
S.lalbi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
N91ri1at Mlldllrl : HAMDI NÜZHET 

Adrea : lzmir ikinci Beyler Soka ı 

• U1LUSAL ·e. 
- -- ~ 

lzmirde çıkar, alqamcı 111-1 pzetedir 

DDo şehrimizde yağmur ya
ğarken-Karaburunda bir-yıl· 

. dırım dflşmflş ve Oç kişiyi 

iildOrmOştOr. 

...., Yıl : 2 - No : 525 ___ T.;;;..el;.;;.e;.;f.;.;on;;...;..: .;;;..'n;..;;.7..;..6 _____ , ___ -_c_u_m_a _-_2_s_e ... ı_ri_nc_i _T_e.:.ır_in 1935 Fiab (100) Para 

Habeşler bütün suları zehirliyorlar 
·~~ Y'txY?:: ' ::ı:w::c .. - :: ~._... ..... 

Habeş'ler, bir o-ece baskı-ı Du"nY·•d•r•mdannçkişiöldo 
~ şiddetli yağ-

nın da ltalyan'lara önemli mur -~ağdı . • d • • ] d • Yemiş çarşısı, Odunpazarı ve diğer 

zayıat ver ırmış er ır D~~:er~r!~~~:!a~:i!:~~:,~:!~~•• 
1 5 ( ı) P ı • • Ad• Ab b 'd ld ki evvel baılıyan yatmur, az kahveci Ali adında biri ile stanbul 2 öze - aris gazete ermın 18 • a a an a 1 arı ıonra çotalmıı ve bir ara-lık ta dolu dtıımtııttır. Bu ameleden iki kitiJi 6ldlr· 

haberlere göre, Italyanlar, Takaza civarında ileri harekata kalkışmıa- d y mtiıtDr. Bu mtle11if hldiae v eıaa a emiş çartııı, Odun Karaburuada bOyllk teeaılr 

1 
pazarı, Saman iıkeleıi ve 

arsa da Habeşlerd~n gördo.kleri şiddetli mukavemet Ozerine 24 kilo· daha bazı yerıer ıuıar .ıtıa- uyandırm•ıtar. 

1 
• ) da kalmıı ve halk, bir ta· Dllnkl Y•imur, rençber· 

nıetre geriye çeki mış erdir. raftan diter tarafa ancak lerimizi memnun etmiıtir. 

1 b 1 25 ( J) S ı b h ı H b d 1 T•f arabalarlaıeçebilmittir. Alı- Zira berkea, bundan aoua 
stan o öze - on ge en a er ere göre: a eş or u arı 1 re na• haberlere gire, mtilba- kolayca ıer'iyat yapabilecek· 

te b . d b. b k l ltal ı ö ı · . t katta da mebzul r•tmarlar tir. p esın e ır gece as ını yapmış ar ve yan ara nem ı zayıa ver· yatmııbr. Dün, bazı depoları• ıalar 
dirmialerdir. · Rarabaraadu ahaaa bir altında kalmuandaa ufak 

v -------~---------·--ı babere ıare, Mordoğan na- tefek sararlar olmuttur. 

· Ua~eşler Fransadan kül- Dış baka;;;;~ Ceiıevre· 
liyetli mühimmat alıyor · den Istanhul'a döndü 

' Italyanlarda doğu Afrikasına erzak, 
mohimmat ve uçak gönderiyorlar 

~ ıayyareleTıne aıeş eden ve cephane ~ıyan Habeşler 
~aabal 25 (Özel) - Ha· au baber alan ltalyanlar, 
--.. onlulanaıa ber taraftan bitin lcepbelerde bareklb -klan mlbimmat, derbat durdurarak tedafii bir du· 
........ ,. pderilmiftir.Bu· rum almıflardır. .......... 
( Taymis ), ltalya.n'lar 

için ne diyor 

btaahal 25 (Ôzel) - Ha· ... arladıklan .ayleaiJor. 
beı hlk6metiala, Fnn•J& · lataabal 25 (Ôzel) - ltal
ıa1J1arlamıı oldatu (100) bia Jaalar, dofa Afrika11Da I· 
tllfekle 4 milyon fitek ve aemli miktarda mlhimmat 
150 mitral161, Cibati Uma· 
nıaa va1ıl olmuıtar. Biti• ıladeriyorlar. Bir~ok erzak 
ha mlllaimmat, biri Amerika mlbimmat ve 35 bombardı
ve diğeri Japoa bandıralı man tanareai ta111•• iç 
iki vapurla rlnderilmiıtir. ltalraa vapaıanaa ..ıı ,anı 

Habefleria, Fn-ya ye· Slveyftea ıeçtiii lekende· 
niden 100 bin tlfek claba riyedea l.Udiriliyor: • • •••••••• 
Uzak şarkta Japon· 

ya'nın nüfuzu 
Babeş askerleri, beklenen . boyok Japonya,lngiltere ve Amerika'ya nis· 
lıarplara benQz girişmiş değildir betle ~in ·1e daha fazla :aı~kadardır 
•- bal 25 (Ô 1) L d·kı · • ·ıı eyle k Moıkova da çıkan (PraY· itb Ro111 Çınde beyneddll· 
-.ıu ıe - on· me ı erını ı ve me • • • 

•- ~- h be rUi t dir da} ıaıeteaı, Tokyoya ııden vel bir murakabe ıiatemi 
~ • r ve yor: e • 1 "li • 1 B • • h k k · · k <Tarmia) ıaıetui yaıdı· (Taymia), ltalyanlara tealim nıı z ııyaA m ıavarı a • ~rm~ çarelennı araıtarma 

. L-• d 
1 1 

olan Gllkıa'nın beraberinde kanda ıanları yazmaktadır: nı1etile uzak prkta ıeyaba-
.... bar ma1U11e. e, ta· ı&tOrdllii Habeı askerleri· Haıuıi bir .. kamiıyon" ile te ÇJ.kmıt iıe, Tokyoda biç 

~na clop Afrakaı~nda nin_. l~lyanl~rın iıaa ettik· japoaya ve Çine ı&aderilmif koaaklamaA daba iyi etmit 
~ ettikleri muvaff•kıyet· lerı gıbı bınlerce olmaJlp olaa Britanya hlkt\metinia olar, diyordu. 
.. \....._ anaalual ıiyaA ize· ~alanız bin beıytlı kifidea Iİy_..l iktlıat mUp•iri Sir Japonyada çok n&fuzu 
... ele teıir yapamı1acak de· ıbaret buluadutuna ve Glk· ır..aerlck Letih Raıa, ıeçen olan Tokyo Anbl ıaıeteıi 

e ebemmiyetıiı oldu- •'nıa • Hahetiıtaada daima 1 111 • ının alt d T k· bu baıuıta •ıatıdaki ı6zle· 
• kaydettikten ıonra, f8pheb bir ıabaı olarak J•· r y 

111
•
8 

• 
0 

t ri yazmaktadır· 
laeı ordalanaın, beklenen pdıia için ntıfaza olmadıiını yoya varıpnda, japo• ma • .. J Ç. . , d 1 il 

it harpları benlı' -lriı· ileri ılrmektedir • baab tarafından bot kartı· t aponBy~,I .kı• eA, D~k. 
•• lu ld b bald ere ve ar eıı mera a 

•ı 0 apaa er e rl ti • bllk6m ti il 

t k • ~ l IYlaerek ı6yliyemeı. camu J• era. . e • ev 118 8 Hakikat halde, Sir Frecle· ~~vat ~·~de1t çerçeve~ 
•1 k'i b b ti i b"ıl ıçande teırıkı meui edeau· 

ulgaristao 'da 
devam olunuyor 

r c n u ae1a a a ve • • k • J 
b ... Çi .ı.. bet yecefi aaaatındedlr. •· 

a ne yapaca.. b• 1 b. b" likt 
milyonluk (5 mil OD SterliDı) · ponya uy e ır ar • 
. "k . • y . • çalııma imklnıaı aacak ken• 
ııb raı teklifı baberlerını d" . di" "k" ilk d 
J el i h 

ıaıne, ıer ı ı a a ar 
apon ıazet er oıaullaZ· d 1 t •-b ti bir . 8 

1 ki k 1 d 1 
ev e e n.. e e, m m• 

u • •rıı • 1 ar • ta • t t ldı.ı.. takd" d .. K b ııye ADI •'! ır e, 
okaaniD. ıazetelİ, a tetkik 'edebilecektir. 

mlnuebetle aeırettiii bir • 
, ............. ,, •11ea•11-
..... lir Fn• .... Le· 

·-·-· Bize verilecek tavizat~ mı-arlan· 
mızı asla telafi edemez 

: ıoıla•ya :baıhakuı ile ıa
riifmllf olmakta• mlteYellit 
ıeYincini kaydettikten IODra 
bilbaua getirdiii baberleria 
iyi olduğuna, çinkl balkan 
antantının bir defa daha 
il endi ehemmiyetini ye AY• 
rapaya da bir nizam ve iti• 
dal elemanı :oıdujaaa iabat 
etmit bulandapnu a&ylemif
tir. Zecri tedbirler meı'elal 
bakkıada ılel tedbirlen. 
mevzii ayni olmadıjam N 

ekonomik tedbirlere dair •• 
demifllr ki: 

• DetHJnU 4 ncı1 talaifetle-

Tevfık Rüşdü Aras R T hl 
lıtanbul 25 ( Telefonla) - esmi e iğ 

Dıı itleri bakanım11 Tevfik NOfusumuzuo miktan 
R&ıtll Araı bagtin ıebrimize resmen aolatddı. 
geldi. Dıt bakanımız Belgrat 
ve Sof ya iıtaıyonandan . ge· Ankara 24 (A.A} - R ... 
çerken Belıradda Yuıoı· mi leblii: 
lavya baıbakanı ve Sofyada latatiatik genel clirektlrll· 
da dıı itleri bakanı ile 16· tinden: 
rlifm&ıttır. Buı&n Aakaraya 20 ilk teırin 1935 tari• 
gidecektir . binde yapılan ıenel alha 
Tevfik Rllıtl Araı Belgrad· ıayımının tel yazılarla ah•• 

da ıazetecilerin araıulu1al muvakkat neticelerine tire, 
durum hakkındaki ıorularına TOrkiye nllfuıanan erkek 7 
cevap vererek: milyon 974 bin 925; kadıa 
Doıt ve mUttefik memle· 8 milyon 213 bin 824 yekla 

kette bulanmaktan ye Yu· - DetHııru 4 inci ıalıifede -

r lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIUlllHllllllllUllllllllllllllHlllllll 
== En bol ve doğru haberleri 

1 Her goo sabahları çıkan 

iAnadolu GAZETESIND 
1 Bulabilirsiniz == _; __ _ 
1 LONDRA, BERLIN ve KOPENHA~'dan Reaim 
ii_!enlaleri Vardır. 
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savvurumdan geçmiyordu. 
- Anlamıyorum, şu halde 

neye Koradan yardım isti· 
yordun, parayı yalınız başına 
aşıramaz mıydın ? 

- Klorform kullanmak 
istiyordum. Fakat madama 
zarar vermemek şartile . O -
nun için ikinci bir şahsa ih

tiyacım vardı. Kora, bir va· 
kit hasta bakıcılığı yapmıştı. 
Bu sebeple işi kolaylaştıra

caktı. Ben, fazla kloroform 
verirsem, madamı öldürürüm 

diye korkuyordum . 
- iyi ve kurnazca bir plan 

kurmuştunuz. Demek, klor
formu da tedarik etmiştin 
öyle mi? 
- Evet, fakat ıonra attım. 

Boni biraz düşündükten 
sonra : 

- Devam et Sevic ! Saat 
11 de pansiyona geldiğini 
söylemiştin, sonra ne yaptın? 

- Sizin söylediğiniz gibi 
bahçedeki kameriyenin al
tında bekledim. Birkaç sigara 
içtim. Bu sinema programı 

hakikaten elimde idi. Müte

madiyen katladım, durdum. 
Korayı bekliyordum. Geç 
kaldığı için artık kalkıp 

gitmeğe karar vermiştim. 

Zira iıtaıyona gidip trene 

yetiımek istiyordum. Kora
nın odasına çıkmağa karar 
vermiıtim. Fakat Davundun 

odasındaki elektrik yanıyor· 
du. Koraya gitmek için, 

onun pencerelerinin yanın
dan ıeçmek zarureti var-

• dı. Onun için biraz da· 
h• bekledim. Birdenbire 
elektrikler ıöndü. Kora da 
bahçenin kapıııada 16· 

ilk, Orta tahsil kurs-
ları ve resim dersleri 
Halke,·ioclen: 

Orta tahsil kurslarımız 
4 ikinci teşrin 935 pazar
tesi günü saat 19 daDum
lupunar ilk okulunda açı
lacak ve derslere başla
nacaktır. Kurslara devam 
etmek için Halkevi sekre
terliğine adlarını yazdıran

larla henüz kayıtlarını 

yaptırmamış olanlar 1 ikin· 
ci teşrin 935 cuma günü 
saat 17 de Halkevinde 
hazır bulunmalıdırlar. Bu
rada ders programları hak
kında kendilerine izahat 
verilecektir. 

I• 

Halkevinden: 
İlk tahsil kurslarına de

vam etmek istiyen yurd
daşladmızın birer fotoğ
raflarile biran evvel hal· 
kevi sekreterliğine baş 

vurarak kayıtlarını yaptır· 
maları lazımdır. Kayıt iıi
nin arkası alındıktan sonra 
bu kursların ne zaman 
açılacağı ayrıca ilin edile
cektir. 
Halkevinden: 

Halkevi Ar komitesine 
bağh resim kolunun resim 
atelyesi 1 ikinci Teşrin 

Cuma günü açılacaktır. 
Atölye Beyler sokağındaki 
mektepler müzesindedir. 

Parasız olarak verilecek 
olan resim derslerinden 
istifade etmek istiyen 
mekteplilerle hevesli genç· 
!erimiz her gün Halkevine 
baş vurarak kayıtlarını 
yaptırabilirler. Ders saat· 
ları: Pazardan baıka her 
gün saat 15 ten 16,30 za 
kadardır. 

Dikili Mal müdürlüğüncleıı : 

µ -
25 Birinci Teırln 95~ ~ 

lzmir milli emlak mödürlüğttnden: 
Bııca soğukkuyu sakağında 17 eıki 5-4 taj numarah da 

283, 78 metre murabbaı arsa 421 

Karııyaka bostanlı ıeref sokağında 204 taj no. 221,48 
metre m. arsa 22,20 

Tepecik dar sokaiında 7 numaralı 72,12 metre mu· 
rabbaı arsa SO 

Kartıyaka bostanlı taksim sokajında 1 no. lı 119 
metre murabbaı art• 50 

Karantina balil rifat caddeıinde 262-1 no. arsadan 
müfrez 15 parsel no. 113 metre murabbaı arsa 39,SS 

Karantina halil rifat caddesinde 262-1 no. arsadan ,.G175 
müfrez 16 parsel no. 125 metre murabbaı arta .. ~ 

Karantina balil rifat eaddesinde 262,1 no. arsadan ..... .1111 
müfrez 17 parsel no. 126,25 metre murabbaı arsa ... ~v 

Karantina mısırlı caddesinde39,80 no. arsadan müfrez SO 
63 parsel no. 22:> metre murabbaı arsa 67, 

Karantina mısırla caddesinde 39,80 no. arsadan milfrez 
79 

20 
65 parsel no. 512 metre murabbaı arsa 1 ' 

Karantina fethiye sokağında 7-2 eski 9 taj numaralı ~ 
854,50 metre m. arsa 2b 

Karantina fethiye sokağında 7-3 eski 11 taj numaralı ... ,25 
177 metre m. arsa 'l'I 

Karantina fethiye sokağında 7-4 eski 13 taj no. h 40 
233,50 metre m. arsa 58, 

Karantina fetbiye sokağında 7-5 eski 15 taj no. h 65 
262,50 metre m. arsa 6S, 

" dilaver ve fethiye sokağında 29,3,1 no. la 1027 ()6 60 
metre murabbaı arsa 3 ' 

" 

" 

,, sokağında 39 numaralı 317 metre murab· 
95 baı ara• 

" ve fethiye sokağında 37 numaralı 314 metre MI 
murabbaı arsa 94,ıv 

Karantina tevfikiye sokağında 1-3 numaralı 146 metre 
75 murabbaı arsa 

,, Tevliifiye ve Fethiye sokağında 8-10 numaraalı SS 
212 metre murabbaı arsa 

Karantina Tevfikiye sokağında 4-6 numaralı 212 
55 metre murabbaı arsa 

Karataş ibişağa sokağında 9 parsel no. h 179 metre 65 
murabbaı ar.. 62, 

Karataş ibiıağa sokağında 8 parsel no. h 176 metre 60 
murabbaı ara• 61, 

Karatar Ruhi baba sokağında 3 parsel DO. h 135 
55

,2s 
· metre murabbaı arsa 

Karataş Ruhi baba sokaiında 4 parsel Do. h 151 sS 
metre murabbaı arsa S2ı 

Karataş Ruhi baba sokağında 5 parsel no. h 166 ı'.ct,10 
metre murabbaı arsa ;,v 

Karataş ruhi baba sokağında 6 parsel no. 1ı 154 metre MI 
murabbaı arsa s,,7" 

Karataş ruhi baba sokağında 7 parsel no.h 166 metre ı'.G 
murabbaı arıa ;,v 

Karantina Diliver sokağında 15 Kapu 9-2 taj DO. 135 sa 
metre M. ara• 67• 

" Yıldııtepe sokağında 43-43 • 18-20 No. 639 5 40 
metre murabbaı ara• 38 ' 

" Mimar Kasım sokağında 17 eski 21 taj No. b 87 145 metre murabbaı ara• 
,, Mimar Kasım sokağında 47 eski 49 taj no. h 373 

27
9,75 

metre murabbaı arsa 
Salhane Enveriye sokağında 135 kapı No. h 255,75 64 

metre murabbaı ara• 
Karşıyaka Bahariye Tasvir sokağında 35 eski 20 taj 4o,3S 

Do. 134,50 metre murabbaı arı• 
11

, 

Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peıin para ile öde 
1

• 

mek üzere artırmaya konulmuş isede liyıkile alıcı. çık~ir· 
dığından on gün müddetle uzatmasına karar ver!lıoit111ı Alıcıların 4-11-935 pazartesi günü saat 15 de millı elll 
müdüriyetine müracaatlan 3510 ~ 

3·10-935 tarih ve 826 No. ile açık artırma suretile kiraya 
verileceği ilin edilen meralardan makaron çiftliği ile pa· 

muktepe, tepe çiftlik ve Dedeönü mer'alarına alıcı çıkma
ması ve sürülen peyler tam değer görülmemesi dolayısile 

artırma müddeti 10 gün uzatılmııtır. lzmir tramvay ve elektrik s08" 
Son ihaleleri 31-10-935 tarihine tesadüf eden Perıembe yelesinden: .. d 

günü saat 14 te yapılacaktır. 30 ...... 
isteklilerin 0 gün Dikili Mal müdürlüğüne gelmeleri ilan Cümhuriyet b~yramı dolayısile bu ayın 28, 29 ve • sOO 

olunur. 3511 gecelerinde sureti mahsusada yapılacak olan asgarı 10, 

- vatlık harici donanma tenviratı için ıarfedilecek cereY:
11 

c• 
lzmİr mİIJi emlak mQdOrf Q~ilnden: yapılacak tesisatın kudreti Cümburiyet bayramından 11ız 

Daragv az gazhane sokagv ında 8 numaralı ev 50 şirkete yazı ile bildirilmek ıartile, kilovat saat bakııo;1,,, 
kuruştan faturalanacağı sayın halkımızca bilinme 

Şehitler Sepetci sokağında 137-1 numaralı Baraka 24 ilin olunur. oıei' 
ikinci kordon 422-162 numaralı ev 300 Herhangi bir kaza ve tehlikeye meydan kalmaaıak tal'' 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı artırmaya ko· donanma tesisatı ameliyatının hükumetçe tanınmıı eo•. 11,t nulmuştur. Taliplerin 7-11-935 perşembe günü saat 15 de törlere tevdi. ve bu baptaki fenni abkima barfiyen2t~6 milli emlik müdüriyetine müracaatları. 3512 edilmesi lüzumunu bu vesile ile batıılatırız. 24· ~ 

•·-----------~----.... -------• Normandi TAYYARE SiNEMASI Vapurunda öoeınli I'' ,. 
11-lllllll!B!llu•g•o•nll!d!lle•n-it•ib•a•r•en•.•. •b•irmih•al!!!ft•a-m•o.•d•d•ellİtlllİe•:n•«:•n•in•b•e•k•ı•eu•e•n-b•n•y•n•k•n•im-i _.. tilAt yapılaea~ ao' 

K A R 1 O K A 
lstanbul 25 (Ôzel)-d ~art 

_... • ..-_ ıııların yeni yaptır 1 içİll 
.. ~- Normandi vapuru, 7 ·~.calı 

Çok kuvvetli bir musiki - GôrOlmemiş danslar - Nefis bir aşk macerası - Mia-
mi'nin cennet gibi tabii dekorJarı - FevkalAde tayyare numaraları 

Oynayanlar: DoJores Del Rio - Ginger Rogers - Fred Astaire 
AYRICA : Foks dünya havadis [Türkçe izahatlı) - Miki [Karikatör Komik] 
Yalnız bu filme mahsus seans saatları : Cuma 15-17-19-21,15 - Cumartesi 13-15 

tenzilatlı talebe seansı - Pazer, Pazartesi, Sah ve Çarıamba 1 l ,30 da baıhyacaktır. 
Perşembe 15-17-19-21,15 

DIKKA T : Fiatlerde De .. · iklik Yoktur. 30 - 40 - SO kuru tur. 

seyriıef erden abko•:t •• • 
ve bu müddet zarfıD • ... -
purun yemek ve d•111a1 •• 
lonlarında, kıç tara.fıll tıcli" 
kamaralarında m&bılll 
lit yapılacaktır. . 

11 
,.. 

Bu tadilitı icabettır• b•' 
bep, Tllriıtleria bu ;e••.ı-ı-
taraftaa Normaadiy• t-· 
dikleri fevkallde r•I 



............ s ual 8lrUk 
~::::..N-. -v-. -----........... ~~~~========= Olivier ve şOrekA- · Fratelli Sperco 
vv. F. e. v an ·~!!!!!!~!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!i!i!!iii!!~· Si Limi tel vapur ROY AL NEERLANDAIS 

BAŞDURAK KUMPANYASI 
Der 'lee acentası Anvera, Rotterdam, Ama• 

H AMDI. N u·· ZHET terdam ve Hambarı limanlan 
.a. Co. Cendeli Han. Bin"nci kor· 1 • için yilk alacak o an vapurlar 

• SCHE LEVANTE LıNIE s hh t E • don. Tel. 2443 ., ORESTES " vapuru 23 
L VVINFRIED" vapuru lıa· } a zanesı Ellerman Linya Ltd. eylillden 30 eyltıle kadar 
"lll U... d 1 R Liverpool hattı: yllk alacaktır. 
.... mam a o ap oter- Yalnız taze temiz ve ueuz ilAç ve tu· .. LESBIAN " vapura 26 ., ACHILAS " vapura 24 
L •e Hamburs içiD ylk valet ç"'•itleri satar. L 1 d 
~ktadır -v B. teırinde iverpo ve eylllldea 30 eyltlle ka ar 
~~ • vapana balen Sıhhat Balık Yag"' 1 Svvenaeadan ıelip tahliyede ytlk alacalchr. 

1 H b bulunacak ve ayni zamanda ,. HERCULES " vapuru 7 '- a __ . 
0 

ap am arı Norveçyanın halis Morina Balık yatıdır. 2 ikinci teırine kadar Liver· 
~en i,.;n -"k almak· 1 nci te,rinden 12 1 ncl teı· 
• r ~.. Şerbet gibi içilebilir iki defa allzlllmlltllr. pool ve Glaaoovv i,.in ylk 

B. · "k • • 7 riae kadar vftk alacakhr. ""'· ıracı ••hı yen alacakbr. 
...:..:.•vASGENVVALD .. va· BAŞDURAK " HERMES" vapuru 21 
~ 14 Bci. teırinde bek· Hamdi Nftzhet .. ALGERIAN,, vapuru lS 1 nci te,riaden 26 1 aci teı· 
~-· 14 Bci. teırine kadar S 18 HAT EZAN ESi ikinci teırinde Liverpol ve rine kadar yük alacaktır. 
~ lrt, Roterdam, Hamburg Svveaaeadan gelip tahliyede .,GANYMEDES,, vapuru 
~~emen için ylk ala· bulunacaktır. S 2 nci te.,rinden 8 2 nci 

Londra. Hull hattı: te,rine kadar ylk al•cakhr. 
'SOFIA" mot6rll 31 Bci. - .. POLO ,, vapuru 30 bi· Burgaa, Varaa ve K6ıtence 

e bekleniyor, 4 ikinci ,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&_ rinci teırinde Londra, Hali limanları için yDk alacaktır. 
kadar Anvera. Ro· ~ ve Anversten gelip tahliyede ., HERMES ,, vapura 4 

~- ,.k":.:~'::r~e Bremen ___ -! 'fu·. rk Hava· Kur·um u~=~ bulunacak ve avni zamanda 1 nci. teırinde bu limanlar 
llO 6 ikinci teırine kadar Londra için yiik alacak. ~~ REA,. vapura S ikinci = :: SVENSKA ORIENT 

~i: d beki · 
5 B k p • = ve Hull için yiik alacaktır. LlNIEN ı.....1:mea A:~:::: 1 üyü ıyangosu 1 "MARONIAN. npuru 6 Rotterdam, Hamburg,Co-

.. ~.k çıkaracakbr. , - - ikinci teırinde gelip 12 ikinci penhage, Dantzig, Gdynia, 
~~UBIS" mot6rll 11 i Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ teırine kadar Londra ve Oılo ve lakandinavya liman· 
~. teırinde bekleniyor, = • . . =: Hull için yiik alacaktır. ları için ylk alacak olan 
~..._ci teırine kadar An· ~ zeD#(ID etmıştır. ~ .. OPORTO ,, vapuru 20 vapurlar 
~ Roterdam, Hambarı := l . . k .d ll .k. .1 • 935 t d• =: ikinci teııinde Londra, Hull .. VINGALAND" vapuru 

lremen için ylk ala- § • ıocı eşı e ı ıocı eşrın e ır. ~ ve Anversten gelip tahliyede 2 1 nci tırinde bu limanlar 

. ENT H. SCHULDT i Boyok l~ramiye: 2S,OOO Liradır i T~:':i::~:;•Steam Navlgatioa içi=.J!.~~~=~h~ot11r1 t6 

HAMBURG § Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık § Co. Ltd. 1 aci teırinde buradan hare· 
0RBURG vapuru 8 = . . J J b h • (2 ) 1. J k b• := ., ALBATROS" vapuru 25 ket edecektir. 

JL, tephade" bekleniyor, ! ıkramıye er e e erı o,ooo ıra ı ır ~ birinci teırinde relip 28 bi· .. NORDLAND" moUSrl 2 

Vapur Acentası w 

2 nci. teırinde lııurad•Q ~' 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Ce-a 
nova, Marailya ve Banelon• 
ve Cezair limanlan için ylk 
alacak vapurlar. 

.. ALBA JUL YA,. vapuru 
2 1 nci teıriade 'lelip ayni 
g8nde hareket edecektir. 

" SUÇEA VA ,. vaparu 27 
1 nci. tetrinde relip 28 1 nci. 
teıriade hareket edecektir. 

yolca ve yllk alır . 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

Kumpanyaıı 

Doğru Aovera ve Gdynia 
limanlan için ylik alacak olan 
vapur 

" LEVV ANT " mot&rll 10 
1 nci. teşrinde yiik alacaktır. 

Hamit: Uiodaki bareket 
tarihlerindeki deii•iklikler· 

den Acente mes'uliyet kabal 
etmez. 

F ula tafailit için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tah· 
liye firketl binası arkasında 
Fratelli Sperco acentahtına 
mlracaat edilmesi rica olu· 
nar. 
Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
llinda yazılı tarihlerdeki 

deiiıikliklerle navlonlardaki 
değiıikliklerde acente me· 
auliyet kabul etmez. 

~ t<oterdam ve Ham· §]§ mflkAtat vardır. § teırine kadar Londra için 
Mf, ... yGk alacakbr. &..._ ~ yiik alacaktır. I 1 T k 
i[! MORSKE MIDDEL • 4'JJIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllHllllllP" Deutache Levante Linie 8 ta Il 0 Ve r a ya 
·-,)SU . "SOFIA" vapuru 28 B. 

ip NJE ( D-S. A-S. teıriade beklenıyor, Belırad, • , teırinde Hambarg, Bremen Şeker Fhrikalan Ttırk Anonim Şirketf 
ANSKtLINJEN ) Novlaad, Komarno, Buda- Tıre de ve Anversten gelip tahli- S 3 000 OOOTfl k ı · 

~ OSLO peıte, Bratialava, Viyana ve latanbal sabık Alemdar yede bulunacaktır. ermayesİ ' ' r ırası 
'1!PHORUS., motlrl Linz için yllk alacaktır. Sıhhat Yurda hekimlerin· Not: Vurat tarihleri ve lataabal Bahçe kapı dlrdllncll Vakıf han 30-40 

ci Teırinde beldeni· ARMEMENT DEPPE· d nparlann wmleri herine 

OiepPe DIDkerk ve ANVERS en. DOKTOR detifikliklerden mes'uliyet s B k 
limaalarına ylkala- •EGYPTE.,vapuru20Bci. kabul edilmez. I•-- ümer an -, 

CAN EXPORT LINES- tefrinde bekleniyor, Anver• SOleyman Sırrı 
ltL . NEVYORK Direkt yllk alacaktır. Duta kabulaae ·başla- Alı· Rıza Fabrikaları mamulatı 
•'-qfOUTH" vapuu 16 "ESPAGNE,. vapuru S mı,ıır. Akci~er Veremi • • "'l 

..,._..! "kin • t • d b kı · @"! Yerıı· malların en iyısı, en sag a ... -.cinde bekleniyor, ı cı . eırıa e e enıyor, Hava verme oıulile te-
k için yek alacakbr. Anvera, Direkt ylik ala· M Jl.tb • ı· 

CELSIOR" vapura 30 cakbr. davi edilir. Oce l anesı mı, en UCUZU en gftze l 
titrinde bekleniyor, Gelif tarihleri ve vapur· Tire • Tahta Kale Geçi· Dereke kumaQlan 

içba ylk .ıacakbr. luua isimleri tızeriae mea'u di. No. 19·1 Yeni Kavatlar çarşısı v 
VICE DiREKT liyet bbul edilmez. ._ ____ ._llİll., Fesan~ kumaşları 
DANUBIAN Birinci Kordon, telefon me tarihleri ve navlun tari· Ne. 34 

'rUNA HATTI No. 2007 • 2008 • feleri hakkında bir taahhlde Beykoz kıınduraları 
~I\. motlrl 12 Bd. "Vapurlann i..;11;..·m_ı_en...;·';...:g:..e_ı-_...._..;;... _______ lii ..... lililllİl_ımıil __ .. 11 

r ı 

Jlırı • 

' ~ .., r'ff 

N~A 
611 ıU r 

Gbtlrtlk tekeri ~ 
rini teertlbe edi ......-1 

•• uz.. 

Ve Ptlrjen ~pm 
en tlaUln bir mtle

hil tekeri oldap 
nu unutmayınız. 

Bakırköy bezleri 
Somer Bank yerli mallar pazar! 

lzmir şubesinde bulursunuz 
-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllll llllllllllllllllllllllllHIHll 

llzmir yün mensucatıl 
ITürk Anonim şirketil 
§ lzmir Yan Menıacatı 'Tark A. ş. nin Halka- 1 
~ pınardaki komat fabrikuı mamolatmdan olan 1 
§ mevsimlik ve kıtlık, urif koma,ıarla, battaniye, 1 
= .-ı ve ytlıı çoraplan, bu kerre yeni açılan Bfriaei 51 ! kordonda Comhnriyet meydanı civanada 186 § 
i numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim tir· i 
§ keti) maıuaeında eablmaktadır. Mezkftr fabrika· § 
== == § nm metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam § 
§§ ol- mamnlatmı muhterem mlltterilerimise bir 55 
§ defa daha tavıiyeyJ bir vazife biliriz. 1 
§5 Perakende ubf yeri Toptan utıı yeri 5 
§ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 1 
ii Kemalettin Cad. Satır zade balı T. A. Ş. 5 
§ biraderler §§ 
§§ Kum otlu çarpıı Aıım RıA -, 
§§ •e biraderleri = 
i Yeni manifaturacılarda mimar E 
55 Kemaleddin Cad. Ylnll mal· 
- Jar n F. Kaade la 



25 Birinci Teı~ 
c: .. • 'f ~ 4 (Ulusal Birlik) 

M. Çaldaris söylef' 
lerine devanı ediyor 

. . 

s ON . y ,em&tQAF.LAA: . 
. . · .. -,, .. • ..._ .,; 

.. . . - . " ..... . ....... ,. .. t)'.' :\~} ;. .. • .· :t ~ .• ·. . . . ,· . ~ . . . . '" 
. • .. · ·~·.·.~ ~:· · ,; <'·.·~i~~ .. ·: .. ~ . . ·· .. ~··· · .... • .. ·~- ', . . -~.J: 

Uzak şarkta beliren durum, endişe uyandıracak mahiyettedir 

japon askeri partisi, mutlaka Mongo
listan'a hücum etmek istiyor 

General Araki'nin, Tokyo'ya danışmadan kendi başına hareket etmeğe 
haşlaması, Avrupa v'e Anıerika çeveıılerini düşündürüyor 

lstanbul 25 (Özel) - Lontlrodan haber \'eriliyor : için geniş mikyasta tertibat almıştır. Partinin başında 
Japonyanın Mongolistann karşı bir lıureket yııpmnk bulunan general Araki, Tokyoya danı~madan hareket 
nzerc bulunduğu hakkındaki haber, siyasal çevenlcrclc ettiği halde Japonya hükumeti huna ses çıkarmamak· 
derin akisler uyandırmıştır. Sôylcııdiğioc göre Japon· tadır. Bu nokta, Avrupa ve Amerika siyasal çevenle· 

ya snel partisi, bu kış l\longolisronn hilcum etmek rinde çok manidar telilkki edilmektedir. ----------· ... ~-
Markoni 

Yeni icadını tecrilhe 
i~io Azmara'ya gi· 

diyor 
lstanbul 25 (Özel) - Meş· 

bur mucid Markoni'nio yeni 
icadı, telsiz cihazını alaka· 
dar etmektedir. Söylendi
jine göre, ltalya'nın doğu 
Afrika'11ndaki askeri karar
gihile Roma arasında 
cereyan edecek muhabereyi, 
dünyanın hiçbir telsiz maki· 
nesi alamıyacak ve bu su· 
retle muhabere gizli kala-
bilecektir. 

Markoni, ilk tecrübeleri 
yapmak lizere bugünlerde 
gl>nllllil olarak Azmara'ya 
ıj.decekmişl 

Bulgaristanda 
Te,1kifat 

Loid 
dise 

' 

Corc en
ediyor 
·--M. riyer Laval, 

yaranmak mı 

Mussolini'ye 
istiyor? 

lstanbul 25 (Özel)- Lon· Piyer Laval'ın, Mussolini'ye 
dradan haber veriliyor : yaranmak istediğini yazdık-
Sabık lngiliz başbakanı Lo· tan sonra, Italya ile Fransa 

it Corç, F ransanın, Italya - arasında gizli bir ittifak 
Habeşistan ihtilafında takip 
etmekte olduğu siyasayı ten- mevcut olduğundan .şüphe 
kit etmekte devam ediyor. etmek lizımgeldiğini ileri 
Loit Corç; Fransız başbakanı sürüyor. -·--

Londra 
üzilm piyasası ha
raretini muhafaza 

ediyor 
lstanbul, 25 (Özel) - Ala

kadar makamlardan alınan 
son haberlere göre, Londra 
üzfim piyasasında görülen 
hareket, gittikçe hararet 
kesbetmektedir. Geçen hafta 
lzmir malları üzerinde yapı· 
lan muameleler, Girit ve Iran 
UzUmlerine de tesir etmiştir. 
Girid Kendiye üzümleri, Ege 

SON DAKITZA üzümlerine yakın evsafta 
l~ : olduğundan iştibah müşteri· 

- Jer bulmuştur. Kandiye stok-

H h .. h k ları az olduğundan sultani-3 es su a an 1 )erin fiatları hayli yüksel-
.. mittir. 

O • • 1 } • Uzak şarkta japonya· 
essıyeye ı er ıyor nın nftfuzıı -BQ1tarafı birinci sahi( ede

kan Corciyef, iç işleri ba· 
kanhiJndan verilen emir Ü· 

zerine tekrar tevkif olunmuş
tur • 

, • • l - BO-$larafı birinci sahifede -
ltaiyan tarın Makale kasabasını ışga nasebetıeri tasavvurun tcv· 

. k { . d .., d .... I d. kinde bir miktarda inkişaf 

Corciyeften başka daha 
bazı Bulıar ricalinin tevkifi 
bekleniyor. Bulgarlar, Krala 
karıı en uf ak bir suiniyet 
bealiyenlerin hepsini ayıkla
makla meıguldllrler. 

Resmi Tebliğ 
-BQ1tarafı 1 inci sahi/ ede -

16 milyon 188 bin 767 ol· 
duğu anlaşılmışhr. 

1927 nüfus sayımında 13 
milyon 648 bin 270 nüfus 
teabit edildiğine göre, Tür
kiye nüfusu sekiz sene zar
fında iki milyon 540 bin449 
kiti olmak üzere binde 186 
niıbetinde artmıştır. Bu ar· 
tıı vaaati olarak senede bin· 
de 23 nisbetinde tekabul 
eder. 
Baıbakanhk istatistik genel 

direkt6r vekili arsıulusal is· 
tatistik enstitilsii üyesi Ce
lil Aybar, İsviçre federal 
istatistik bürosu direktörü 
arsıulusal istatistik enstitüsü 
llyeıi doktor C. Brucebevvi-

Jer; baıbakanlık iıtatistik srenel 
direktör muavini Sabit Aykut 

Uçak 
iskeleti tetkik olu· 

nuyor 
Pariı - Kanada orman .. 

larında bulunan tayyare 
iskeleti llzerinde tetkikat ya
pılıyor. Bu tayyarenin, bun
dan üç yıl önce atlantiği 
tayyare ile sreçmek iıtiyen 
ve tecrtıbelerine baıladıktan 
fODra kaybolaa tayyareci 

ettı e.rı ogrıt egı ır etmektedir: Fakat burada 
------• - - şayanı dikkat bir hususiyet 

Maymunlar ltalyanların telgraf ıcbe çarpmaktadır; artan 

d
. ki . . d . . Çine vaki Japon ithalatının 
ıre erını evırıyor. hacmi olmayıp, bilakis Ja-

Aımara 24 (A.A) - lstih· beş garnizonlarını tecrit et- ponyaya vaki Çin ithalltının 
barat bürosunun harp muhır- mektir. Teyit edilmiyen bir hacmidir. 
biri bildiriyor : şayiaya gör.,, ltalyanlar gaz Böyle bir vaziyetin, Çin'de 

Burada Habeşlerin süel kullandıklarını ve bunun üıe- Japonya'nın rakibi olan İn
plinları hakkında biç bir ma- rine cenupta Habeş kuvvetleri giliz'leri fazlasile çevireceği 
liımat yoktur. Adua ile A· başkumandanı Nasibunun yerinde olarak, düşünülebi
digrat arasındaki Kutiı böl· kuyulara zehirlemek için lir. Fakat hakikati halde, bu 
geıinde yol ve telgraf hat- emir verdiğini tekrar bil· böyle olmamıştır. BiJikis, 
lan inşasında çalışan asker- dirmektedir. Sü bakana lngiliz'ler bu vaziyetten, hem 
ler mühim maymun sürüleri Mulugetonun kumandasında de haksız olmıyarak, kuş· 
yüzünden müşkülat çekiyor· bulunan Dessiye doğru kulanmaktadırlar. 
lar. Bunlar telgraf direkle· dört gün evvel A· Japonlaran herşeyden evvel 
rini devirmeye çalışıyorlar. dis - Ababa'dan hareket istedikleri halihazır durumu 

Portsaid 24 (A.A) - Şi· etmiş olan 70 bin kişilik or- kendi lehlerine tatil için 
mal cephesinde ltalyanların du şimdiye kadar 130 kilo- Çinde artan nüfuzlarından 
yeni taarruzu Faşistlerin Ro-
ma üzerine yürüyüşünün yıl metre yol almıştır. Yol üze· azami surette istifade etmek· 
dönümü olan 28-10 tarihin- rindeki köylerden binlerce tir. işte, meseli Japon taz· 
de yapacakları bildirilmek· asker orduya iltihak etmek- yikiledir ki, Çan - Kay Çek 
tedir. Cenuptan Adis-Aba- tedir. Makallenin ltalyanlar hükumeti Japon menşeyin· 
baya gelen ve fakat henüz tarafından zaptedildiği A- den olan manıfaktürüne tat· 
teyit etmiyen bir habere dis - Ababa da resmen ya- bik edilegeloıekte olan güm· 
göre, Graciyani ordusu ma- lanlanmaktadar . rük tarifelerini değiştirmiştir. 
kineli kuvvetlerini uçaklarla DO K T O R • Bu suretle, Japon pamuk 
birlikte Ual· Ual'dan batı şi- it ithalitı teshilita uğra-
mali istikametinde Dasabe- Ali Agah yorsa da, 1930 tarihinden 
cek'e doğru ilerlemektedir. Çocuk Hastalıkları beri bir kısım pamuk bez 

Sasabenek; Harara ikiyüz Mütebassİsı vesair mahsullerini ihraç et-
kil ometrede Fafan nehri Ü· 11-irıci Beyler Sokaın N. 68 ff k ç _ e· meye muva a olan in 
Zerl.nde mu-hı'm bir merkez- Tele"on 3452 

'1' endüstrisine ağır bir darbe 
dedir. ltalyanların ileri hare- • indirilmiş oluyordu. 
keti için Ogadenin en ku- Satılık motör Bu hidise gösteriyorki, 
rak kısmını seçtikleri anla- 12 beygir kuvetinde (Dizel) Japon emperyalizmi kendi· 
şılmaktadar. Hedefleri Habeı markah az kullanılmış bir sini, yalnız ıimali Çinde de· 
kuvvetlerini çevirmek ve Ha- t" t ı kt T ı· I · aı·ı aynı' zamanda da Merke-""'o or sa ı ı ır. a ıp erın 6 

Nonıeser ve Kolite aid ol
maıı ihtimali kuvvetlidir. 

idarehanemize mGracaatlan zi Çinde hakim mevkiinde 
ilin olunur. 16rmektedir. 

--·-· General Kondilis de yarın 
Ati nada söyliyecek ·-· 

Sabık Yunan başbakanı \ dım. Halbuki o giindeO :;ı., 
M.Çaldaris, bugün öğleden diye kadar siyasal k•'~t1' 
sonra saat 17 de Yanya'da azalacağına çogald•: 1, 
önemli bir söylev verecek bir dereceye geldi kı,; ~· 
ve plebisit hakkında uzun birbirine girerek keO ofd• 
izahatta bulunacaktır. Kral nını akıtmasına sebePd ,ı· . ., . 
naibi general Kondili~ te, O zaman kanaatu11ı J 
yarın Ati na' da bir söylev dandığımı hissettim· :; '' 
verecektir. kendime bir çare ar• 

1
• 

General Kondilis, kendisi şu neticeye vasıl oıdulll...,,, 
ile konuşan "Ekselsiyor., ga- Yuoanistanda hQkOOI bil• 
zetesi aylarına yeni bir di· anormal durumu kald~~e~• 
yevde bulunmuştur. Bu di- mek için siyasal pır~ 

fevkinde kalması ve. ~· 
yevi tercüme ve aşağıya olması lizım gelen bıt ~of' 
naklediyoruz : vete ihtiyaç vardır. 80 ~ 

- Bundan on sene . ev- vet, ancak ve ancık •"' 
vel Yunanistan bir bercü olabilir. Bu kararı _,-· 
merç içinde bulunuyordu. dikten sonra basın ~ 

Milletim, o zaman da ben· tasile fikrimi ort•Y1 ~ f'.. 
den hizmet istemişti. iktidar parlamentoda kanaat.İ;'.Cllf' 
mevkiine geldiğimde, Yuna· terdim ve siyasal • .-~lfll •• tO..-: ... 
nistanın refah ve selametini !arımın muavenetın.• ·rd•f 
cumurlukta zannettim. çalıştım. Ben o fıkı~ 

Ve ulusca husule gele- ki, partiler, şabıi ti ~· 
cek bir vahdet neticesin- için ikide bir memlek~· 
de b ü t il n o s i y a s a 1 rıştırmak kuvvet •~ clJtfl'· 
anarşinin zail olacağına inan· yetini artık bulamılll 1 

- • -· -- d0 
Dış llakanımız Cenevreden döJI 11: 
Başıarafı 1 inci salıifede muş Bu yolda imklnlt~ 111' 
- Ekonomik zecri ted- piş olunmuıtur. fak•~· 

birleri biliyorsunuz. Bunların sanıyorum ki, bize y• ~ 
tatbiki ve neticeleri hak- lecek tavizler bu ar~· 

t 'k. · t aoilt •·" kında şunu ehemmiyetle eşrı ~ mesaı .. es ,,at'rır. 
kaydetmek isterim ki sami· de ugrıyacagımıı • ,,~dl 
mi dileğim iki taraf ara· asla telifi edemıY~ 
sında en kısa bir zamanda Finansal yardım• ~ ~ 
doğrudan doğruya bir uyuş- şun~ teılim etmeliJİOI ;a",11 
ma elde edilmesidir. Cenev- mes ele ruznameye .,, ~ 
re'de bütün kararlaştırılmış gün mtizakere oluDd• J"",ı' 
olanlar, hepimizin uluslar mitelerin verdikleri r• f1' 
sosyetesine karşı giriştiğimiz geçirildise, bu Yugo•~\0 C-: 
taahhütlerden ibarettir ve bakanı Stoyadin~'1' ot'~ 
şunu da ilave etmeliyim ki nevre'deki heyet• .~ 5 
kendisile iyi geçinmek ve sasına gönderdıii 1,-.. , 
anlaşmak istediğimiz komşu enerjik talimatı •• 11 -~ 
bir devlete karşı ekonomik olmuştur. Bu tali1D1tı .,.
zecri tedbirler tatbiki bize teviyatında~ eı••:~ 
oldukça ağır gelmiştir. Mı- vaktiizamanıle d _. 
mafib ekonomik zecri ted- edilmit bulunuyor il~ -~ 
birler hiç bir vc.çhile ltalyaya bu hususta ta111•

111 IJİı ); 
karşı hasımane bir hareket bık idim. O ıuretl~ ıed' ~ 
olarak telakki edilmemelidir nazik olan bu 111e• ',,et•', 

" 1 k t• • Cen•' .... ı .... Cen~vre konuşmalarına mem e e ımız 'k .,.,..,..tt" 
lnailterenin gasterdiği ilgi noktainazar• malı ,,a 

• d D'" eatkaJI • ·" hakkındaki suale cevaben yor u. ısıer . . I• rrr..,1 
Tevfik Rüşdü Aras uluslar fiklerimizlde bıı~llld f,..ı 
sosyetesinin değeri ihmal sıkı teşriki mesaı 

1 
/ 

e~ilemiyeceğini söylemi! ~e muşlardır.,, ·~"jtl 
bılhassa uluslar sosyetesı ıle L\tirasçısız bır 1Je, 
yapmış olduğu sıkı teşriki • ı0eBl / 
mesai ile Britanya impara· vasıyeto~ cJıif,JI , 
torluğunun herhangi bir ıh· -Ba#tarafı 2 incı. s. d• 1'~. 
tilif karşısında Cenevre ku· için izdivaç teklif•D ,e e' IJİf 
rumuna karşı sıkı bir taab· namadığını yaıaı: d•" ·-· 
büde girmiş olduğunu ehem- yade sevdiği k• 
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miyetle kaydeylemiştir. Tev- olmazsa öldilkt~D 'dif~ıaff 
fik Rüşdü Aras, Fransanın tikam almak ı~te iO' P"' 

sürekli uzlaştırma eserinde romanının proje• ~-· 
çok taktire değer olduğunu etmiıtir . ıoit,,. ~ 
i~ive etmiştir. Şimdi, kadın b~ılı•t lı,--'. 

Dış bakanımız ekonomik bul etmemekte,. ,.o lı'dl 
tavizler mes'elesi hakkında- mucibince de 1111~1111e~ 
ki suale de şu cevabı ver- aidiyeti iddia e d• b' 
miştir: bin frank baDk• 

-
11Karar çok mühim ol· mektedir • 

Sarayda bir Ruı:ıJ 
E DDLBERD ~,_, 

roıııı111• Zevkle okuyacağınız. Yeni 

yakında başlayoruz .• 
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