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Londra'ya gitmiş olan Fran· 
sa harbiye nazırı Mareşal 

Peteo orada ilç gQn kalaf.'ak 
ve federasyonun misafiri 
olacaktır. 
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Habeş imparatoru Des-
si ye cephesine vardı 

!dis -Ababa 23(A.A) - Italyan uçakları şimal cephesi Qzerine aşağı· 

daki beyannameleri atmışlardır: 
(l'iğre halkına: Kral OçQncQ Viktor Emanoel ve Mussolinf'nio emrile 
general Dö Bono Ras Goksanın oğlu son altes Haile Selisiyeyi Alaua 
te Takazze bölgelerine ilbay tayiıı etmiştir. imparator Janın sarayı 
ltaıyan hokO.metinin yardımile ihya edilmiştjr. Onun emirlerine bizim 
etnirlerimize .,ıduğu gibi itaat ediniz.) 

htanbul, 24 (özel)·· Habeş impara.toru Dessiye cephesine varmış ve 
•rada hazır bulunan Ras Seyum, Ras Naçyon, Ras Kossa ve daha bir 
Çok Habeş komııtanları ile Vehip (Paşa) tarafından ka~ılanmıştır. im· 

ratoruo bOtDn ceph~leri gezeceği söyleniyor. 
t..a 23 (A.f\) - Baaın diıe olmamııtar. 

\ ltroparanda bakanlıjının Adaa 23 (A.A) - Stefani 
._arab bltdiriji : ajanıı bildiriyor: 

ral Da ftono'aan yolla· Habeıiıtan içiadeJ yabancı 
olclaja bir telpafa rlre . dllımanlıiı rlndea ılne art· 

~~ lftal eclilmemiı basa maktadır. Slylelidip.. r&r• 
~er elaaliliain baı •i· Alman •• Amerikah kervan
~ _•• açaklarin kqif açaı- lar ıoyalmaıtar. Ôte . tarafta 
i""'daa bqka laer iki cep· Mogadiıciadan yollanan bir 
~ ka1da deter hiçbir hl· telırafa gire, Oradende 

G d 
• geçenlerde cereyan edea 

an J harp ıonucanda iııal edilen 
bir kalecik te bir lagiliz ma • 
kiaeli tllfenii bulunmuıtar. 

·lıere hakkın-. 

te,it edilmemiftir.:Her laal· 
de •llDferit bir vak'a m••· 
nu HWatir. Ceaap cepbeıi 
bq 11 .. ataaa olaa Raı De•· 
-o... d&'dllnt:il IOlaif•-

Maretal Peten 
Londrada 3 gtın 

kalacak 
Londra 23 (A.A) - Mare· 

tal Petaa bara ya rılmiftir. 
F edenıyoaaa miıafiri olarak 
baracla iç fla kalacakbr. 

Kondilis, biz mu
vakkatız diyor 

·-·--Plebisit biter bitmez parlamento lôğ 
vedilecek ve yeni seçim başlayacaktır 

ATINANIN GENEL GôRONOŞO 
lıtanbal 24 (Ôıel) - Ati· lıtanbul 24 (Ôıel) - Ati· 

nadan haber veriliyor: na'dan haber veriliyor: Ya· 
Yuaaniatan Kral naibi ve nan h&kumeti, donanmanm 

baı bakaaı reneral Kondilia takviyeıi için yapacatı yeni 
tfmcliki laGktmetia muvakkat harp semilerinia e.aaf " 
olclajılaa ye plebisit biter bacmını teabit etmiıtir. Bu 
bitmez iktidar mevkiini ter· gemilerin, Avrupanıa malı· 
kedeceiiai tekrar etmiıtir. telif tersanelerinde yapılaaaa 
Teıbit olaaan programa göre takarrur etmiıtir. Terıaae· 
plebisit biter bitmez parll· lerin, Yunan blikumetine 
meato llredilecek ve der· yapacakları teklifler, ilk 
laal yeni ıeçime baılanacak· klnunun 15 inci g&alae ka· 
br • - Devamı d6rdllnciJ aalıifetle ........ Kahire 23 (A.A) - Ray

tei aja-Diiiid&ii:- sibel nehri Habetiıtanın batı cenubunda seferberlik blytlnca Raı Deıta ile ltal· HABEŞ iMPARATORU 
yaa kuvvetleri ara11ndatma· çıkan haber, ae ltalyaa ve H k k k ._, • ı 

.lıuebe batladljlı.Akkı!,"! e ::.• Habeıler tarafıaclaa er er e arısı ve çocugı e 
da ne diyor 

Almanyadan asıl hundan birlikte harbe gidecektir 
sonra korkulmalı 

lngiliz ve Fransız hasını, Almanya ne 
zaman olsa intikam alacak diyorlar 

lıtanbal 24 (Ôzel)- Ber· tam ıerbeatiıini iktiıap et· 
lindea hı ber veriliyor : miı oluyor. 
Uluı1ar kurumunu terketti· Bundan bahseden lngiliz 

tini bildirdiii ılinden itiba- ve Franıız baaını, Almanya• 
ren Almaaya'ya verilen mlb· nıa aaıl bundan ıonra yakın· 
let, Pazarteai r&n& bitmit· dan takip edilmeıi lizım 
tir. Tayin olunan bu m&hlet relecetini ileri ıtırmel&.te, bu 
zarfında aluılar kurumuna bllyllk Avrupa devletiaia, 
ne mllıbet Ye De de menfi flln0a birinde İntikam alma• 
cevap verildiiindea Alman· i• çalıpcaia kanaatinde ba· 
ya, Pazarteainden itibaren lunmaktadırlar. 
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Karısı olmıyaolar yobancı bir kadın da alabilirler 
Bu emirlere itaat etmiyenler asılacaklardır 

Hartum23(A.A)· 
Rayter; Habeıiı· 
tanın bab cenu· 
buada verilen ıe· 
Del ıeferberlik 

emrinde denili· 
yor ki: 

"Bu emir ahn· . ,,,, .• ,.,, .,.-~,,,, 
dıldan ıonra evin· 
de kalanlar aııla • 
caklardar. Herkeı 
ıilib altına alına· 
cakbr. Bltla er• 
kekler ve mızrak 
tap,.Wlecek d•· 
de erkek çocak· 
lar, Acliı • Aba· 
ba1a r6nderile· 
ceklerdir. Evli er• 
kekler yiyecek 
tapmak ve ye· 
mek piıirmek için 
karılaranı birlikte ÇOLUK ÇOCUÖILE CEPHEYE GiDEN BlR HABEŞ AiLESi 
ıltllreceklerdir. Karaaı ol· mecbur dejildirler. Fakat Kirler veya yllr&yemiye· 
mıyıalar lroca111 berbanri ba taktirde bualaran kocala· 
bir ·kaclm ıltlrec:elderdir. " beraberlerine blfka bir cekler ve yabut mızrak ta· 
Çoalda ... .., lauıkıt• kadaa alacaldarclar. f11•ma1acaldar m•afbrlar.,. 
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Sen hem çok ta kurnaz
ıın.Zabıtayı ikna etmiş olmak 
için çaldığın yaraları yanında 
taşımıyorsun.. Sevie, hemen 
cevab verdi: 

- Hayatımda hiç bir va· 
kit hırsızlık yapmadım, 
protesto ederim. Boni; 

- Protestonuz nafiledir. 
Biz, işin iç. yüzünü olduğu 
gibi biliyoruz. Hatta bu hu
susta Kora'nın da yardımını 
istemiısindir. Kora teklifle· 
rini defatle reddetmiştir. Son 
teklifini sinemada reddet· 
mişti. Hitta bir kerede, 
kendi başına Madam Hon
hard'ı soymağa teşebbüs 
etmiştin. 

O zaman, dolabın arka
sındaki kapıdan madamın 
odasına girmiştin. Honhard, 
senin bu hareketini anlamış 
ve servetile beraber hayatı· 
nın da tehlikede! bulunduğu
nu zabıtaya bildirmişti. 

Sevie bu sözleri dinlerken 
kuvvei maneviyeaini kaybedi· 
yor, bam·başka türlü oluyor
du. 

Boni, sözlerine devam ede
rek: 

- Sinemadan kovulunca, 
pansiyona gittin ve Şikago· 
ya gideceğini işae ettin, is
tasyona gidip biletini aldık
tan ve valizini ambara ter
kettikten sonra tekrar ma· 
dam Pontesin pansiyonuna 
döndün. Burada, emeline 
muvaffak oluncaya kadar 
kameriyenin altında bekle
din. 

Diyordu. 
Sevie, derinden bir ah 

çektikten sonra elindeki si· 
nema ilanını yere fırlattı. 
Ve yerinden hiddetle kalk
mak istedi ise de Boni şid· 
detli bir muamele ile ken
disini yerine oturttu ve tek· 
rar sordu: 

- Gece yarısından sonra 
pansiyondan kaçarken seni 
doktor Guiks te görmüştü. Bu 
da mı yalan? Şimdi ben 
söyliyeceklerimi söyledim . 
Sen de cevab ver bakayım! 

Sevie, çok müteessir bir 
lisanla söylemeğe başladı: 

- Bütün söylediklerinizi 

için bilet aldın. Fakat treni 
kıç1rdığ'ıo için Hamiltonda 
kaJdın. Şimdi işi olduğu gibi 
anlant ta beni üzme, Zira 
neticesi senin için iyi olmaz, 
madam Honhard'ı niçin öl
dürdün? 

Sevie, hiddetli bir ifade 
ile: 

- Madam Honhard'ı ben 
öldürmedim. Kimin öldürdü
ğünü de bilmiyorum. Ancak 
methaldar olanı tanırım. 

Demiştir. Boni hemen 
sordu: 

- Kimdir?. 
Sevie: 
- Evet kimdir? Diye ayni 

cümleyi tekrar etti ve sonra, 
derin bir kinle söylemeğe 
başladı. Sevie, ihtiyatkar 
söyliyordu. Bir tuzağa düş· 

mesin diye, lakırdılarını 
tartarak söyliyordu. Bir da
kika durdu ve sonra: Sadada 
gelerek: 

Bu işte methaldar olan, 
matmazel Kora Parkerdir. 
Kendisini meydana çıkar· 
mak istemiyorum, fakat an
lıyorum ki, benim için bir 
çok şeyler uydurmuş ve söy
lemiştir. Bana yardım etmek 
istememiş ha! halbuki ken
disile evleneceğime dair söz 
vermek şartile bana yardım 
etmeği pek ali deruhte et
mişti. Şimdi başkasının nam 
ve hesabına çahşh. Aldan
mıyorsam, yeni bir sevdalısı 
ıçın. 

Sevie'nin sözleri, Boni'ye 
ümid veriyordu. işi tamik 
etmeden evvel bazı nokta
ları anlamak istiyordu bunun 
için: 

- Kora Parker, hangi 
tarihte sana mavenet vad 
etmişti? 

- Mayısta. İlk defa ola
rak o zaman böyle bir şey 
düşünmüştüm. Kora, o zaman 
madam Honbard'ın mirasçısı 
idi. Bundan dolayı madam 
ölmeden evvel paralarını ele 
geçirmenin daha faydalı ola· 
cağın Kora'ya açtım. 

- O halde, Mayısın 18 
inci gecesi Kora Parker'in 
odasında bu planları kuruyor· 
dunuz öyle mi? 

- Arkası var -

iıittim. Bu yalanlarınızla, .. ----··------.. 
katili ele geçirdiğinizi far- 1 HaJkevi 
zediyorsanız, aldanıyorsunuz. 
Katil ben değilim. Bunu 
iyice biliniz. 

Dedi ve iki elile yakası· 
nın düğmelerini açta. 

Boni hayretle dinliyordu. 
Tekrar sordu: 

- O halde neye kaçtın; 
ilç gündenberi niçin sakla
nıyordun?. 

20 inci Fasıl 
Sevie cevap verdi: 
- Saklanmak ta bir cina-

yet mi teıkil eder. Ben fena
lık iılemedikten ıonra ne is
teraem yaparım. huna kimse 
karııamaz, istediğim yere 
gitmekte de serbesttim. 

Boai bu sefer ciddi bir 
tavırla Sevie'nin yüzüne bak
tıktan sonra: 

- Beni inandıracaj'ını mı 
zaanediyorıun? Seu Şikıgo 

ilk ve Orta tahsil 
kursları açılıyor 

Halkevinden: Hslk ders· 

haneleri ve kurslar şube· 
miz, geçen yıl olduğu gi· 
bi, bu yıl da ilk ve orta 
tahsil kursları açmağa ka· 
rar vermiıtir. KurslarArap 
fırınındaki Dumlupınar ilk 

okulunda açılacaktır. Kurs· 
)ara devam etmek istiyen-
ler her gün öğleden son· 

ra Bahribabadaki Halkevine 
giderek ve birer fotoğraf 
vererek kayıtlarını yaptır· 
malıdırlar. 

Kuraların ne zaman açı· 
lacağı ve derslere hangi 
saatlarda baılanacağı ay
rıca ilin edilecektir. . 

ne bir muvazene unsuru teş· çıkmış ve Mütareke anından yük, 2500 küçük sahra topu, 
kil edecek kadar kuvvetlen- itibaren iki, üç sene eveli- 25,000 mitralyöz, 3,000 bom· 
mit bulunuyor. sine kadar mütemadiyen ba endabat topu, 1700 av 

Almayanın, ltalya - Habeı tecrid edilmiı bir devlettir. ve bombardıman tayyaresi, 
davasında hangi tarafa il ti· Almanya'nın silihlarından 5000 lokomotif, 15,000 va
hak edeceği gilniln en bü- tecrid edilmiş olması, böyle gou, 5000 kamyon ve oto• 
yük bir mes'elesi halini al- bir cümle ile ifade edilemez; mobil Almanlardan teslim 
mı•hr. Ve o kadar ki, Al- bu muazzam iıin ehemmiyeti 

Y almıştır. 
manya ltalyaya meyi ederse ancak rakamlarla ifade edi· Bundan baıka da, Versay 
Fransa hükümeti temamen lirse, anlaşılmıı olur. Bunun muahedesi ahkamı mucibin· 
lngilterenin kucağına atıla· için bu çok meraklı hldise· 
cak, Fransa ltalyayı himaye- .nin rakamlarını yazıyoruz: 
de devam ederse, logiltere 1918 Mütareke mukavelesi 
Almanyayı kucaklıyacaktır. mucibince teşekkül eden Al· 

Halbuki 1918 de Almanya manya'yı silahlarından tec· 

Tütün mahsulü
nıüz c;ok nefistir· 

-------------------Rekoltenin, az bir zaman içinde 
elden çıkacağı söyleniyor 

Tütün piyasası hararetli 
devam ediyor. Mahsulümü
zün bu sene fevkalade nefis 
olması, alıcıların mübayaa 
hevesini artırmıştır. Ameri-
kan kumpanyaları, bu seneki 
mahsulün iyi yetişmiş oldu
ğundan bahsediyorlar. Haber 

aldığımıza göre, bu seneki 
rekoltemiz, az bir zaman 
içinde elden çıkmış olacaktır. 
Bunun yegine sebebi, yu· 
karıda kaydettiğimiz veçhile, 
mahsulün iyi yetişmiş olma· 
sıdır. 

lzmir muhasebei hususiye müdür· 
IOğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira 

5 
Cinsi Mevkii 

ıs dönüm tarla Emrezde 
ldarei Hususiyeye ait olup yukarıda yer ve cinsi göste-• 

rilen akar 3 sene müddetle kiraya verilecektir. ihale müd
deti 18-10-935 tarihinden 28· 10-935 tarihine kadar olup 
10 gündür. istekli olaaların ihale günü olan 28-10-935 Pa-
zartesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito veya banka 
mektubu ile vilayet encümenine müracaatları. 3499 

lzmir 
d.en: 

vakıflar direktörlOğün-

Mevkii No. Seneliği 
Karşıyaka kemalpaşa c. 129 400 
Karantina hamam s. 12 120 
Emir sultan 25·35 60 

Yukarıda yazılı iki ev on gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmııtıri ihalesi 1-11-935 cuma günü saat 14 tedir. 
istekli olanların evkaf direktörlüğüne müracaatları. 

24-28-1 . 3502 

lzmir tramvay ve elektrik sos
yetesinden: 
Cümburiyet bayramı dolayısile bu ayın 28, 29 ve 30 ncu 

gecelerinde sureti mabsusada yapılacak olan asıari 500 
vatlık harici donanma tenviratı için sarfedilecek cereyanın, 
yapılacak tesisatın kudreti Cümburiyet bayramından önce 
ıirkete yazı ile bildirilmek şartile, kilovat saat baıına 12 
kuruıtan faturalanacağı sayın halkımızca bilinmek üzere 
ilin olunur. 

Herhangi bir kaza ve tehlikeye meydan kalmamak üzere 
donanma tesisatı ameliyatının hükümetçe tanınmış enstali· 
törlere tevdi ve bu baptaki fenni abkima harfiyen riayet 
edilmesi lüzumunu bu veıile ile batıtlatırız. 24-25-26 

ce : 
6 milyon tüfenk, 105,500 

mitralyöz, 28,470 bomba en· 
dahf topu, 54,887 top yedek 
alet ve namlusu, 28 bin oto· 
matik bomba makinesi, 4,390 
bomba makinesi namlusu, 
38, 750,000 top mermisi, 490 
milyon el ıilibları mermisi, 
16,550,000 el bombası, 60 
milyon 400 bin bomba, 335 
bin obüs ve ıarapnel kovanı 
23,515 ton fiıenk kovanı, 
37 bin ton barut, 79,500 
mühimmat aksamı, 14,014 
tayyare, 27,757 tayyare mo· 
törü, 21,200 telefon, 1,072 
alev atma makinesi, 31 zırhla 
tren, 59 hücum arabası, ı 762 
tarassut vagonu, 8,982 rad
yo telefon istasyonu, 1240 
seyyar ekmek ve yemek fı
rını, 2199 seyyar karyola, 
8,230,350 asker elbisesi Al
manyadan alınmııtır. 

* • • 
Alman ulusunun, Hitlere 

gösterdiği f evkalide itimat, 
günden güne artmakta ve 
cihanın her alannMa tesirini 
göstermektedir. Geçen ay 
içinde yapılan bir istatistike 
göre, Almanyada bu sene· 
nin haziran ayından Eylül 
sonuna kadar Alman ulusu 
muhtelif Alman bankalarına 
196 milyon Mark yatırmış 

bulunuyor. Bu miktar, ı933 
yılına nisbetle yüzde 76 faz· 
ladır. Istatistiki tanzim eden 
finansal mütehassıslar, hazi· 
randan eylüle kadar görülen 
bu yilkıelifin, turizm mev· 
simine rastlamasına rağmen 
kayde ıayan bir derecede 
olduğunu ileri sürmektedir
ler. Bu dört ay içinde Al
manyadan ıeyabata çıkan 

tliristler, dıı memleketlere 
para gönderip sarf etmek 
mecburiyetinde kalmıtlardı, 
bankalara dah• fazla para 
yatınlmıı olacaktı. Kıt me'f
siminde Alman ulusunun, 
bankalara mühim miktarda 
para yatıracağı kuvvetle tah· 
min olunuyor, görlilyorki 
Almanlar, finaıal cephede de 
günden güne kuvvet kesp 
etmekte devam ediyorlar 

TA YY AR.E SiNEMASI 
·-----------., BU G 0 N 1----------11 

Fransiska GAAVio ynksek 'öhretini ebedileştiren senenin en hnynk filmlerinden 

00 Sokak ÇDçeOI ,, 
iki ııaat devamlı kahkaha Nefiı - musiki - Cazip sahneler 

Franıiska Gaal bu filimde zoraki erkek rulilde olup seyircileri güzel sesi 
ile ganetmekte ve mütemadiyen güldilrmektedir. 

Ayrıca Foks "Dftnya havadisleri,, Türkçe sözlü Mik.i "Karikatllr komik,, 
DIKKA T : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruıtar. 
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Seans saatleri: Her gün 14,30. 16,45.19. 21, ıs. Cumarteıi 13,30. 14,30 Talebe ....... 

24 Birinci Teırla ~ ,-

Yun an 
Deniz ticareti 

artıyor 
•kol Atin11da çıkan .. Ekonolll1 

T ahidromos,, gazetesi, Y.1: 

nan deniz tic:aretinio, gıt 
tikçe inkiıaf etmekte oldG" 
ğunu kaydeyledikten ıolld,. 

• ·11 e sonra, Ağustos ayı ıçı 

Pire, Selinik, Patraı, Gol~ 
Kandiye, Şira, Korfo, Mid 
Sakız ve Kavala limaala.rd' 
uğrıyan Yunan ve ecnebi ,, .. 
purlarının miktarı bakk111d• 
malumat veriyor. Bu •• ıa· 
mata nazaran Atuıtoıt• Y0

" 

karıki limanlara 1914 Yu•;' 
174 Italyan, 74 fogiliz, AJ 
Fransız, 49 Yugoslav, 27 " 
man, 17 ineç, 19 Holl•~!: 
9 T&rk ve 18 Amerika• 1-
ve posta vapuru ujramııtat• 

Japonya'da . 
Savaş istiyen partio•0 

hazırlıkları 
Japonlar son zamaalard• 

Sovyetler birliği aleyhi•• 
propaganda yapmakta fi 
bazı Broıörler neıretmekt•" 
dirler. Bu propaganda dit 
Japonyada savaı istiyea fıt" 
kanın büyük bir savaf8 b•" 
zırlandıklarını ve Japoof' 
ile komıuları arasında barıf 
ilgilerini kesmek için çahf" 
tıklannı görmek mtimküaclO'• .... 

Bu yayunda Japon kaJll 
sunu Sovyetler aleyh!•' 
çevirmek için ManÇUll~ 
sınırlarında Sovyet ka•''; 
lerinin aayııı 230,000 olat• 
gl>sterilmekte ve buna k-:.. 
Japon kuvvetleri 70,000 ° .. 
rak gösterilmektedir. 81111 

dan dolayı Sovyet sınırJatl~ 
yeni Japon kuvvetleri lf~ 
derilmesi iıtenmektedir. ti;! 
ıüphe yoktur ki JapoO. 
hükmünde olan Mançu~~ 
devletinin de gene JapOll :. .. 
emrinde bir kaç yBz 1 

askeri de vardır. 
Sovyetler birliği Çin d~ 

demiryollarını banş aı111111 , 
Japonyaya satmağa mec~;, 
olduğu gibi iki büyilk O , .. 
arasındaki bütlin anlatJll:,ı 
lıkları da barış yoluJile -ıill" 
etmeje çalıımaktadır. J•ı;. 
ların Çin kızd ordutllll 

11 
Sovyetler birliği tarafı1; .. 
teıvik edildiji ve Çini of" 
kiaan ile Mongoliatand• S jt 
yet propagandaları yapaldJ ti 
sözleri ise bu glizel ıi~~:
bozmak için bir ve11I of" 
baıka bir ıey dejildir.,: -~sf" 
yetler Japonyaya bir ~ ,a 
mama pakiı imzalaa111•" 
teklif etti. .,. 

Buna Japonlar, aıaırlal .ıı
ki Sovyet askerlerini• ç~ .. 
meai, ıabalinjle petrol o -" 
lannın Japonlara veril:,O. 
ve ıark denizlerde J .. 
balıkçılarının serbeıt 1~ 
maıı gibi ıartlarla mu~• , .. 
le ettiler. Banlar baUeclild' ... 
dik~e pakhn im~aı~a~,. 
kabıl olmadığını bildif ,. .. 
Buda r6ıteriyorki Japo~ 
vatçilan · uzlaımııb ·,i 
barıı yolile halledil~•';_ .. 
istemiyorlar t•e yeni b;,..,. 
vaıa hazırlanmakta ., .. 
Ayni zamanda JapoD ~ 
çılan Sovyetlerle lasiit• ~ 
arumı açmak içiacle 

1 afiklr çab.fmaktadar •': ,. 
SoYyetler birliji. 1-:.. .. 

bakanı KaYaıima'J• • 19' 
faki1et dilerken •9!~M" 
-Dnaını 4 ilncil ~ . 

v 



ı-.-=::!----------------------------------------~(Ol'!!!!...Blr~llk~)-------------------- ~BlrlaaT.,,..IU 
"'" N. v. Olivier ve şQrek8- Fratelli Spereo Vapur Acentuı 
' v. F. H. Van •!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~• L. · Rov AL NEERLANDAls KUllPANYAsı 

BAŞDURAK 81 ımıtet vapur Anven, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburi limuluı 
Der Zee H . acentası için ylk?alacak olan vapurlar 

bit.- &: Co. AMDI NÜZHET Cendeli Han. Biriaci kor· "ORESTES" vapuru 23 eyltllden 30 eylile kact.r Jlk 
~ICHE LEVANTE LıNIE don. Tel . 2443 alacaktır. 
ı.. 'YVINFRIED. vapuru ba- Sıhhat Ezan esi Ellermaa LİD)'D Ltd. • ACHILAS. npara 24 eylllldea 30 .,1111. kadar ,ııı. 
.... liıaanımızda olup Roter· • Liverpool hattı: alacaktır· 
•--··~ Hamburı için ytlk Yalnız taze temiz temiz ve ucuz illç " LESBIAN " vapuru 26 "HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teıriae 
~clar. ve tuvalet çe,itleri satar. ' 8. teırinde Liverpol ve kadar yBk alacaktır. 
--.!:!~ JA • vapun halen *!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~- Svvenaeadan ıelip tahliyede "HERMES.. vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
" da olup Hamburı bulunacak ve ayni zamanda kadar yllk alacaktır. 
'-1.ı.&r.aaea için ylk almak· 2 ikinci teırine kadar Li•er- "GANYMEDES .. vapuru S 2 nci teırinden 8 2 nci tet• 

~llJllllllllllllJlllllJllllllHllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllJllllllllllllllllflfl&_ pool ve Glugovv için yllk rine kadar yllk alacak tar. 
~ ASGENVVALD .. va· ~ ~ alacakbr. Burıaı. V arna ve Kaıtence limanları için yllk alacakbr. 

~- 14 Bci. t .. rinde bek- =-~'fu·· rk Hava Kurumu· =~ "ALGERIAN" vapuru 15 "HERMES,. vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 
~or, 14 Bci. tetrine kadar ·k· · t · d L. ı ~...._. _ _ ı ıncı qrın e ıverpo ve yik alacak. 
't ' Roterdam, Hamburg 5 B k p 5 Svvenıeadan gelip tahliyede SVENSKA ORIENT LINIEN 
~~eaau için yik ala-:~- üyü iyangosu ~-= bulunacaktır. Rotterdam, Hamburı1 Copenbage, Dantıiı, Gdynia, Olfo 
....._~FIA.. mot6rtl 31 Bci. Londra • Hull hatb: ve lıkaadinavya limanlan için yllk alacak olan vapurlar 
~de bekleniyor, 4 ikinci i Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ " POLO " vapuru 30 bi· .. VINGALAND " vapuru 2 1 aci tırinde bu limaalar 
~. kadar Anvera, Ro· - - rinci teırinde Loadra, Hull k 

--=-- zen1.r1•D etmJ.'1.İJ·r. =§- iRin yllk alacaca br. 
L.a. ' Hamburı ve Bremea .-ı v ve Anversten gelip tahliyede S D 16 1 . d b d h 
ı.: Jile alacakbr. = - bulunacak ve avni zamanda "VA ALAN " mot6ril nci teırın e ura an are· 
..___llOREA. vapura 5 ikinci ~ 1. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. ~ 6 ikinci teırine kadar Londra ket edecektir. 

~· dotru bekleniyor, 
5
_§ BOyOk ikramiye: 25,000 Liradır _i ve Hull için yük alacaktır. "NORDLAND .. motartı 2 2 nci. teırinde buradan hare-

~'' Bremea Anvera· _ - "MARONIAN .. vapuru 6 ket edecektir. 
, Jile çıkancaktır. § Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık § ikinci teırinde ıelip 12 ikinci SERViCE MARITIM ROUMAIN 
~UBIS.. mot6rB 11 ~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ teırine kadar Londra ve Pire, Malta, Napoli, Cenova,ı Marailya ve Baraelone •• 
l& lld. tqriade bekleniyor, - - - Hull için yllk alacaktır. Cezair limanları için yllk alacak vapurlar. 
' ci tepine kadar An· ~ mflkifat vardır. 5 .. OPORTO " vapuru 20 .. ALBA JUL YA" vapuru 2 1 nci teıriade relip ayai 
._ a Roterdam, Hamburg &._: ~ ikinci teııinde Londra, Hull gtnde hareket edecektir. 
~remea için yllk ala· •HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllHllllUllllHHRIHllllllP- ve Anversten gelip tahliyede "SUÇEAVA" vapuru 27 ı nci. teırinde relip 28 1 nci. 

ö~· l b 1 ~ bulunacaktır. teırinde hareket edecektir. 
~QfENT H. SCHULDT stan rl k Tb G al St N . ti u ve ra ya e ener eam ••• ,. OD Yolcu ve yllk alır. 
'tf .HAMBURG Co. Ltd. 

t..· 0RBURG .. vapura 8 Ş k Fb .k l T k . ş· k "ALBATROS" vapuru 25 ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanya11 
' t e er rı a arı Or Anonım ır eti ~~ teıriade bekleniyor, birinci teırinde gelip 28 bi· Doiru Anvera ve Gdynia limanları için ylk alacak ola• vapar 
~ "oterdam ve Ham- Sermayesi3,000,000rfQrk lirası tefl'İne kadar Londra için "LEVVANT .. motar& 10 1 nci. teırinde ylk alacaktır. 
"i. için y&k alacakbr. lıtanbul Bahçe kapı d6rdnn91 Vakıf ban 30-40 ytlk alacakhr. Hamlı: Ubdaki hareket tariblerindeld detifiklildenl• 
"4 NORSKE MIDDEL - Deutacbe Levante Linie Acente meı'uliyet kabul etmez. 

\'SLINJE ( D-S. A-S. teırinde bekleniyor, Belgrad, "SOFIA,. vapura 28 B. Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil Ye TahD1• 
8PANSKELINJEN ) Noviıad, Komarno, Buda· Tire' de teırinde Hamburg, Bremen ıirketi biauı arkuıada Fratelli Sperco acentahtıaa mlracaat 

•1ı..... OSLO peıte, Bratiılava, Viyana ve ve Anveraten gelip tabii· edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 266S 
as ~SPHORUS,. motirtl İstanbul ıabık Alemdar yede bulunacaktır. illada vazıh tarihlerdeki deiitikliklerle navloalardakl 
,.;,:. ....,..d Teırinde beldeni· Linz için yllk alacaktır. Sıhhat Yurdu hekimlerin· Not: Vurat tarihleri ve ı k bul 
~' l>i ARMEMENT DEPPE- den. vapurlana isimleri herine değiıikliklerde acente meıuliyet a etmez. 
~ ·eppe Dlhakerk ve ANVERS DOKTOR deiifildiklerclen meı'aliyet s • B k 
~- limulan,aa ylk ala· "EGYPTE" vapuru 20 Bci. kabal edilmez. ı--•ı um er an --, 
~N EXPORT LINES- teflİDde bekleniyor, Auero Süleyman Sırrı 

NEVYORK Direkt yük alacakbr. B k b 1 Alı· Rıza Fabrikaları mamulatı asta a u ftne başla· 
~ OUTH,, vapura 16 "ESPAGNE" vapura 5 y J il • • • Twl 
L"' letriade bekleniyor, ikinci teırinde bekleniyor, mıştır. Akciğer Veremi er İ fil& arın ef:' ıyısı, en 88e &• 
-..,,ılı i k Bava verme usulile te• 
-.,,:: çia ylk alacakbr. Aavera, Dire t yOk ala· Mocellı·ıhanesı· mı, en ucuzu en gozelı· 
~ "4.CELSIOR .. vapuru 30 cakbr. davi edilir. 
~ teırinde bekleniyor, Geliı tarihleri ve vapur· Tire • Tahta Kale Geçi· Dereke kumaşları 
~ için yBk alacakbr. lana iaimleri Bıeriae meı'u di. No. 19·1 Yeui Kavatlar çarşısı 

VJCE DiREKT liyet kabul edilmez. _________ , , FesanQ kumaşları 
DANUBIAN Biriaci Kordon, telefon me tarihleri ve navlun tari· No. 34 

" TUNA HATTI No. 2007 - 2008 feleri hakkında bir taabhllde Beykoz kunduralan 
~ISA .. mot&rl 12 Bci. "Vapurlann i simleri, gel· giritilmez." 

Bakırköy bezleri 
J..ı Somer Bank yerli mallar puan 

ıutlrtlk ~kerı ~ Izmir şubesinde bulursunuz 
rini teertlbe edi ,....... 

~ .llllllHllllHllllllllllllllHlllllUlllllllllllllllllllllllllU HH•HHlllllll ıifi 
ıizmir yün mensucatıl 

üz.. 

ITürk Anonim şirketil 
e Jzmir Yiln Menıucab Ttlrk A. ş. nin Balk•· ı ! pınardaki kumaş fabrikası mamnlatından olan 
5 mevıimlik ve kıtlık, zarif kumatlarla, batlanlye, 
== -e f81 ve ytln ~rapları, bu kerre yeni açılan Blrlael 5 

~ § kordonda Cumhuriyet meydanı eivannda 186 1 
§ numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim şİr· ==ı
~ keti) maAuasında •tılmaktadır. Mezkftr fabrika· _ 

§ mn metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam §§ i olan mamulattm muhterem mllfterilerimize bir ; 
E defa daha tavsiyeyi bir vasile biliriz. !i 
§ Perakende ubı yeri Toptan ubt yeri İl 
1§ Y eai manifaturacılarda mi•r 1 ci kordon no: 186 Şark ı 

Ve Ptlrjen ~pm 

en tletb bir mtla

hil tekeri oldap 
nu anutmayımz. 

1 Kemalettin Cad. Sap zade hala T. A. Ş. 
::: biraderler il 

Kmu otla çarp11 A11m Rııa ı 
ve binderleri 

Kuvvetli mtlehil 
iatiyenler Şahap 

Sılahat ıflrgb 

haplaruu Maral 
eeza depolani14rlanlr-' 
ve eesanelerdea 
arumlar. 

Yeni maalfataracılarda mimar 1 
Kemaleddin Cad. Ytbahl mal-
~! .. !!!!" F. Kande 
•1-llmlllll 



' ' (Ulusal Birlik) 
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SON · TELG,AAFLA~-
. ,. .. . _, . .-.. • · ..... ~_·:- ·~,·' ·- .- :; _J . . ..·':, 

Uzak şarkta ani bir harp pathyacağıodan endişe olunuyor 
& 

Ruslar; Japonlar kendilerine tecavüz 
ederlerse ne yapılacağını soruyorlar 

Ruslar aleyhine, japonya ile beraber Polonya ve Almanya'nın da dahil 
olduğu gizli h·r ittifakın mevcud olduğu iddia ediliyor 

lstanbul 24 (Özel) - Pa- cavüz ettiği takdirde lngiliz büyük hazırhklara başladı- gizli bir ittifak mevcut oldu· 
riıten haber veriliyor : lngiltereinin ne yapacağı ğını iddia etmektedirler. ğundan endişe etoıektedirler. 
Sovyet Rusyanıo, lngiltereye sorulduğu söylenmektedir. Ruslar, Japonya, Polonya Rusların notasına fngilizle-

bir nota verdiği ve Japon· Siyasal çevenler, Japonya· ve Almanya arasında kendi rin ne cevap verecekleri 
yanın Rus topraklarına te· nın Mongolistan sınırlarında aleyhlerine tertip edilmiı belli değildir. 

Mel'un komplo . tahkika
ti derinleştiriliyor 

Adliye, bazı istioabelere müracaat etti. Yeni· 
muhtemeldir den tevkifat yapılması 

Ô ' \ lıtanbul 24 ( zel) - Mel un 
suikaıtcılar hakkında adliye· 
ce devam eden tahkikat, 
derinleımektedir. Alikadar 
makamlar, geceyi gündilze 
katarak komployu teıkil e
den hainlerin hepıini mey· 
daaa çıkarmağa çalıımakta
dır. Hilkfimetimizce yapılan 
teıebbilı ilzerine Suriyede 
barınan yüz elliliklerin, Su· 
riye topraklarından uzaklaı· 
tırılacakları muhakkaktır. 

Elde edilen yeni deliller, 
bazı isticvapların icrasını 
istilzam etmektedir. Bu iti· 
barla yeni tevkifat yapılma
sı muhtemeldir. 

Mevkuflar arasında bulu· 

seddin de tevkif edilmiıtir. 
Silahlı olarak yakalanan 

mel'unların dört arkadaıı 

henüz ele ıeçmediğinden 

tiddetle aranmaktadır. Bun· 
ların da yakalanmaları ve 

nan hacı ldrisin, paraca 
mel'unlara yardım ettiği ta· adalet pençesine verilmeleri 
hakkuk etmiıtir. pek yakındır. Bu mel'unların 

Ceyhanda mel'un suikast- Surye hududuna geçmeleri 
cılaran serbestçe gezmelerine muhtemel olduğundan hll· 
müsaade eden kaymakam ldimetçe hududlarda ona gö· 
vekili nahiye mOdürü Şem· re tedbirler alınmııtır. .............. 

M. Landandery 
Avam kamaras,oda 

izahat verdi 
Londra 23 (A.A)- Lordlar 
kamarasında M. Landondery 
dıı durum hakkında izahat 
vermiştir. Bu izahat esas 
noktalara itibarile Hoarın 
vermiş olduğu izahatın ay· 
nıdır. 

Kamutayda 
Ankara 23 (A.A) - Bugün 

Fikret Siliyın baıkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısm· 
da artırma eksiltme ve ihale 
kanununa bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun liyihaıı 
mllzakere ve kabul edilerek 
toplantaya son verilmiıtir. 
Kamutay Cuma ıün6 topla
nacaktır . 

Laval, «;ok nikbin Uluslar kurumu işi ke~-
görünüyor di haline bıraktı 

Fransız haşhak;~~· dünkn nazırlar Bu asın 31 ndeyapılacak toplantmın 
meclisinde uzun izahat verdi önemli olacağı söyleniyor 

lstaobul 24 ( Özel ) - ileri sürillecektir. 1 
lshnbul, 24 (Özel) - Pa- leri bakanı ııfatile de Fran· Uluslar kurumunun, bu ayın Şayet o gllae kadar Paris, 

· • h b ·ı· F ıa'yı dıı nailelerden kurtar· rıı ten a er verı ıyor: ran· • otuz birinde yapacag"' ı top- Londra ve Roma arasında 
b k M dım. Bu itibarla memleke -11z cumur aı anı ilsyü Jantının çok önemli olacağı siyasal temaslar bir netice 
k d time biımet ettij'ime kaniim. 

Lebrun'un bat anlağın a top· Demiıtir. Cevre'den haber veriliyor. vermemit bulunuyorsa, u-
lanan Fransız kabinesi, baı· Fraaıız baıbakanı mütea- Bu toplantıda, ltalyan-Habet luslar sosyetesi, alikadarlara 
bakan M. Piyer Laval'ı kiben ltalya _ Habeıistan harbının son ıafbaları na· ıaman bırakmıı olmak için 
dinlemiıtir. M. Lava): harbı etrafında izahat vermiı zarı dikkate alınarak bir konuımalarını daha bir mlid· 

- iktidar mevkiine gel· ve uluslar kurumunda dev- hilkllm verilmesi lilzumu det için ta ik edecektir. .......... 
diğim zaman memleketin Jetlerin gösterecekleri müı· p ı k • • 
durumu çok nazikti. Evveli terek mesai ve hilsnil niyet etro uvvetının 
franrı kurtarmak lizımdı. sayesinde bu harbtn çabuk 
Bunu yaptım. Sonra dıt it· biteceğini ıCSylemiıtir. 

Ingiltere ... ···K~ndilis:(Bizmu oynadığı rol 
Boynk el~isi Suviç'Je vakkatız) diyor •• . 

görftştll _ B~tarafı birinci sahifede _ p elro)u yer altında ısıtma SUretıJe 
Roma. 23 (A.A) - lngil- dar kabul. e?ilecektir. petro) çıkarmak USU}U keşfedildi 

tere bllyilk elçisi dün öğle· Kral naıbı general Kon· 
den ıonra dış itleri bakan· dilis, gazetecilere aıağıdaki 
lıtı Müsteıarı M. Suviç ile diyevde bulunmuştur: 

- Ben neferlikten yetit· 
g&rilımiltlür. Bu görüıme mit olduğumu unutarak bu 
hakkında dııanya hiç bir ıey glln ihzar ettiğim en bQyük 

11zmamııtır. mevkiden istif ad eye kalkıt· 

Habeşlm paratoru 
Dessi'ye vardı 

-B~tarafı birinci aahifede
tanın emrinde 300 bin kişi· 
lik bir ordu varsa da bun· 
400 kilometre uzunluğunda 
bir cephe üzerine dağılmıı· 
lardır. 

Rayter ajansının Adis-A-
baba'daki muhabiri, ıimal 
cepheainde bir çok sllel 
mOpbitlerin ıelecek hafta 

mıyacağım. Bütün emelim, 

memlekete hizmet etmekte· 
dir. Bu itibarla devletin bü· 
tün teıkilitında esaslı de· 
ğişiklikler yaparak intizamı 
tesiı edeceğim milletim bu· 
nu böyle bilmeli ve bana 
yardım etmelidir. 

yeni bir ltalyan taarruzuna 
intizar ettiklerini bildiriyor· 
lar. Zira ltalyan uçakları 
bilha11a Danakil balıeainde 
faaliyetlerini arbrmıılarchr. 

Petrol kuvvetinin, oynadı
ğı ve gelecekte oynayacağı 

rol, çok önemlidir. Baıta 
Ioıiltere olduğu halde bütiln 
devletler, fazla petrol istih· 
sal etmek ve yeni kaynaklar 
bulmak emelini beslemekte· 
dirler. Yeni petrol kaynak· 
ları bulmak hususunda en 
çok çalııan biç ıDphesizki 
Sovyet Rusyadır. 

Rusyada Oral dağlarının 

Çusof mıntakaıında petrolu 

yer altında ısıtma ıuretile 
petrol çıkarma tecrübeleri 
baın ile yapılmııtır. Bura· 
larda killi tistlerdeki petrol 
damarları kesif asfaltla ka· 
panmıı olduğundan adi uıul· 
lerle petrol çıkarma imki11• 

ıızdır. 
Bunun için kompreaürle 8 

atmosfer tazyik altında 450 
derece ısıdılmıı hava ile 
yer altındaki petrollü killi 
tabakalara tesir yapılmıı ve 
bu suretle asfaltlaımıı kat· 
ranlaımıı petrol kııımleri 
eritilerek donmuı petrol mı&· 
yi haline getirilmiş ve dışa· 
rıya çıkarılmıştır. Bu suretle 
oralardaki petrol verimi bir 

kaç misli arttırılmııtır. Bu 
usulde elde edilen hava ga· 
zı da 5000 kalorili ve ıyı 
evsaflı bir gazdır. Bilhassa 
kumlu tabakalarda olan pet· 
rolu bu uıul ile istihsal et· 
mek deneçleri de iyi netice 
vermiıtir. 

............... I ............... ~.--~ 
.Muharriri 

l\tfŞEL ZEVAKO 
-28-

Pasavan 
hayretten 

kraliçenin huzuruııdıı 
dehşete düşüyordu 

- Ya.. Bu kurtarıcı me· 
lek kimdir? 

- Haımetli Orlean Dü· 
ıest 

lzebo, en tatlı sesile : 
- Şu halde, bana neden 

Rozeli'yi benim kurtardığımı 
söylediniz? Rozeli'yi kutaran 
ben değil miyim?. 

Diye sordu. 
- Hayır, madam . Siz de· 

ğilsiniz. Beni aldattılar. 
Kraliçe, tatlı bir gültımseme 

ile : 
- Doğrusu, bu beni mil· 

teesair etti. Rozeliyi ben 
kurtarmış olmakla iftihar 
edecektim. Bununla beraber, 
bundan artık bahsetmiyelim. 
Kahraman Şövalye, bana ... 

Kraliçe bir an durdu; son· 

ra gene baılayarak: 
- Kibar Kuzenim Dilk 

Dorlean'ın hakiki k1&tilini 
buldunuz mu?. Liltfen bana 
sCSyltr misiniz?. Dedi. 

Bu söz ilzerine, Şövalye 
yeriden fırlar gibi bir ha
relt et yaptı. Fakat kendisi
ni çok çabuk topladı; Boı· 

pol sarayına ıirdiğine çok 
piıman olmuıtu. Amma .. Ne
ye yarar?. Artık it iıten 
geçmiıti!. 

Bunun ıçıa metanetini 
luybetmemek üzre elinden 
ıeleai yaptı. Ve: 

- Madamı Dedi. Dük 
Dorlean'ın katilini aramak 

benim vazifem değildir! Bu 
vazife kralın mahkemelerine 
ve zabıtasına aittir. Yalnız 
haımetmeabınızın ne demek 
istediklerini biliyorum! Bu 
cinayetten beni meaul gör· 
mek, beni katil ıanmak İs· 

tiyorsunuz. Katili de sarayı· 

nızda, biç bir şeye muktedir 
olamıyacak mevkide görünce 
ıevindiniz. Zarar yok. Em· 
rediniz, beni tevkif etsinler. 
Maamafib, ben Dilkün katili 
değilim, beni tevkif etseniz 
de bu katil cezasını bula-
caktır! ., 

- Şu halde.. Siz katili 
biliyorsunuz demek oluyor!. 

- Evet, madam, katili 
biliyorum! 

- Nerededir?. Çabuk 
ıöyleyiniz, kimdir? 

- Madam. Bu adamı ad· 
liyeye teslim etmek be· 
nim vazifem değildir. Fakat 
bu adamın cezaıız kalmıya· 
cağıoa emin olabilirsiniz 
Düke karşı silih kullanan· 
lar benim elimle ölecekler· 
dirdir. Bunu size yemin ile 
temin ederim. 

Şövalyenin bu sözlerini 
derin bir silküt takip etti. 
Sonra Kraliçe: 

- Şövalye, cidden milbim 
ve korkunç ıeylerden bahı 

ettmeyiniz. d 0 
- Evet madam! Neler e 

b h t .•. • , b un oe 
a set ıgımı ve uo b"' 

kadar mühim olduğunu 
0

, 

miyor değilim. Yaloıı ~a· 
hakkak olan .şey ıudur: f ,. 
kün katili ben değiJiıDI d• 
kat katilin kim olduğu11 1 
biliyorum ve söyleDJiyoru~,. 

- Kim olduj'uDU s8f 
mek istemiyormusuııuı? 

- Hayır madam! t' 
Kraliçe bir hareket et •· 
Şövalye : Şf 
- Yalınız size birıeY ' 

lemek . . 
demek istedi. . 

ı'"'. Demek istedi. Kr• ı,. . 
k ,t•· Suı 1 diye ıöziinO • 
iJll' 

Bana timdi söyleıpek ~· 
diklerini az sonra sCSylit";, 
sin 1 YAni "KorkDJaJ,, adi 

anılan Jan'a, Krala ı6Jli~ 
ceksinf Fakat bu Jaa b~~' 
için artık hiçbirıey deid 

0
• 

iıter yaıasın, ister aJıll•"" 
murum değildir. çnokO 
biiyle bir adam istiyo,od'· 

Devam•~ 

japonya'da . 
·o•" Savaş istiyen parti 

hazırlıkları 
B~taraft 2 inci Ja/ıİ/~ ;. 

nevi aleyhtarlık proP'~,. 
dalarının kaldırılmatıD1 i• 
mekte haklıdır. .,. 
Vakıa Çin'deki ko1•1,,-

ferler, Japon macera~ O• 
Sovyetler birliğini Ç~,. 
mukayeıeye ıevketlDek , 
Fakat bu mulıayeıeJer ~ 
lııtır. Ve zaten bu yaob d_,.. 
daima ıBz 6nllade buluO tlfl 
maları içindir ki Sof~~'' 
birliği uzak doiucl•. ~ .. od• 
kızıl orduıunu ıilAb ~ 
tutaıaktır. -~ 

Sovyet ~ 
Sporcuları dOll ge 

diler ııri· 
Dün Afyon treoile 1' d' 

or' 
mize gelen Sovyet •P blf' 
ları bu ıabab ilbayı, t~' ,ı1t . ,,y 
ve partı baıkanıaı &ti' 

k·bell ,.. 
etmitler ve miitea 1 1ıof 
türk heykeline çelenk 

muşlardır. ol•' 
Şehrimi.ze ge!eD . •P~;1tl•: 

büyük bır kafıledır. d• lı' 
rımız bütilo iıtasyool•' b"' 
raretle karıılan111ııl•'iıetl•' 

d'l . e bU 't' manede ken ı erıa I• b• 
verilıniıtir. Sovyetl~~ob~!!, 
likte ayni trenle 1~1,,;111iV 
oyuncular ve ıllretÇ• 1atl' 
gelmiılerdir. ilk 111~:ca1ıtıt· 
saat 14,30 da y~pıve gilf" 
Öbür giln de teaı• 
milsabakalara vardır· 

Sarayda bir RuJJl 
ili Dô LBIERô - .~ 

Zevkle okuyacağınız. Yeni roınaoıoJ 
yakında başlıyoruz •• 


