncu fasıl 
Zuce yemek masasına otu

rur oturmaz: 
- Çocuklar, bu akşam ne

leriniz var, nasılsınız? Ben 
sevinçliyim, hepinizi de neş' -
eli görmek isterim ! 

- Sıkılma Kora, sıkılma, 
fena günlerin sonundasın. 
Yarın muhakemen başlıyor, 
inşallah çabuk kurtulursun. 

Kora, hazar bulunanların 
ısrarı üzerine kalktı ve 
piyanonun başına geçti. No
talara bakmağa lüzum gör· 
meden, piyanoyu açtı ve 
(bir mevkufun şarkısı) nı 
çafmağa başladı. Odayı dol
duranlar, iki gün evvel ke
fal~tle hapishaneden çıkmış 
olan Kora'nın hissiyatını 
bildikleri için, belli etmeden 
göz yaşları dökmeğe başla
dılar. 

Sevie dayanamadı ve: 
- Kora, bizi ağlatma!baş· 

ka birşey çal da bize biraz 
' neşe ver. 

Dedi. 
Kora, piyanoyu bıraktı ve 

titre" ellerile yüzünü kapa· 
dı. Ağlıyordu, masumiyetine 
rağmen düşmüş olduğu çu
kurdan nasıl çıkacağını dü· 
şünüyordu. 

Maknus, oturduğu yerden 
kalktı ve piyanonun yanına 
kada sokularak: 

- Teşekkür ederim sev
gili mi istersen bize eski bir 
şey çal, ben de iştirak ede-
yim. 

Dedi, Kora, başını kaldır· 
dı ve Maknusun yüzune ba· 
kar ak: 

- Beni seviyor musun. 
Diye sordu. Maknus, ce

vap verdi: 
- Seviyorum, Kora.. Bu 

fena günler geçtikten ve 
sen de serbest kaldıktan 
sonra ... 

Boni, bu mükilemeleri 
yakından dinlemek istediği 
halde muvaffak olmadığından 
kendi kendine üzülüyordu. 
Piyanonun yanına nasıl ra
kulacağını düşünürken, Ko· 
başını çevirdi ve etrafında
kilerine bakarak: 

- A.rkatıı var -
dedi. Düzi hemen sordu : ,.._ _________ ._ 

- Galiba güzel bir iş bul- 1 HaJk~vı· 
dunuz ? ı '' 

- Buldum ya, ne zanne- ilk ve Orta tahsil 
dersin? Bu sırada herkes · 
Koraya baktı. Zavallı kız, kursları açılıyor 
ber zaman olduğu gibi ge- Halkevindeo: Halk ders· 
ne düşünceli ve meluldu, haneleri ve kurslar şube· 
yemekten sonra dans için miz, geçen yıl olduğu gi· 
kendisine yapılan teklifleri bi, bu yıl da ilk ve orta 
reddetti. Boni, gülümsiyerek tahsil kursları açmağa ka-
Koraya baktıktan sonra: rar vermiştir. KurslarArap 

- Korayı, danstan ziyade fırınındaki Dumlupınar ilk 
bir köşeye çekilip düşünmek okulunda açılacaktır.Kurs· 
memnun eder sanırım .. 

Dedi. lara devam etmek istiyen-

Boni'nin bu sözleri üze- ler her gün öğleden ıon-
rine Zuel lafa karışarak: ra Bahribabadaki Halkevine 

giderek ve birer fotoğraf 
Sıhhat vererek kayıtlarını yaptır· 

-8 malıdırlar. 1 alık Kursların ne zaman açı-
l y ~ w la cağı ve derslere hangi 
...8..§!. saatlarda başlanacağı ay· 

Norveç yanın 
Balık yağıdır. 

halis Morina rıca ilin edilecektir. 

Şerbet gibi jçilebilir iki 
defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzbet 

SınttAT EzANEsı 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 
idarehancmize müracaatları 

ilin olunur. 

Arz üzerinde göründüğü - Muvaffak olabildiler mi? 
en eski zamandan bugüne Bilmiyoruz 1 • 

kadar insanın en ziyade meşgul Sevdadan sonra, izdivaç 
olduğu üç mühim dava! akla gelir; sevenler için bi-

İnsanlar, rinci derecede gelen gaye 
- Niçin seviyoruz? ve hedef budur. 
Sualine belki de: Fakat ... Aık ve izdivaçtan 

- Kalbin büyük bir ihti· sonra talak haklı geliyor! 
yacı olduğu için 1 İstatistik alemi, talaklar 
Cevabını vermişlerdir. Fa· üzerinde oldukça mühim bir 

kat : netice temin etmiştir. 
- Sevda nedir ? Bu nçticclere göre, talak-
Sualine henüz hiçbir kimse ların yüzde yetmişi izdivaç· 

cevap vermemiş ve nasıl sev ların ikinci senesinde olmak
diğimizi izah mümkün olma- tadır. 
mışhr. - Neden?. 

Eski zamanlarda sevda iş- Istatiskler henüz bu suale 
leri, büyücülüğe büyük bir de cevap vermiş değildir. 
mevki vermiştir. Buda ancak Yalnız, her izdivacın haya
sun'i ve cebri aşk yaratmak tiyeti birinci senerin geçiş 
ihtiyacından doğmuıtur. tarzından belJi olur. 
Tarih, zamanın en kudretli İkinci seoe geçtikten aon-
ve en yüksek bir adamına ra, en ziyade talak izdivaç· 
bile gönlünü vermiyen, böy- ların yedinci senesinde ol
le bir adam ac1z ve zelil bir maktadır; bu da yüzde on 
köleyi tercih eden kadınlar yediyi bulmaktadır. 
kaydetmiştir. istatistikler, en ziyade 

Süleyman peygamber, ha· talak hadiselerinin mimarla
bası Davuduo ihtiyarlığında· rın izdivacJarında görüodü
ki karısırıı sevdiği zaman, ğünü teıbit etmiştir. 
esatırın bu insan ve cinlere Pek büyük ve güzel, 40-50 
hakim olan, Saba melikesi- katlı binalar kuran mimar-
ni ayağına kadar getirtip 
f
. ların temelli bir aile ocag-ı 
ıraşına alan en kudretli 

kuramamalarına hayret et-
adam aşkına mukabele gör-
memiştir. memek elden gelmezi. 

Süleyman peygamberin En az talak, çiftçi sınıfı 
babasının karısı bir çoban arasında görülmektedir. 
olan kardeıini seviyordu. Çiftciler arasında talak 
Bunun için Süleyman pey- hemen biç denecek ka· 
gamberi ve babasını hiç bir _d_a_r_d_ır_. _______ _ 

zaman sevmemişti. A • k 
Böyle bir vaziyette sev mi- file rı a 

yenin kalbine zulüm ve ce
birle hakim olmak, yapılan 
bütün tecrübelerle mümkün 
olmamıştır. İşte büyücüler 
ruh yoluyla bu kalplere bük-

Tütün 
Pi yasası açılmak 

Ozeredir 
Tütün piyasasının bu gün

lerde açılması mukarrerdir. 
Bu sebeple tütün kumpan
yaları, mübayaa memurlarını 
şimdiden tütün bölgelerin'! 
göndermiş bulunuyorlar. Fi
atların bu yıl iyi olacağı 
söyleniyor. Zira tütün mah
sulü, geçen senekinden çok 

işsizleri azalacağı 

yerde çoğalıyor 
Nevyork - Amerikada 

ekonomik durumun, bir se
neden beri salaha doiru 
yürüdüğü, buhranın günden 
güne azaldığı, yapılan ista
tistiklerden anlaşılmış bulu· 
n uyor. Mamafih, işler ne 
kadar çoialıraa çoğalsın, iş
sizlerin, kolayca azalacağı 
zannedilmemektedir 

Amerika mesai bakanının 
yaptırdığı bir istatistika göre 
Amerikada işsizlerin:miktarı 
azalacağı yerde gittikçe ço· 
ğalmaktadır. Amerika işsiz-

ı- ı-ml!~~!!ll!!!!lll!•lll!!ll-•• leri, 1934 yılına nisbetle 680 
D O K T O R bin fazlasile bu yal 11 mil· 

daha nefistir. 

Ali Agah yona baliğ olmuştur. 
Çocuk Hastalıkları Fransa, ingiltere ve Al-

Mütehassısı manya'daki işsizler ise, geç-
1J..inci Beyler Sokagı N. 68 miş sene 8 milyon dört yüz 

Telefon 3452 bin kişi iken bu ıene 7 

•---------- milyona inmiştir. 

......... ~· 
Katil Japonyıı 

Doktor yakalandı Ingiltere'ye vere-
ve hapsedildi ceği notayı ha" 
Londra'da Moffatta bir } 

çukur içinde bulunan bir Zl I' l Y O r 
bakayası dolayısile doktor Son posta ile ıelen Lo0!. 
ceset Bük Bükaton cani ra gazeteleri, Japoııy•01 
sıfatile tevkif edilmiştir. İngiltere!• vermek oı:J: 

Bulunan cesedin, dokto- bulu~dugu nota etrafı so 
run yanında çalışan Jan Ra- tahmınler.de bulunuyorlar. 6• 
gerson isminde bir kadına gazetelerın yazdıklanaa 1 d· 
ait olduğu anla•ılmııtır. re, Japonyanın notası, Loll 

y 1 . . . A w toıt• 
Londra matbuatını on beş ia ~tçııındın geçetn_ d~uı ,de0 

gündeoberi çok işgal eden nrı ere e yap ıgı ıye 
bu hidise hakkında şu ma- fark~ı olmı!aca~br. . ff 
liimat vardır. lkı h6kumetın deoıı bir 

Bundan onbcş gün kadar dış bakanlıkları arasında 0 
evvel, Edimburg civarında müddettenberi devam ,de, 
Moffat ta bir çukur içinde konuımalar, ıon ıafb~ft,. 
yolcular, otuz kadar paket girmiıtir. Japonyanıa, lof' 
• . d b• b k ' w • b ,yıO ıçıo e ır ceset e ayası re ye verecegı nota, u 1 
bulmuılardır. Bu kanlı par· 31 nci gllnline kadar ikll'' 
çalar, profesör Glestere tev- edilmit bulunacaktır. 
di edilmiş ve bir kadına ait ~ 
oıduğu tesbit edilmiştir. G n m rük. Inhisııt 

Bu cinayetin failini bulmak M 1 15 oııde~ 
için faaliyete geçen lngiliz r emur arı g 1 t 
zabıtası tahkikata geçerek fazla izin alamıyaca1' ~ 
Lankosterde mukim bir dok Gümrük ve tekiller "'• 
torla, dokrtorua haıta ba- kanlığı bütün glimrUk1°', 
kıcılarından birisinia takib yolladığı bir tamimde, gOj 
ettiiini anlamııtar. Hasta rük ve inhiıarlar idarel 
bakıcı 20 yaıında ve güzel iıyarlarının ödevleri baf1~ 
bir kızdı! randan ıs sınnden f~" 

Nihayet doktor Bükıton ayrılmamaları bildirilDJİtt•~ 
bulunmuş ve ıJkı bir istin- Her hangi bir meDJUf -•• 

arkadaıına ıs giindeıı f•V: 
taktan geçirilmiı ve neticede 0" vekilet edemiyecek ve ~•~ 
tevkifine karar verilmiıtir. beş günden fazla izin al•: 

Doktor Bükston, ıarip ve memurlar için baka11hlı~ 
şayanı dikkat bir tiptir. idare işyar vekilliği yap•" 
Kendisi Hintli ve Müslüman· memur gönderilecektir. 
dır; fak at Hintli bir ana ile 
ile Fransız bir babadan doğ· 
muıtur. Iskoçyalı bir kadın
la evlenmiş ve balen 6-4-2 
yaşlarında üç çocuğu vardır. 

Tahkikat hikimi, doktoru 
(aşk ve kıskandık dolayı
siJe Jan Rogersonu öldnr
mekle) ittibam etmiıtir. 

Maamafih, doktorun lehin
de bazı deliller de vardır. 
Bunun için avu~atının talebi 
ile Hindli doktor 22 Teşrin 
evvele kadar muvakkaten 

tahliye edilmiştir. 
Bakalım, Hindli doktorun 

vaziyeti iki gün sonra ne 
olacak? 

Askere Davet 
lzmir askerlik ıube•İ"· 

den: ,. 
ı - Son yoklamarı 1 

pılarak deniz, Jaııd~r~: 
Topçu, Nakliye, Süvarı, ~ 

tihkim, Demiryolu, Jşıld~~~ 
Hava, Muhabere, Mull 1, 

Ö 
,. 

TAYYARE SiNEMASI 

ve içme sıoıflarm• •Y f' 
mıı ve henüz askere fi J1' 
rılmamış 328, 329 doi'O"',. 
ve bu doğumlularla aıu•~0• 
le görmekte olan diğer Jıf' 
ğomlu efratla yoklaDJa ~ 
çakçılığından ele gefet~, 
bu sınıflara ayrılmış ve fi,. 
hi ve diğer dsebeplerl• ı,. 
riye kalmıt 316 doğulP;,ı 
dan 327 doğumuna k• . ., 
olan erabn 23 Biriaciteffl., 

BU GÜN 1--~--------· 
Fransiska GAAVio yOksek şôhretini ebedileştiren senenin en bftyftk filmlerinden 

88 Solkalk ÇDçeğü ,0 
İki saat devamlı kahkaha Nefis - musiki - Cazip sahneler 

Fransiska Gaal bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri güzel sesi 

ite gaşyetmekte ve mütemadiyen güldilrmektedir. 

Ayrıca Foks "DOnya havadisleri,,Türkçe sözlü Miki "Karikatflr komik,, 
_______ D __ l_K_K_A_T_: Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. 

Seans saatleri: Her giin 14,30. 16,45. 19. 21,15. Cumartesi 13,30. 14,30 Talebe aeanıı 

935 tarihinden itib•'' 
sevklerine baılanacaktJ'a.,· 
Bu erabn tayin edilell ~ .,. 
de şube merkezinde bıJ :,. 
maları. GelmiyealerİP e' 
nunda yazılı cezalarl• ' 
zalandırılacağı. 1 ,e· 

2 - Bunlardan bede 0.,o 
recekleri 22 inci Sala 1 . .,j 
akpmına kadar bedeli•'' 
vermeleri illn olunar. 

Je 
da 
•l 



sut 

Van 
Der Zee 

..... _ &: Co. 

...r.UTSCHI LEVANTE LıNIE 
"VVJNF.RIED.. vapuru ha-t liaaanımııda olup Roter

aı.._ Ye Hambarı i'in yük 
-...aktadar. 
..:.!ROJA • vapuru halen 
t aaızda olap Hamburi 
t!.!'•mea ipn y&k almak-

•vv ASGENVVALD .. va
~ 14 Bci. teıriııde bek
""'!l&Jor, 14 Bci. tepine kadar 
~•ıra, Roterdam, Hamburg 
"ktar8.'emea içia yllk al~-

•soFIA" mot&rn 31 Bci. 
~ilde bekleniyor, 4 ikinci 
~e kadar Anvera, Ro-
1...ı_ m, Hambu'I' ve Bremen 
"'111 Yllk alacaktır. 
~:?REA" vapuru S ikinci 
~ dotru bekleniyor, 
t._ '-rg, Bremen Anvers-

• 16k çıkaracaktır. 
~NUBIS" motarn 11 
IS teıriade bekleniyor, 
'.ikinci teırine kadar An
._ Roterdam, Hamburg 
~remea için ytik ala-

~!MENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"~ORBURG" vapuru 8 
~ teırinde bekleniyor, 
1ıı..:_·•ra, " Oterdam ve Ham
~- lçia yllk alacaktır. 
~ NORSKE MIDDEL • 
~\'SLINJE ( D-S. A·S. 

8PANSKELINJEN ) 
• OSLO 
~ ~SPHORUS" mot6rü 
~ 8iri.d Teıriade beldeni-
~ Dieppe Dtbakerk ve 
~le limaalarma ytlk ala-

~CAN EXPORT LINES-
NEVYORK 

~~llOUTH" vapuru 16 
~ tefriade bekleniyor, 
'1°"' için ytlk alacakbr. 
~ CELSIOR,. vapuru 30 
'teıriade bekleniyor, 

&1t~k için yllk alacakbr. 
lllol\VICE DiREKT 

DANUBIAN 
.. TUNA HATTI 
~ISA" mot&rtl 12 Bci. 

~ ........... ~ .......... ~------------------a.:(Uhilal;;.;.; llrllk ........ >.._ __________________ .....,. ______ ....... _____ ı_ıa_1r1a __ a __ T~•tr1a.___n_ı,__,~-

~Olivier ve ,arekll· Fratelli Spereo Vapur Acentuı 
.: 

1

1 L• • ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI -- ---

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz il4ç 

ve tuvalet çeşitleri satar • 

,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i'f ürk Hava Kurumul - -1 Büyük Piyangosu 1 
i Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 
- = = • . . = 55 zen~ın etmıştır. ss - -
~ 1. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. ~ 
i Boyok ikramiye: 25,000Liradır1 
~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık ~ 
~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir~ 
~ DiikAtat vardıt". ~ 

\,, 111111111111111111111111111IH11111111111111111111111HilH11111111111111111111111111111111111, 

lstanhul ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000"fork lirası 

latanbul Bahçe kapı dördilncü Vakıf han 30-40 

teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda
pefte, Bratiılava, Viyana ve 
Liaz için yiik alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE· 
ANVERS 

"EGYPTE,. v•puru 20 Bci. 
teırinde bekleniyor, Aavera 
Direkt ytık alacaktır. 

"ESPAGNE" vapuru S 
ikinci teırinde bekleniyor, 
Aavera, Direkt yük ala· 
cakbr. 

Gelif tarihleri Ye vapur· 
lana isimleri llzeriae mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

•v apurlana immleri, gel-

Tire' de 
lıtanbul sabık Alemdar 

Sıhhat Yurdu hekimlerin· 
den. 

DOKTOR 
Soleyman Sırrı 

Hasla kabollne başla
mıştır. Akciğer Veremi 
Hava verme uıulile te
davi edilir. 

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

me tarihleı-i ve navlun \ari· 
f el eri hakkında bir taabblde 
girişilmez." 

NCA 
o 11 ıu ıı-. 

Si ımıtet vapur Aaver1, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı Hmanlua 

aCeDl&Sı i~ia ytlk: alacak olaa vapurlar 
Ceadeli Han. Biriad kor· "ORESTES" vapurq 23 eyliUdea 30 eylüle kadar yllk 

d T l 2443 alacaktır . on. e . 
Ellerman Linyn Ltd. "ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eyltUo kadar yiUc 

Liverpool hatb: 
"FLAMINIAN,, vapuru 16 

rinci teırinde Liverpool ve 
Svvenseadan relip tahliyede 
bulun'!cak ve ayni zmanda 
19 birinci teırine kadar Li
verpool ve Glaıgovv için 
yük alacaktır. 

" LESBIAN ,, vapuru 26 

alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 1 1 nci tetriaden 12 1 ac:i teırine 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırino 
kadar yllk alacaktır. 
"GANY~EDES,, vapuru S 2 nci teırlndcn 8 2 nc;i tet• 

rine kadar ylik al•cakbr. 
Burgas, V araa ve Köıtence limanları için yülc alacak tar. 

"HERMES,, vapuru 4 1 nci. teırinde . bu limanlar içiıt 

yük alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

8. teırinde Liverpol ve 
Svvenaeadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teırine kadar Liver- Rotterdam, Hamburg, Copenhare. Dantzig, Gdynia, Oıfo 
pool ve Glasgovv için yilk ve lskandinavya limanları için. yük alacak olan vapurlar 
alacaktır. " VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
Londra hatb: için ytık alacacaktır. 

" GASTILIAN " vapuru "V ASALAND,, motörli 16 1 nci teırinde buradan hare· 
halen li.nanımızda olup 18 ket edecektir. 
teırine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. "NORDLAND,. motiSrti 2 2 nci. teıriade buradan hare• 

"MARONIAN,, vapuru 20 ket edecektir. 
B. teırinde beklenilmekte SERViCE MARITIM ROUMAİN 
olup 28 B. teırine kadar Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
Londra ve Hull için yllk Cezair limanları için yik alacak vapurlar. 
alacaktır. " ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 

"THURSO,, vapuru 15 ründe hareket edecektir. 
B. teırinde Londra, Hull ve "SUÇEA VA,, vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. teıriade hareket edecektir. 

The General Steam Naviration Yolca ve yik alır. 
Co. Ltd. ZEGLUGA .POLSKA S. A. Kumpaaya11 

"AD JUT ANT" vapuru 30 Doğru Anvers ve Gdyaia liman lan için yik alacak ola• vapur 
8 . teşrinde beklenmekte 
olup 7 ikinci teırine kadar •LEVV ANT" mot6rti 10 1 nci. teıriude ytlk alacaktır. 
Londra için ylik alacaktJr. Hamit: lliadaki hareket tarihlerindeki detitildllderdo• 
Deutscbe Levante Linie Acente mes'uliyet kabul etcıeı. 

..SOFIA,, vapuru 28 B. Fazla taflillt ipn ikinci Kordonda Talımil •• TallB1e 
teşrinde Hamburg, Bremea ıirketi binası arkaıında Fratelli Sperco acentalıtma m&racaat 
ve Anverıten beklenilmekte edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 266~ 
olup tahliyede bulunacaktır. illada yazılı tarihlerdeki deiitikliklerle navlonlardaki 

Not: Vurat tarihleri ve değiıikliklerde acente meıaliyet kabul etmez. 
Yapurlana isimleri &zerine 
deiifikliklerden mes'uliyet 0 .. mer Bank 
kabul edilmez. l•--ILJ ---

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Fabrikaları mamuJatı 

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

Yeui Kavatlar çarfısı 
Dereke kumaşları 
FesanQ kumaşları 

No. 34 

rini tecrflbe 

ıiz •. 

Ve PGrjen ~ahapın 

en ftsUln bir mfls

hil ..,keri oldop 
no unutmayınız. 

Kuvvetli mflehil 
ietiyenler Şahap 

Sıhhat ıtlrgtln 

haplannı Maruf 
ecza depolanndan 
ve eezanelerden 
araıınlar. 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

.... S-omeı: Bank yerli mallar pazaP 
C'CS lzmir şubesinde bulursunuz 

.--t 

~ 11ııuı nuıııııııuııuıııııııuııuııııııııııuıııııııııııuııııııııı 111H111U1uııııııııııııııı ! 
~ ıızmir yün mensucatıı 
~ ITürk Anonim şirketil 

§ lzmir Yan Menıomb Tark A. ş. nin Halka· § 
C § pınardaki kuma, fahrikuı mamulabndan olan § 
~ 5 mevsimlik ve katbk, zarif kumatlarla, battaniye, § 

~ .-ı ve yan çotaplan, bu kerre yeni açılan Birlnel § 
~ ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § 

§numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim tir·§ 
~ keti) mağuuında aatdmaktadır. Memktr fabrika- ~ 
§ mn metanet ve zenfet itibarile berkeeçe malum § 
~ olaa mamulattlll muhterem mftflerilerimize bir § - .. -- -5 defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
§ Perakende utıı yeri Toptan sabı yeri ~ 
§ Yeni maaifataracılarda mimar 1 ci kordon ao: 186 Şark §S 

__ = Kemalettin Cad. Satu ıade balı T. A. Ş. 5§ 
.-.... == biraderler 1 

§ Kuzu o;lu çar1111 Aıım Rıu E 
- ve biraderleri 1 

Yeni maaifaturacılarda mimar == 
KemalecldiD Cad. Yllnlll mal· · i 
ıffiuımüitiıiiıı~iııı~İIİifiiiiif in°'löniu111111111nıııııım111111111111111111nıııu 1 
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l----~--~--1 ..................... -. ~ 
Muharriri liı 

_ • • MIŞEL ZEVAKO 1 
" ~ Genel savaş galiplerini pekte memnun etmiyecek yeni hır şayıa •• .... 
~Al k. .. l k l . . h rasavant\ kendisini ölnmden kur''' : manya, es ı mustenı e e erının e- ramn k~aliçe lzebo olduğunu anı~ıJı • d • • • • h • t k Pasavan bir reverans minlh bir bakııı oıel'İ"' men ıa esı ı..:ın yenı ır no a verece yaptı ~:,metmeapemrediniz bisi~~;::. ~:!.::~·'iıl• ... 

d ı h 
•b b• b d k A ve ben emrinizi yerine ge- ye, istemiye kapıyı ~~ 

Bitler, nota an evve ütnn ~ı ana ır eyanname neşre ece ve vr11- tiririm. Hatta bana ölme ği Kraliçe ile Dö Paıaf~ 

Al 
( k l • • • d • • • k • emrediniz gene ve göz kırp- arkasından Bua RedoD f 

pa sulhunun temini için man mQstem e e erJ010 )8 eSlll) Jsteyece tır madan bu emrinizi yerine ODUn da arkasından 8"; 
lstanbul 21 (Özel)- Berlinden haber veriliyor: ve Avrupa ıulhunun temini için Almanyadan gaabo· getiririm! Fakat, itaat lizım kayn, BraLayn ve Brank•Y 

Almanya ile Japonyanın, uluslar kurumundan ~aktık· lunan yerlerin iadesini istiyecektir. geldiğini anladıktan sonra... yürüyordu! . ,yf. 
ları, ilk Kinunda Cenevrede resmen tasdik edilecektir. Bertin siyasal mahafili; Japonyadan başka diğer - Yoksa... Sarayda si- Kap8lan ümu~.a~ı~ı kdr•:f, - i 

Al ki d 1 1 • Al d ld ki ı k ı il zi öldürürler diyemi korku· - u ç ışıyı e 
Siyasal çevenlerde saylendiğine gôre, manya, eı ev et erın manya an a ı arı mOstem e e eri, - yoraunuz? davet ~ttiniz?. Diye 10r:?. 
mftıtemlckelerinin iadesi için bntno bOyOk devletlere hak etmediklerini ve galiplerin elinde emaneten bu· Pasavan bu söz nıerine Kralıçe: - Bunlar 
bir nota hazırlamaktadır. Bitler, nota verilmeden ôn· lunduğu cihetle şimdi hemen Almanyaya iadesi hlzım irkildi ve: Devamı~ 
ee bOtOn cihana hitaben bir beyanname neşredecek geleceğini ileri sGrOyorlar. - Evet, madam!Dedi affı· y . 

DiZi tica ederim .. Çünkü he- eDJCe 

Ekonomik progra- Ulus~~ kalbi Atatürk 

mimız hazırlanıyor ıç_ın_ç ... ~_rp_ıy_or 
. ·- · - . . lstanbul güzideleri de bugün topla· 

Programı, memleketın en gozıde k .k 1 1,. d ki nara suı asıcı arı te ın e ece er 
mOtahassısları tanzim edeceklerdir lstanbul, 18 (Özel) - O- lstanbulua bütOn g6zideleri, 

Ankara 21 (Özel) - Bll· leketin en yllksek ihtisas sa· ni•eniteliler tarafından ter- avukatlar, doktorlar ve ba
yGk ekonomik programımızın hiplerinden mllrekkeptir. tip olanan bDyOk mitinır, bu ıın erkinı ittirak edecektir. 
tanzimine baılanmak &zere· Bllylik pllnda, tecimimizin ınn saat 16 da yapılacak Miting' de Oniversite talebe
dir. Bu proırramı vtıcude inkiıafı için çok 6nemli mad- •e Atattırk'e suikast yapmak sinden bazı gençler, avukat
ıetirecek olan heyet, mem• deler konacaktır. isteyen menfur herifler tel'in lar ve doktorlar ı&ylevler 

Karargftii~ Adua'ya Sm;;~: m;~~dd: mu-
nakledıyorlar vaffakiyetle bitti 

Mareşal Badogl yo, bu hususta gene· 
ral dö Bono'va emir verdi 

" 
Istaa bul 21 (Özel) - Af· duğu ve bu teftiıten ıonra 

rikaya ıitmiı olan Italya re· ltalyan karargihının, Azma· 
radan Aduaya kaldırılması 

nel kurumay baıkaaı mare· için general 06 Bonoya emir 
ıal Badogliyonun, bntnn cep· verdiii Romadan haber ve· 
beyi ıezerek teftiıte bulun- riliyor • 

••••• 

Habeşler, Fransız· 
lara çok kızdılar 

Italyanlar geri çekilmedikçe, Habeş

ler barışa yanaşmıyacaklar 
btanbul 21 (Özel) - Lon· 

dradan relen ıon bir habere 
ı&re, ltalyanlar Habeı top· 
raklarını terk etmeyince Ha· 
bet ulusu hiçbir veçhile ba· 
rııa yanaımıyacaktır. 

HabetJ topraklarını kendi 

kendine taksim eden Fransa 
aleyhine Adis - Ababada bir 
cereyan baılamııtır. Habeı· 
)er, Fransız sefarethanesi 
öallnde nümayiı yapmak 
iıtemiılerae de hnkQmetçe 
mennedilmitlerdir. --··· SON DAKiKA: 

Haheş'ler iki kol
dan ilerliyorlar 

~~----------~~-Cephelerde kanlı muharebeler 
lstanbul, (Teltfon) - Jurnal De Debba'nın Adis·Ababa 

aylan, gazetesine çektiği bir telgrafta, ltalyan'ların blly6k 
taarruza geçtiklerini, cephelerde kanlı muharebeler cereyan 
etmekte olduğunu bildiriyor. 

Ayni muhabir, Habeı'lerin de mukabil taarruza kalktık· 
larını ve ltalyan ordularını hezimete uiratarak iki koldan 
Uerlemekte olclajaau haber veriyor. 

Sayımı ilk evvel Ankara bitirmiş· 
tir. Izmir de ikinci olmuştur 

lstanbul 21 (Ôzel) - Ge
nel niifus sayımı, dlln yurdun 
her tarafında yapılmıt ve 
tam bir muvaffkkiyetle ne· 
ticelenmiıtir. Sayımı ilk evvel 
bitiren villyet Ankara'dır. 
Sayım iti burada saat tam 
1,30 da bitirilmiıtir. ikinci 
lzmir ıelmekteclir. 

Şehrimizde sayım iti tam 
beti kırk geçe ikmal edilmiı, 
top atılmıı ve vapurlar dü· 
dtik çalmıılardır. Halk so· 
kakları birdenbire doldur-

Habeşlert' her taraftan 
mOhimmat glSn· 

derili yor. 
-Ba,ıarafı birinci ıahifede
her taraftan ıillh ve mnhim· 
mat gelmeğe baılamııtır. 
Bu hal, ltalyanları son dere-
ce asabileıtirmekte ve Ha· 
beıistana sillh ve mühimmat 
ıötGren vapurların takibine 
im kin bulamadıklarından 

mOıktıllta uğramaktadırlar. 
Azmaradan gelen haberlere gö· 
re Cibuti ile Adis·Ababa ara
sındaki timendifer hattının 
tahribi için hava kuvvetle· 
rine emir verilmiıtir. Bu hat 
bozulduktan sonra Habeıis· 
tana silih •e mühimmat sev
kiyatı zorlaıacaktır . 

lstanbul 2f(Ôzel)-~ lngi
lizlerin, Habeı ordusuna kil· 
çilk bir tayyare filosu g6a
derdikleri ve bu filonun, 
Adis • Ababanıa muhafaza· 
sına tahsiı edildiji Loadra· 
daa haber veriliyor. 

muıtur. istatistik ıenel di
rektörlilğnnün ıetirttiği ma• 
kinelerle Aakara'daki puıu· 
lalar sayılmııtır. Bu ildeki 
nllfuıun 125,SOO kiti oldu· 
i• s&ylenmektedir. 

Yurdun her tarafındaki 
ıayım neticeleri '25 ilk teı· 
rine kadar bildirilecektir. 

Nilfusumuzun yedi aene 
evvelki sayıma nazaran hay· 
li arttığı kuvvetle tahmin 
olunuyor. 

Güreş 

Müsabakaları 
Ankara 21 (Özel) - Dnn 

gece Sovyet takımı ile ulu· 
sal takımımız arasında ya· 
pılan ~üreı milsabakalanada 
ibtilif çıkacaj'ıadan oyunlar 
yarıda bırakılmıı Çoban ile 
Mustafa bir rösteri güreıi 
yapmıılardar. Buıiln ikinci 
futbol maç •ardır. 

Habeşler Italyanlara 
esir olmıyacaklarıoı 

söylflyorlar. 
- Ba,ıarafı birinci sahifede -

Londra'dan haber veriliyor: 
Yarın toplanması mukarrer 
olan avam kamarasında çok 
önemli mGzakereler geçeceği 
söyleniyor. Bııbakaa Bald· 
vin ve dıı itleri bakanı Sir 
Samuel Hoar, bu toplantıda 
clıı siyasa hakkında uzun 
izahatta bulaaacaklardar. 

nnz gencim~. ~afi derecede Paketlerinin içinde' 
yaıamıı degılım. Daha ya· S IOO 1. k d•' 
ıamak istiyorum! • ıraya a 

lzebo'nun ylizilnde kor- ikramiye çıkacak 
kunç bir cesedin göliesi inhisarlar genel direlıt~ 
peyda oldu; yerinden kalktı lilğD; ikramiyeli Y eaic• ~ 
ve mermer teırih masasına ıaraları hakkında eıu ..,.ı 
kadar yiirüdii. Güzel elile matı vermiıtir. : 41' 
mermer masaya vurarak: idaremiz mamulib~ ~ 

- Fakat unutmayınız ki ... Yenice,. siıarasının öolP"'" 
sizi ben burada, bu korkunç deki ikinci teıria bati•~ 
masa &zerinde baygın olarak cınd~ piyasaya çıkarb~,J 
uzanmıı bir halde buldum. kurtalarında para ikralll1, 
Burada ölüme mahküm ediniz; kazandırac~k b~nola~ ~,.-
. d. verhile aine nacaktır. Y enıce,. ııı 1111, 
ıım ı, arzunuz T •· • • n ·ı . · d t,..... 
yaıamakta devam edebilir- ı~ın muıterı erımız en tol'!: 
· · y 1 b · Vensan bler, satan aldıkları ku t 

sınız. a aız enı . dan birinin içinden ylll 
sokağında öltımden l:urtar· radan beı liraya kadar ~ 
mıt idiler. Şimdi ödeımiı kazandJraa bir bono b ti'' 
olduk. Ve ıiz esasen kahra· caklar ve bu bonoyu .1• fi 

. • K 1 bul merkez 9ezae111ıı• .lr• 
man bir gençıınız. 1 ıcını· öteki villyetlerde buluO~ 
ıın hlmayesinden baıka bir ları yerin inhisarlar ~' "" 
kadının himayesini istemez· sine ibraz eder etmeı, '" 
siniz. Allaha ıamarladık hay· eden parayı alacaklar~ıt• ~ 
dı. Rodon gidef im. Satın aldıkları paketi~d( 

Bu s6zler, Şövalyeye de- ramiyeli paketlerden .~ 
rin bir tesir yaptı; ve kendi iunu herkes paketin içJ~ 
kendisine: çıkacak ikramiyeli t ~ 

- Demek oluyor ki beni illnını yahut bir ikra111i~tst· 
bu kadın kurtardı. Dedi. Ve noıuau bularak anlıya:/~" 
lzebo'ya doiru yürilyerek: Esasen ikramiyeli ·~ 

- Madam, affımı rica sigaraların piyasaya ~t' 
ederim. Emrinize tabiim ve ~~t~: J:::~~::a~ı:::ııdl (tf' 
ıizi Sen Pol sarayına kadar leri ile ilin edilecektir·" 
takib etmeie hazırım. Ey.. • tD 

Beozı·ne ı·spıt Sihirbaz.. Kapıyı aç! Dedi. 
ŞCSvalye Dö Pasa•an ko· k t ll 

lunu kraliçeye taktim etti. arış ırm 
Kraliçe de bu kolu reddet· kanunu ~ 
medi. -,JI ' 

Bua Redon: -Ba,tarafı l inci ıahi/4 I~ 
- Fakat! Dedi. · Size re- ıadını güden kanuD ~ _, 

fakat daha ziyade benim nrnnlerimizi değerlend•~di'· 
bakımından çok aaelllh ti' 

hakkım idil Diye mırıldandı. Proje Tarım bakaoht' ,O~ 
Fakat kraliçenin hiddetli ve rafından ekonomi, gll~,s' 

P ve tekitler bakanblıl• ,..r ren s dilfilnceleri sorularak ~ ~·t· 

Pol Paris'ten Bel
grada döndo 
lstanbul 21 (Özel) - Bir 

ıOndenberi Pariste bulun· 
makta olan Yugoslavya kral 
naibi Prens Pol, diln Belg· 
rada avdet etmek llzere ay
nlmııtır. Prenı, iıtasyonda 
merasimle tetyi edilmiıtir. 

lanmııtır. Baıka aıed 1 ~ 
)erde benzine ylll ';· 
kadar ispirto karııtırıl ti'' 
tadır. Bizde bu mikt•' f.' 
bit edilmemiıtir. lıpirt'~Jf 
pılırken ıeker fabrikalr ~ 
bir iıe yaramıyarılı ~ 
kenara bırakılan mel•,ı .,..P' 
da faydalanılacaktır. 9. ~ 
baıka yer yer ufak ~ .... 
fabrikaları yapılaıall 
nlllmektedir. 

Sarayda bir RuJJl 
•DDLBERD-., 

Zevkle okuyacağınız. Yeni romaoıdl' 
yakındir bd'şhyoruz .. 

' l 

ı 


