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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Ormanlarımızda ikide bir ~ı
kan yangınlar hakkında Ta· 
rım bakanımız kamutayda 
önemli diyevde bulunmuştur 

~ıl : 2 - No : 526 Telefon: 2776 - Cumartesi - 26 Birinci Teşrin 1935 _ Fiah (100) Para 

~x ~-'~ ~~~-

ltalyan orduları Mal{_al1e'Mel'un sui.kastcıların ar-' kasında kımler varmış? 
civarında hezimete u.., rı- Menfur teşebbüs, dış memleketlerde 

de ikrahla karşılanmıştır 

yaral{_ ricat etmişler • 
ır 

Kndus 25 (A.A) - Tür· 
kiye Cumur başkanı Ata· 
türke karşı tertip edilen 
suikast teşebbüsü ile ilgili 
olarak töhmet altında bu-

maktadır. 1921 Türk - Yu· 
nan harbı esnasında düşma
na kaçmış ve oradan Filis
tine geçmiş bulunan üç es
ki Osmanlı subayı Hayfa'da 
tevkif olunmuşlardır. lstanbul, 26 (özel) - Paris gazeteleri, Adis-Ababa'daki muhabirlerin· 

den haber alıyorlar: Bugünlerde büyük muharebeler için hummalı faa
liyetler haşlamıştır. Adis·Ahahaya geceli gondüzHı silah ve mühimmat 

lunanların en başlıcası Ma
verai şeria parlamentosu Ü· 

yelerinden Esat paşa Halil 
bugün firar halinde bulun-

Istanbul 26 (Özel) - A
tatürk' e karşı yapılmak iste
- Devamı 4 inci sahifede -

••••• 
gelmektedir. Habeş ordularımn kuvvei maneviyesi, çok yüksektir. Her Sovyetler muhteli-
8aat, binlerce halh şarkı söyliyerek cepheye koşmaktadır~ • • • • 

18tanhul 26 (özel)- Adis-Abahadan haber veriliyor: Italyan ordula- tımızı 2-1 yendıler 
tı, Sola nehrinden ilerliyerek Makale civarındaki bazı tepecikleri işgal To k R n n· b k 

1 1 · r • us g reş musa a a arı yapı mıyor 
etınek istemişlerse de Habeş ordusundan gördükleri şiddetli ıtıukave- Pehlevanlarımız gösteriş gftreşi yapacaklar 

ltıet Ozerine ric'ata mecbur olmuşlardır. Bu esnada Italyanlarıo, olduk· Evvelki giln şehrimize ~e-
len Sovyet sporcuları ılk 

Ça mühim miktarda mühimmat terk ettikleri bildiriliyor. temaslarını takviye edilmiş 
---. muhtelitimizle yaptılar. Stad-

lm para tor dün Cepheden tayyare r~n~.c::: 0~~;::ş~u~ağ;.:~ 
14,30 da her iki takım ek-

il e Adis - Ahabaya döndü ;:-=~:~:::::~~~~~:;:;,~;~ 
llile selasiye, dün gece Adis - Ababadan radyo telefonla bütün 

Ve biraz sonra kol kola 
çıkarak halkı selamladılar. 
Oyun tam saat 2,50 de baş
ladı. Muhtelitte lbrahim ve 
kaleci Necdet yer almışlardı. 

'- dttnyayaJsesinilişittirdi biz suna kadar .savaşacağız diyor. 

ADIS-ABABA iSTASYON BiNASI 
Sulh imkanları ları bugün ansızın tekrar 

faaliyete geçmişler ve Bebi-
l aranıyor Sebeli üzerindeki birçok 
~~ll~ra 25 (A.A)- Bu sa- yerleri bombardıman etmiş
ti lcı lngiliz gazetelerine )erdir. Gorahail' de bom bar· 
'-ıte, ltalyanın banı imkin· dıman edilmiştir. Bundan 
~~laı •radıiı doğrudur. An- anlaşıhyorki Gorahai gene 
~ Iİındiye kadar kat'i bir Habeşlerin elinde bulunmak· 
l il teıbit edilmiı değildir. tadır. 
~lbiı gazetesi, M. Lavalın Iatanbul 26!(Ôzel)- Adis· 
-._ &ı lnıiliı elçisine ltalya· Ababadan haber veriliyor : 
h tekliflerine dair hiçbir imparator Haile Selise, 'tl: '6ylememiı olduiunu ya- cepheden tayyare ile Adis -

Ot Ababaya dönmüıtür. lmpa-
,.1-fa~ar 25 (A.A) - Havas rator, cephede iördüklerin· 
~ aytarından : · den çok memnun olduğunu 
~b •lçika hey' eti tarafından A k 'd 
._ 111 ettirilmiş olan Habeı 1 D ara 8 

)o~l.ıaın kuvvetleri Cicika Bisiklet birincilik mO· 
~)la Oıadene gitmek üzre 
' '111111lardır. Raı Naıibu sabakaları var 
~~~lihını Cicikada kura- Ankara 26 (Özel) - Bu 
~ ~ · glln burada Tlirkiye bisiklet 

~dıı • Ababa 15 (A.A)- birincilik müsabakalarına baı 
~~p cephesinden gelen lanacaktır. Her mıntakadan 

tlere ıare, ltalyan uçak· bilikletçiler a-elmiıtir. 

beyan etmiş ve dün gece vatanını kurtarmak için ka
radyo telefonla bütün dün- nının son daml11sıaı akıho· 
yaya işittirdiği bir söylev caya kadar savaııcağını söy
vererek, Habeı ulusunun, lemiıtir. 

Hahesıe~·t~~ifi müş 
' kül bir Ulustur 

·-

Oyun çok seri başladı ve 
ilk dakikalarda Rusların te
fevvuku göze çarpıyordu. 
Üçüncü dakikada biz hücu-

ma geçtik. Sovyet müdafii tirdi ve hücumlara başladık. 
Fuad'ın ıut çekmesine ma-

Fakat sağ açığın fena oynamani olarak bu akınımızı geri 
sından birkaç fırsat kaçırdık. 

bıraktı. Rüzgarın aleyhimize 
olması da topun sür'atına Bir iki frikik ve kornerden 
mani oluyordu. de istifade ede,medik. 

Dakika 4: Sovyet sol açığı 25 nci dakikada sağ açık 

Cicika hastahanesine geleıı yaralı. tehlikeli bir eniş yapb. Topu Basri boş kaleye topu ata
dııarı attık korner. Sovyet- madı ve muhakkak bir gol 

H aheşler' cepheyi özlüyorlar! . )erin çektiği korner bir kaçırdı. Biraz sonra da Fuad 
netice vermedi. Fakat topu ıska geçerek gene bir akını· 

Paris - (Tan) gazetesinin 
Adis • Ababaya göndermiş 
olduğu özel aytar, M. Stalli
nes, tayyare ile gazetesine 
aşağıdaki mektubu gönde· 
riyor: • 

Saat gece yarısından son
ra 1 dir. Ben bu mektubu 
yazarken, dün olduğu gibi 
bugün de kuvvei maneviyesi 
çok sağlam olan Adis Ababa 
halkı, derin bir uykuya dal· 
mıı bulunuyor. Kuvvetli ve 
kat kat sazlarla örtülmüı 
14 Tukul " tabir ettikleri 
Habeş evlerinde herkes, 
deriden örülmüş yataklarda 
içi pamuklu ve yüzü gene 
derilerle kaplanmış örtüler 
altında mışıl mışıl uyuyor. 
Odamın penceresinden ba· 
kıyorum. Bir tepecik üze· 
rinde yapılmıı olan sarayda 
yalnız imparator Haile Se· 
IAsiye'nin yatak odasında 
elektrik yanıyor. Devlet me· 

murları için sert ve fakat kalemizin yanından uzaklaş- mızı boşa çıkardı. Sağ 
halk için tam manasile müş- tıramamışbk. açık hafif .. 
fik bir baba olan imparator, Beşinci dakikada kale önün 26 ncı dakikada lstanbul· 
bugünlerde çok geç yat- de bir karışıklık oldu ve Sov· lu Necdet sağ açığa getiril· 
makta ve mütemadiyen mil- yet sol açığı sıkı bir ıut di ve Basri oyundan çıktı. 
Jetini düşünmektedir. çekti. Top Cemile çarptı ve Otuzuncu dakikada Vahap 
O, gündüzleri saraya giden kale direğini sıyırarak içeri ve Necdet boş kale önünde 

her hangi bir Habeş'i kabul · d" 1 t J G b. ) k gır ı; go .. çarpıt ı ar. ene ır go a· 
eder ve onunla saatlarca ko- Sovyetlerin ilk dakikada çırdık. Zehir Ali ve Hakkı 
nuşur, bazı ihtiyarlar, sara· attıkları gol bizim oyuncular çok güzel oynıyorlar, fakat 
yın merdivenlerinden çıka- üzerinde hiçbir tesir yap- for hattımız, bilhassa sol ta-
madıklarından şikayet etmek- madı. Bilakis harekete ge- . Devamı 4 ncü sahifede-

te ve imparator. ekseriya IRlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll. 
bunları zahmete sokmamak 
için aşağıdaki kata inerek :: En bol ve doğru haberleri = 
kendilerile hasbıhaı etmek· :_~_ Her gün sabahları çıkan ~-= 
tedir. 

Haile Selise, Habeşistan· =A d ı §§ 

~=d~~ ~~~·:~:~re:!'.~~~: = na 0 ll GAZETESiNDE! 
liyebilirim ki, bir Habeş, ~- Dolabı· ıı· rsı· nı· z - =-
imparator için seve seve öl- _ -- -meğe daima amadedir. ~ -- ;;; 

Habeıler, tarifi çok müı· = LONDRA, BERLIN ve KOPENHA~'dan Resim ~ 
kül olan bir uluıtur. Lokan· 5 Servisleri Vardır. ~ == -
- Devamı dördandJ ıahifede •llllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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~Beyaz Papağanın~ Alman yanın zaferi tikraz talı vililtı 
;; l Türkçeye. ,. ... 

1 
"SIRRI= Alman gazeteleri, bu bölgede sulhun Avrupa çevenleri, ltal yanın finanıısl 

=26-10-935 Çeviren• KAl\I ORAL •d • • • • " ~ t errika Numarası= 73 ss ı amesı Lıtvanyauın elınde dıyorlar durumunu saglam görmoyttttar 
;;ılfllllHlllllllllllllllllllllUlflHlllllllllllUlllllllllHllll lllllllf lllHlllllllllllHllllllllllllfiF. r. . . . Roma - ltalya'nın, yüzde b&yilk mOe11eaeler almaktr 

Yerde sürüne sürüne karşı için beni suçlu göstereceğini beı faizli dahili istikraz dır. Esnaf ve lıalk, çok tJ 
tarafa geçerek Koranın pen- tahmin etmiştim. tahvilatı, satııa çıkarılmııtır. rağbet i61termektedir. bit 
ceresine kadar gitmeae ka- Boni, mülayim bir çehre Harba baıbyalı heab .. Atina gazetelerinin verdikleri ı d .. L ld l 1 'fll 
rar verdim. Madamın pen- iJe: ay o ma ıgı 11a e tay• ... 

haberlere iÖre, ltalya'nın dahiJI iıtikraz akdetis _. 
cercsinin altından geçerken, - Se•ie; senin ıahsi ka- finansal c.turumu çok müıkll meel;ur kalma11, AlJIOr: 
biraz durakladım ve yavaş- naatın ne merkezdedir. Ma- -1..l 

k 
dam Honhard'ı öldüren bir haldedir. Sahta çıkarılan siyasal çevenleria8e llar-

ç.acı kafamı kaldırarak iıtikraz tahvilibnı, en çok uyandırmııtır. 
Honbard'ın ne yaptığını sey- Kora mıdır? • • • • • 

k - Zannetmem, zira böyle T k l h b • ı • • • • 
retme istedim. Birde ne u·. r ta e e ır ı g"" 1 roU" göreyim, Kora, madam bir iş yapabilmesi için vakit 

lazımdı. Ben k·ameriyeden MEMEL BELEDiYE DAiRESi 
Honhard'ın odasında, yalnız · Memel · · d l ıı B k 
b ağaçlara tırmanarak tara- seçımın e A mania- mahkum edilenlerin affı, messı• erı• u•• reşte 
aşına yazı masasının çek- çaya çıkarken 0 da merdi- rın kazandığı zafer üzerine kanuni istatokonun tekrar 

mecelerini çekmiş acele bir venden yukarıya çıkıyordu. Berlin gazeteleri uzun ma- tesiıi, Memel'in siyasal-eko
şeyler karışt ı r ı Y o r ! He- Kaldı ki, ben pencereden kaleler yazmakta ve artık nomik ve idari bakımlardan 
men nazarlarımı Madam baktığım zaman, Honhar- Memel ile Almanya arasın- muhtariyetini ihlal eden ka
Honhard'a çevirdim. iyice daki münasebetlerin normal- nunların meriyetten kaldırıl
dikkat ettim. ihtiyar kadın, dın odasındaki etya da alt leteceğinden bahseylemek- ması suretile Memel'de 
çoktanberi ölmüş bulunu- üst olmuıtu. Bütün bu itleri tedirler. tekrar sulh tesis etmek ve 
yordu. ~or~ birh anda yapamazdı. Berlinde çıkan Deutıche Almanya ile münasebetlerini 

Bunları anlatırken Sevı'e- enım şa si düşüncem bun- D' l · h d normallaştırmak . Lı'tvanya dan ibarettir. Fakat •u mu- ıp omatısc gazetesin e 
· t- 1 · d' B h J y ( M 1 • · d ) hükômetinin elindedir. nın uy erı ürper ı. u a , hakkakbr ki, kendisini zevce eme seçımıD en sonra 

hazır bulunan bütün zabıta olarak alacağını vadeden başlığı altında çıkan bir ma
memurlarının nazarı dikka- Maknus adında bir serseri- kalede deniliyor Kİ : 
tl·nı· çek mı' •tı'. · 1 k k 1 Litvanya hüküm eti Memel 

y nın macera arına ço apı -
- Madam Honhard arka- mış bulunuyor. Sizi temin Almanlarının bu zaferini ar- Şehrimiz ihracat tecimer-

. . d ederim ki, bu hidise benim tık nazarı dikkate alarak J • 1 h b 1 B 

Buğday Fiatleri 
Dış piyaşalarda dOştfl 

sını pencereye çevırmıı ol u- ahdi bükümleri yerine ıe· erıne sıe en a er er, uğ-
ğuna göre ölmüş olduğunu sinirlerimi bozdu. Ağaçtan tirmeğe ve ihmali caiz ol- day , fiatlerinin, dıı piyasa-
nasıl farkettin? inip sokağa çıktıktan sonra mıyan bir İnsan kütle- larında ve bilha11a Ameri-

- Evet, fakat boğazında bütün kuvvetimle istasyona sinin haklarına karıı hür- kada bir mik:tar ClüttUğüntı 
düğüm 1enmiş bir şarpa vardı. doğru koşmağa başladım. met etmeğe mecburdur. Me- bildirmektedir. Bunun sebebi, 
Kafası da, boynundan kırıl- Sizin söylediğiniz doktora mel ahalisinin hak ve arzu- Ruıyada ve Amerikanın bir 
mıı gibi sarkık duruyordu. işte bu esnada rastladım. larına bilrmet etmekle, örfi çok yerlerinde ıon bahar 

Boni, Sevie'nin katil olma- - Arkası vcfr - idarenin lağvı, Kovvno harb havalarının, gayet müsait 
dığınaartık inanmıştı, Fakat ~ı~~~·~~~·~~~~ _d_i_v_an_ı_t_a_ra_f_ın_d_a_n_h_a_k_s_ıı~y~e_r_e~-de_Y_a_m~e_t_m_e_~_d_ir_·~~~~ 
kendisine belli etmek iste- Ualkevinde lzmir ithalat gümrOg"' Q müdür· 
mediğinden tekrar sordu: 

- O zaman tabii madma- ilk, Orta tahsil kurs· IO"' Q d 
zel Kora'ya seslendin deail g n en: 

• ları ve resim derileri K mi ? • G. Eıtanıa cinıi Teıbit ao. 
- Ben mi Koraya seslen- Halkevinden: 2220 000 Miiıtamel bot demir varil 254 

dim? Allah etmesin! Ben Orta tahsil kurslarımız Yukarıda yazılı eıya 31-10-935 perıembe gtlnll ıaat 14 
bir io evvel oradan kaçmağı 4 ikinci teşrin 935 pazar- de açık artırma ıuretile barice satılacağından itine gelen-
dllıünüyordum. Başıma iı mi tesi günü saat 19 daDum- ferin ithallt gtimrilğG aabf komhyoauna mOracaatJarı illa 
açacaktım? Zaten Kora da lupunar ilk okulunda aÇı.. olunur. 3394 
pek ili bilir ki, ben hiç bir lacak ve derslere baıla- 1 • E • hastanesı· 
zaman madamın hayatına nacaktır. Kurslara devam ZIDir mrazı S8ll ye 
kasdetmek istemedim. Be- etmek için Halkevi ıekre- b h k • ı • w • d 
nim için birşeyler söylemişse terliğine adlarını yazdıran· aş e ım ıgın en: 
mutlak kendisini kurtarmak larla henüz kayıtlarını Hastanemizin 7 aylık yey~i ihtiyacından 1. lll 40 kilo 

Mümessillerin bu seyyahatı dosı•
ne tezahnrlere vesile oldu 

Bilkreıte çıkan {Üniversul) Bu iki mllme11il bu iki 
gazetesi, Tük talebe birliti doıt •• mlttefik melill•~ 
mümessiJlerinia Bükreş'i zi- talebesinin kalbi v~ 
yareti mllaasebetile yazdığı yaliınlaımalan la 
bir makalede diyor ki: Univeraul gazetesinin -:: 

Bntan Tlirk yGkaek \ahail t•rdiii .. likadan dolaya 
talebelerinin dahil bulundu· rektöre teıek)dlr etmi~ 
g .. u " TGrk talebe birll~ " Maltmdurki bayram 1' 

a• d .. R · • !_. '" teıkilitıaın milmeııilleri Hak- eana11a a evızıyoD•• z,• 
kı Uraı ve Halit Fehmi Av- le1latan birliji,. M. Nlk· itP 
rupada bu kabil teıkilitlan goiça (K6ıteace) ye ~,.,,, 

kltibianaa .. illl M. Gla. .,,,.... 
ziyaret ve arkıdaflık bağla- -'eaku'nua riyue~ 
rını kuvvetlendirmek için bir K'" 

seyabata çıkmıılardır. Bun- ela bir ,Roıaea · .. 
lana ilk ziyaret ettikleri Pa· baftall yapmak için ..,,. 
yitaht Biikref'tir. Buradan bula bir 1eya~at ttttip bll'tl 
Berlia'e. Brikıel'e, Pariı'..._ mitti. Blltlln Tllrk mat ·:-..dıl 

· _, n Tlrk mlaeneriell t,... 
Ztırih'e, Viyanaya ve Buda· fından ıitayİf!_e kart•ıao:: 
peıte'ye gideceklerdir. Bu bu ıeyabat Tllrk .. Rolll 
milmeuiUer bu ay lçenıilide yllka•k tallall taldeler~ 
Brilksel' de toplanacak araı· yakınlaımaaı huauaaacla ti 
ul .. al yllkaek tahaU talebe yllk tezalilrata ıebep ~ 
kongnaine de iftitak ede- ta. Ba aal.aeuiller Ro -,,,, 
ceklerdir. Ttırk talebe 1:.irli- ıosyetiltn4ell g&rd&lderi_, .. ,. 
tinin ba iki mtımenili ba •· claa lıa..lkaHWen d~ 
bah raıetemizill dlrekt&rll " aync:a da tefekldlr .~ .. 
.. Romen reYiziyoniıt aleyh· dir. Bu iki mlme..U 8:.
tarı birliği ,. reiil baluaan tftmek kerit !bu ~ . ..:..it' 
mtllyil Steliyan Popeaka, ta- memleketimizi terk edeP""' 
rafıadaa kalial ohıam'lfblr. lenllr. 

••• •• 3 

r _;,;,. 

Türk - Yunan dost için söylemiştir. yaptırmamış olanlar 1 ikin· ekmek ile 1. ili 25 kilo taze ıebze Ye bir defada alınacak 
- Hayır, Koranın Hon- ci teşrin 935 cuma günll 35 ton kok kömlr6 açık ekıiltmiye konmuıtur. ı e d •r 

bard'ı öldürdüğünü bize .söy- saat 17 de Halkevinde istekliler ıart~~me~i anlamak n~ere her glla ve kat'i iha,1e lug_, u ıaok kuvet 1 J 
lememiştir. Hatta aleyhinde hazır bulunmalıdırlar. Bu- gilnü olan 1 teırınısanı 935 cuma gunll saat 10 da emrazı ıarıye ~ 
bulunmamıştır. rada ders programları hak- hastanesinde toplanan komisyona müracaatları. 15-21-26-31 •- • _ • d 

Sevie, ansızın durakladı kında kendilerine izahat ________________ 3_3_6s__ Yunan gazetelerı· ,ekli idarenid ,_ 
ve sordu: verilecektir. 

- Sabimi söylüyorsunuz? Halkevinden: lzmİr tramvay ve elektrik SOS· ğişmesİ dostluğu arttırmJŞtlr diyOt 
Aleyhimde ıahadette bulun- ilk tahsil kurslarına de- y· etesİ d 
mamış demek ha? vam etmek istiyen yurd- D en: Yananiıtanda ıekll idare- Neoı Faı cliJOl'ld: lı'" 

- Hayır, yalnız senden daşlarımızın birer fotoğ- Ciimhuriyet bayramı dolayısile bu ayın 28, 29 ve 30 ncu nia değiımui llzeriae harici lımet ln6nll'nl1n batb-elli' 
şüphelendiğini beyan eimiş- raflarile biran evvel hal- gecelerinde sureti mahsusada yapılacak olan asgari 500 ıiyasette bir te\>eddlU olmı- nımız Kondftla'e yoll• _. .. 
tir. Zira senin, Honhard'ın kevi sekreterliğine baş vatlık harici donanma tenviratı için sarfedilecek cereyanın, ya~aiını yazan Yunan ga- telgraf .... _ ~it t ..... 1~, paralarını aşırmak istediğini vurarak kayıtlarını yaptır- yapılacak tesisatın kudreti Cilmhuriyet bayramından önce zeteleri, Tilrkiye - Yunania- hiyetinde dejildir. Bu te .,.,.. 
biliyordu da ondan.. Hatta malan lizımdır. Kayıt iti· ıirkete yazı ile bildirilmek şartile, kilovat saat başına 12 tan arasındaki doıtlunn iki memleketi birbirine .. 

kuruıtan faturalanacag" ı sayın halkımızca bilinmek üzere •- 1 kt 1 ~oıtluk &.Jil 
Kora, madamın odasına gir· nin arkası alındıktan ıonra ilin olunur. bundan böyle daha kuvyet· ama a o an ° .... 
dig" ini ve girdig" i zaman ma· bu kursların ne zaman H h b k d leneceıiirinı· kaydeylem-1-te ittifak bajlannın hoıbloa_!._.tt, er angi ir aza ve tehlikeye mey aiı kalmamak lizere •· .. b ~ e 11!'~1 
damı öldürülmüı olarak bul- açılacağı aynca ilin edile- donanma tesisatı ameliyatının hükumetçe tanınmış enstall- baıbakanımızın general Ken- ve ozulmıyaca •• D• "utik~ 
duğunu ve masaya yaklaşa- cektir. t6rlere tevdi ve bu baptaki fenni ahkima harfiyen riayet diliae g6ndermiı olduiu tel· Yunan milletlerialn hlf'4 ~ 
rak, takvimdeki 18 Mayıs Halkevinden: edilmesi ltizumunu bu vesile ile hatırlatınz. 24-25-26 graftan bahıeylemektedirler. için bu teırikl me• ~ 

··---~111111------~-----lllliıll-lllİİı ________ I kıymetli oldotuDa l!*'1 yaprağını kopardığını da Halkevi Ar komitesine •· b. •f d di 
itiraf etti. bağlı mim kolaaunreıim TAYYARE SiNEMASI "G'e:e~ı 'iımet ıı;eıı•':Z 

Sevie tekrar düşünceye atelyesi 1 ikinci Teşrin bu ı&ıleH hiziıa CDW~ ...... 
daldı ve ansızın haykırdı: Cuma gilnil açılacaktır. B tasla"kla-m 1'ltlt • ~~· -

O h ld 
ugllnden itibaren: bir hafta mftddetle senenin beklenen bftyft .... - ~ 

- a e ıizi aldatıyor. Atölye Beyler sokağındaki dostlajanun rejilD de _.., 

Zira kendisi bu suçta or- mektepler müzesindedir. -.K A R 1 o K A.. nndn teblikey. ···~~ 
taktır. P 1 k 'I k .. &A.&ı.... ~ arasız o ara verı ece dair ortaya aPJ•-•• --

Boni sordu: olan resim derslerinden Jarı k&klödeD tekıll' e 
- Kora, senin taraçada istifade etmek istiyen Çok kuvvetli bir musiki - G~rftlmemi' danslar - Nena bir a'k macerası - Mia· tir. ıtaA" 

bulunduğunu gördii mü? mekteplilerle hevesli genç· mi'nin cennet gibi tabii dekorları - Fevkalade tayyare numaralan Bartın cumuriJet 
01--

- Bilmiyorum. P-1abaza lerimiz her gün Halkevine Oynayanlar: Dolores Del Rio - Ginger Rogers - Fred Astaire kalkhfı halde Tltk .. ltbl ... 
başını pencereye doğru çe· haı vurarak kayıtlarını AYRICA : Foks dünya havadis [Türkçe izahatlı] - Miki [Karikatar Komik] dostlafu h~r •--~ 
virdi. Fakat beni görüp gör- ~ yaptırabilirler. Ders saat- Yalnız bu filme mahsus seans saatları : Cuma 15-17-19-21,15 - Cumartesi 13-15 daha kanetll dratak JI#" 
mediğinin farkında değilim. ları: Pazardan baıka her tenzilith talebe seansı - Pazer, Pazartesi, Sah ve Çarıamba 11,30 da baılıyacaktır. dam etmekte ye Ve~~~-
Kendis1inin tevkif edildiğini gün saat 15 ten 16,30 za Perşembe 15-17-19-21,15 lerin ne y•ı.al-,: ~! _.1'!,.• 
ıazete erde okuduğ'um za· kadardır. • - Jarını bir defa aawl ~~ 
man, kendiıiai kurtarmak DIKKA T : Fiatlerde D .. • 'klik Yoktur. 30 - 40 - SO kuru tar. -.Deoaını dattlAd' ~ 
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BAŞ DURAK 

HAMDİ N ÜZBET 

Sıhhat Ezanesi 
Y almz taze temiz ve ucuz iJac ve tu• 

valet Çetitleri llllBr. 

Sıhhat Balık Yağı 

"'1 SıeeAT 

O ·vier ve tGrek8· 
sı IJmitet vapur 

acentası 
Ceadell Haa. Biriaci kor· 

don. Tel • 2443 
Ellerman Linya Ltd. 

Liverpool hath: 
.. LESBIAN " vapuru ,6 

8. tefriade Liverpol ve 
Svveaaeadaaıelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 flıinci tqriae kadar Uver• 
pool ve Glaaıon içia ytlk 
alacaktır. 

"ALGERIAN. vaparu 15 
ikiaci teıriade Liverpol ve 
Sneaaeadaa gelip tahliyede 
bulanacaktır. 
Londra • HuD hatb: 

" POLO " vapuru 30 bi
rinci teırinde Londra, Hail 
ve Anver1tea ıelip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teıriae kadar Loadra 
ve Hail içia yllk alacakbr. 

"MARONIAN" vaparu 6 
ikinci tetriade gelip 12 ikinci 
teıiiae kadar Loadra ve 
Hali içia yOk alacaktır. 

.. OPORTO ,. vapuru 20 
ikinci teııinde Loadra, Hull 
ve Anver1tea ıelip tahliyede 
bahinacaktır. 

Tbe General Steam Naviratioa 
Co. Ltd. 

• AL'BA TROS. •apara 25 
tiirind tepilitte reHp 28 bi
tefriae kadar l.!oaclra için 
)'ilk alaealtttr. 

Dea&ehe LnaBte Unie 
•SOFIA,. •apuru 28 B. 

tepidde ilambul'f, BrelDen 
ve Aaver1tea gelip tab1i· 
rede bulanacalltır. 

24 Blrlacl , ... 955 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NllRLANDAIS 2 nci. teırinde buradan ha· 

KUllPANY ASI reket edecektir. 
Aaven, Rotterdam, Amı- SERViCE MARITIM 

terdam ve Hambara llmanlan ROUMAIN 
için yllk alacak olan vapurlar Pire, Malta, Napoli, Ce· 

" ORESTES " vapura 23 aova, Marsilya ve Barselone 
eylllden 30 eylile kadar ve Cezair limanlan için yllk 
yllk alacaktır. alacak vapurlar. 

" ACHlLAS " vapuru 24 .. ALBA JUL YA. vapuru 
eyllldea 30 eylllle kadar 2 1 nci teırinde ;,elip ayni 
yilk alacaktır. ı&nde hareket edecektir. 

.. HERCULES • vapuru 7 ".SUÇEA VA " vapuru 27 
1 nci teırinden 12 1 nci teı· 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 
rine kadar yllk alacaktır. teırinde hareket edecektir. 

" HERMES" vapuru 21 Yolcu ve yük alır. 
1 nci teırinden 26 1 nci teı· ZEGLUGA POLSKA S. A. 
rine kadar yllk alacaktır. Kumpanyası 

.. GANYMEDES" vapuru Doğru Anvera ve Gdynia 
5 2 nci b!triaden 8 2 aci limanları için yllk alacak olan 
teırine kadar yllk alacakbr. 

K vapur 
Barı••, Varaa ve &stence .. LEVVANT" mot6rU 10 

limanları için ylk alacaktır. 
.. HERMES " vapuru 4 

1 aci. teırinde bu limanlar 
için yiik alacak. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

Rotterdam, Hamburı, Co· 
penbaıe, Dantziı, Gdynia, 
Oilo ve lakandiaavya liman
lan için yük alacak olaa 
va parlar 

.. VINGALAND " vapuru 
2 1 nci tırinde bu limanlar 
için ytlk alacacakbr. 

"VASALAND. mot&rl 46 
1 nci teırinde butadan ure
ket edecektir. 

"NORDLAND. mot&rll 2 

1 nci. teşrinde yllk alacakbr. 
Hamiı: Ubdaki hareket 

tarihlerindeki detlıiklilder· 

dea Aceate mes'uliyet kabal 
etmez. 

Fazla tafailit içia lldad 
Kordonda Tahmil •• Tab
liye firketi biaaıı arkasında 
Fratelli Sperco acentahtıaa 
mtlracaat edilmesi rica olu· . 
nur. 
Telefon: 2004 - 2005 • 2663 
Uinda yazılı tarihlerdeki 

deiifikliklerle navlonlardaki 
değiıikliklerde acente me· 
auliyet kabul etmez. 

ul ve rfrakya 
Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tftrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dlrdllncll Vakıf han 30-40 Not: Vurat tarihleri •e 

••parlana 18imlen Gzeriae 

:rr::.r:- m .. ·a1ı,., ..... -...] Um.er Bank---
Ali Rıza 

~FIA. 1MtM sı Bel. 

~ beld•aıı-r, 'bel 11•111111111111111111111111111111111111111111111tmn11n11n••~ Mocellithanesi L" bdar AJ.yen, Ro-

8::!::.~-- ==Türk Hava Kurumu Yem Kavatlar Ç8l'tl8• 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallann en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gftzeli 

Dereke kumaşları 
.wp*"Slkiad • p• · ı No. 34 

---~ ı.eıı;.:::: İ Büyük ıyangosu aı,._lliillıiil ... .,..iiiilıııll 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri u;t"'!:,. 11 1 Şimdiye kadar hiı;ılerce ki,iyi 1 

tepiacle betdealyor, - • l • ti == 
tetrmı. b~r Aa- 5 zenJ(ID e mup r. 1 

'- -=.nta;;. ~,:b~ 1 .ı. inci keşide 11 ikinciıe,rio 935 tedir. == 
~~ · 1 Baycık ikramiye: 25,000 Liradır 
~ H. SCHULDT ij == 
~ .... ~ldtJıtG == Aynca: 15,ooo, 12;ooo, lo,ooo lil'ahk 1 
~~ .. ,...,. 8 ikramiyelerle beheri (20,000) lirahk hir §1 
~ tı.klW,., - rd -

KOteidam ••Ham- = mtlklfat va ır. j 
':,:"KB .ı.:11. . \..n•nınınnııııııııııuıııııııııııııııauıınıııııoıııuınHnıı..., 

" C l>s. A~. t.,ıade hkleaiyor, Belpad, 
4Nsıau.INJEN ) 'Noviaad, Komarao, Buda· 

,_ OILO pette, 8tatUlita, Vl;ana te 
- ~Holus. motlrl LiB 1t1a ylk alacakbr. 
~ 1 Tepiade beldeal· AR8EMENT DEPPE-

l>l.ppe Dlakerk •• ANVlRS 
ll•aalanaa ytlk ala· 11EG YPTE., vapura 20 Bel. 

tqriade bekleniyor, Aaver1 
Direkt yak ala•ktır. 

•ESPAGNE. npara 5 
ilriaci t .. ria•• beklenl1er, 
Aaftl'I, Direkt Jlk ala· 
cakbr. 

Gelif tarihleri n •ap..,. 
lania isimleri llerbl• il•'• 
11,.ı bb'al eclllilles. 

ll*ei Ko..._ telefon 
No. 2001- _. 
•v........,•1eı1.,.ı-

Tire' de 
lataabal ubık Alemdar 

Stlılaat Y_. heldAleria· 
den. 

DOKTOR 
Soleyman Sırrı 
Bula bbulane ı.,ıa. 

mıtbr. AkelAer Veremi 
Bava verme •ulile te
davi edilir. 

Tire • Tahta K*1e Geçi· 
dl. No. 19·1 

... tarihlifl •• Da~ wt
felerl hllkkıda 16 tta"9 .. 
liritllm&. 

laka COkamentoı Somer Bank yerli mallar pazarr 
6kaclra.k tekeri 
rini teerflhe ettı...... lzmir şubesinde bulursunuz 

~ il lllllllRRllHllllllllDllllllllııtnllHllllllffHI llUIHllUllUlllHIHllHIH 1 

e Ptijm Şahapm 
en tlatlln bir ma.. 

idi tekeıl olthrla 

CQ llzmir yün mensucatıı 
~ İf ürk Anonim şirketil 

§ lzmir Ytln MenıalSb Tark A. ş. nin Halka· § = 1 pınardaki kumq rabrikuı mamulabndan olan i 
~ §i mevıimlik ve lutlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § 

§ tal ve yan pnpları, bu kene yeni açılan Birinei § 
~ ~kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 § 

§i numaradaki (~ark Halı Tftrk Aooniın tir· i§ 
i keti) ma1Ui9ında ublmaktadır. Mezk4r fabrika· ; 

§ nın melanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 
a .... mamolatuu mahtere• mlltterilerimize bir § 

== 
nu unutmayınız. ._.

11111 

§§ defa daha tavıiyeyl bir yuife biliriz. § 
Si Penkeade aabı yeri Toptan aatq yeri 1§ 

Kunedl mtlllıil 
iatiyenler Şihap 

Sıhhat ıtlfgtln 

haplarım Maruf 
eeza depolama 
ve emaaelerclen ........... 

§; Yeni maaifaturacılarda mimar 1 ci kordon ao: 186 Şark 1§ 
E Kemalettia Cad. Satır zade balı T. A. Ş. § 

biraderler a 
§ Kaza ojlu ÇU'flaİ Asım Rıza i§ 
iİ ve biraderleri § 
! Y eai minifataracılarcla mimar § 
5 Kemaleclclia Cacl. YIDl11 m.I· 55 
- 1* an F. Kaactemh~ E 

•-ıa•wr••u•ı-• 



~ .. :f ' '1 (Ulusal Birlik) 

............................. ~~~ 
Muharriri -29-

k b• b • • 1 ) } lı b } M1ŞEL ZEVAKO Yurdumuzun ın enmez ır azıoesı o an orman arımız nası ara o uyor •• 

Tarim hakanı orman yangınları İPİll Sihirbaz S~ita~o umulmaz bir zş·~ 
' '.>' manda kralıçenın odasında huhıJJd 

k t d •• e ı • d • d bul nd "Benim istediğim adam, ki o kızı ben seviyoru
1111 

amu ay a on ~- ı _ ıyev e u u ~:;:i~ .. :e :ı:~~dı!~i~=:~ Bu::::::.~~ OiJ. 
Muhlis Erkmen diyor ki: Ne olursa olsun bir ag--acııı yanmasını ben he~ şeyi 01maı:y•m ki.

0 h~ykır~ı Şövaıy.e~ikkat 
da benım her şeyım olabıl- nız. Dıkkat edınız!. ,_, 

dahi bir kaip telakki eder ve bunu acı İ}e anarım ıin!. Böyle bir adam elime Ş~~~lye ve kr~içd~ler· 
· b h geldıgı tarafa don Si· 

Ankara 26 (Özel) - Dün son yangınlar etrafında ya- gösterilen alakaya teşekkür lay olmuyor. Uzun sürüyor. geçse en onu er ıey ya- Salona Bua Redon ile . 
Fikret Silay'ın başkanhiında pılan tahkikat henüz netice· etmiş ve : Tahribatı önlemek ıçın or· parım ve.. Benim en sağlam hirbaz Saitano girmitl-'', 
yapılan kamutay toplantısın· lenmemiı olduğundan şim- - "Yangınlar nasıl. çıkı· manları ta~~it etmek, muha· aıkımı kazanır ve Şövalye, Bunlar niçin ve 0 .,d ~· 
d t b kanı Muhlis Erk· dilik bir şey söyliyemiyece- yor. Bunlara bazen bır ço· faza teşkılatını artırmak hele bir bak bana.. Avrupa miıl !rdi? Kraliçe; hayata~ 

a arım a · b.ld' · d · · k' b k ' · 1 · · h il k ' ğinı ı ırmış ve emışhr ı: anın ateş ya ması ve ya· mera ış erını a etme , or- saraylarında benim kadar gü· ima fitne ve feaad ı " 
men, Afyon saylavı Bere JI - " Ne olursa olsun ben but bir y.oı.cunun sigarasını m. ana giriş v.e . çıkışları tan· zel bir kadın daha var mı· geçirmiı olduau için, b .. • ...:ı. 
Türker'in orman yangıları b' d h' t b h JI b k b k • d P' ır ağacın yanmasını a ı a ması gı ı a er se ep ?. zım etme Agı ı Ç~ ~araya dır? Dinleyiniz.. Size demek yareti manasız görme '!..w 
karşısında ne gibi tedbirler gaip telakki eder ve bunu luyor. Tarla açmak mera ve kanunı mueyyıdelere istiyorum ki.. akis fevkalide bir b~. 
alındığı hakkındaki sorusuna acı ile anarım. Bu sene yan- yapmak için kasta makrun dayanan tedbirler almak la- Pasavan Kraliçenin bu sö?=- olarak telakki etti v~ ~· 
cevap vermiş ve, memleke- gınların çok olmasının başlıca olanlar da vardır. Bunlarla zımdır. lerini bir rüya görüyormuş lerile sihirbazdan niçıll ,s 
timizde orman yangınlarının sebebi havanın usnomal ku· şiddetle alakadar oluyoruz. Bu tedbirlerde kurultaya gibi dinliyordu. diklerini soruşturdu ve·; o' 
mühim tahribat yapmakta rak gitmesidir." Fakat bu kabili deliil cür· sevkedilmiş olan orman ka· Kraliçe, Şövalyeye yiyecek zaman içinde Sait111° 

0 

olduğunu ve bu yıl çıkan Muhlis Erkmen bundan miyeyi tesbit etmek ve mü- nununda derpiş edilmiş bu- gibi bakıyor ve zihninden ma~ı~dını anladı • . p;' 
d .. t ü - l k d bb' 1 · · t lunuyor . k . . Sıhırbazın hedefı, " yangın sayısının or y zu sonra yangın ar arşısın a se ıp erını cezaya çarp ır· '" geçenlerı anlama ıslıyordu. , .. . _ etdl'~ 

geçtig-ini işaret ederek bu halk ve basın tarafından mak zannedildiği kadar ko- Kamutay Muhlis Erkme- F k t ş·· 1 • - - d van ın olüsunü elde _ı1ı~ . . i a a ova yenın yuzun e idi. Fakat lzebo Şöv ... , 
----------•• *• • • a nın ızahatından sonra stan- beklediği tesirleri gösterecek .. .. 1' il 

~ 1 ht ı·ı· · Mel'un suikastcilar Habeşler tariti mfişkOl bul darülfünunu ile seyrisefain bı'r ı·z ve alamet go"steremed'ı bu .olu~d~n _kurtar~• _..tl' .;:,ovyet er mu e ı ımı· 'd . . 931 1 h • · tedı; elını ŞovalyeaıD ."~• 
zi 2-1 yendi -Baştarafı 1 inci sahifede - bir ulustur ı a;esının yı ı ~on e. Ve, genç, güzel kraliçe· zuna koydu, ıözlerioı.,.,. 

Başıarafı l inci sahifede 
raf çok zaif. Hamdi çok 
fena oynıyor. Esasen bu ta· 
kıma alınması büyük bir 
hata •. 

Rusları sıkıştırmağa baş
ladık. Takımımız çok seri 
oynuyor. Ruslar da favul· 
lu. Hakem akınlarını mü
temadiyen kesiyor. 

Dakika 38: Rus kalesi ö· 
nilodeyiz. Top Fuad'danVa
haba geçti. Vahap çalımla 
Pamini atlattı ve boş olan 
Necdet'e pas verdi. Necdet 
isabetli bir vuruşla topu sağ 
zaviyeden Rus kalesinin ağ
larına taktı. Vaziyet 1-1 .. 

Oyun bundan sonra her 
iki tarahn mütekabil hü· 
cumlarile geçti ve devre 1-1 
berabere bitti. 

lkioei devre ; 
ikinci devrenin ilk nısfı 

hakimiyetimiz altında geçti. 
fakat bütün çalışmamıza rağ'· 
men gol yapamıyorduk. Sov· 
yet kalesine attığımız şutlar 
ya dışarı çıkıyor veya kale
cinin eline düıüyordu. gene 
sol tarafın aksaması yüzün
den iki gol fırsatı kaçırdık. 
30 uncu dakikada Zehir Ali 
Rusların bir hücumunu, topu 
kornere atarak durdurdu ve 
muhakkak bir gole mani oldu 

Ruslar 28 inci dakikada 
takımda bazı değişiklik yap
tılar. 30 uncu dakikada le· 
himize olan bir penaltıyı 
hakem görmedi. 

32 inci dakika: Ruslar 
kalemize doğru akıyorlar. 
Sol açıkları güzel bir orta 
verdi. Merkez mubacimi to
pu sağ içe gönderdi. Dur· 
durmadan çekilen top kale· 
ye girdi. 

38 oci dakikada çok gü
zel oynıyan lbrabim'i ta· 
kımdan çıkardılar. Yerine 
Şükrü girdi. 

Artık Rus'lar çok hakim 
oynıyorlar. Mütemadiyen ka· 
lemizi sıkıştırıyorlar. Fakat 
kaleci Necdet'in gilzel tutuı
ları ve yerinde müdahaleleri 
ile tehlikeleri bertaraf edi-
yoruz. 

Oyunun bitmesine bir da~ 
kika vır; Ruılar gene hü· 

nen menfur suikast, dıc ve -Br,.ıtarar.ı bı'n·ncı· •ahı"l".-Je- sap ar~na ~e bmuvtazlenenı nin gözlerindeki parlaklık aşıkane vaziyeti ile l' , 
,.. -v ,. .. 1ea umumıye gıren ay ar arı b' d b. .. d x 1 • , • 'k .. : fi• 

k 1 k ti d d hd 
. 

1 
.. ır en ıre son ü, şuva yenın van ın gözlerıne dı u .A 

omuşu mem e e er e e talarda, gazinolarında, dağda u esıne maaş ar veya uc· _ . _. .. 1 d d. 1.rr 
teessürle karıılanmışhr. ve tarlada daima yalın ayak retli ilave uray baytarhkla- uzerıne daha fazla egılerek: - Şova ye, e ı. Jot,oı 

B h k 
· t• d b'I • - Siz, arz üzerinde be· ettiğim erkeğin seD ot b' 

aş a anımız gezen Habeşler, en çevik rının iÇ ıma e e ı meııne . . d'•' k'ld b. çok istiyordum Fak• M" 
atlet ve koşuculardan daha dair kanun liyıhalarını kabul nım ıste ıgım ıe 1 e ır • . • acll .... 

Yurdun her tarafından 
aldıkları telgraflara 
teşekkOr ediyor 

Ankara, 25 (A.A) - Bir 
kaç hain vatansız tarafından 
yüce önder Atatürk' e karıı 
hazırlanan menfur suikaıd 
il arıısında ulusumuzun duy· 
duğu heyecanı ve ulu öndere 
onun ölmez eseri olan cu
muriyete çözülmez bağlılığını 
gösteren yurdun her buca
ğından aldıiı binlerce tel
graftan duyduğu ~ derin 
kıvancı ayrı ayrı bildirmeğe 
vakit bulamıyan başbakan 
minnet ve teşekkürlerinin 
ibliğı için Anadolu ajan· 
sını tavsit etmiştir. 

cumda sıkı bir şut: top Nec
detin elinde.. Bu tehlikeyi de 
atlattıktan sonra hücuma 
geçiyoruz. Fakat hakemin 
düdüğü oyunun bittiğini ilin 
ediyor ye takımımız 2-1 
mağlup olarak sahadan ay· 
rılıyor. 
Halk sahasında: 

t 
· 1 'k' · T · erkek tanıyor musunuz? Bu arzumun yerını bul mı)' 

çeviktirler. Yidikleri yemek, e mıt ve ı ıncı eırın _. . anlıyorum 

Sa,. üzerı'nde pi•mic ince bir Cuma günü toplanmak üzere erkegın benı anlamaıı ve y k · C ,roıd' 
y y ... k lb. d t dö S d. . o .. evab v ·:~ 

bezdirme ve kırmızı bi· dağılmıştır. a ın e eve a ıverın k Ik 1 _,-
berdir. Otelde bana biz- • resmi mahkuk olmamasa li- • ıımayınızl. Ya aıı ı.1111: 

TQrk-yunan d()st• mıdır! Dedi. son bir iyilik ~~.!.:::·~ ._. ~ 
met eden bir Habeş gen· ~·-~ 
cine bir francula verdim. Pasavan hemen ayağa 
Baktım ki, franculayı bez- luğu çok kuvvetli kalktı; çünkü hayatıoın artık Fırınlar 
dirme ile mübadele ıçın Başıarafı 2 inci sahifede .. tek kelimeye bağlı olduğunu ) cJıt 
hemen aşcı dükkanına koş· anlndı. lzebo: Sah oDntl kapa 1 ,,,.. 

na . koymaktadır. " 
muctur! Habe•'Jer, ahlikan H d. C b • • ! C · t b ı lllla-! ., ... O Proia da şunları yazıyor : - ay ı. eva verınız umurıye ayram 
çok temiz bir millettir. n· Yeni Yunan hükGmetinin Dedi. Bu kızı sizin sevdiği· sebetile fırınlar Sah laf 
Jarın yeglne kusurları, dai- T k niz doğru mudur?. kapalıdır. Bunun içitl~ ....J• 
ma ögv ünmektir. iyi silah ür iye ile ıamimi ve kor· ff" 

dl.yal do ti k t "k' - Sevdiğim mi?. kes ekmeğini birgiD • .1aı 
k'.ullanırlar ve harptan kat'i· s u ve eırı 1 me· F ,...~ 
yen yılmazlar. saiye devam edeceğini, An· - Yoksa ıöylemeğe ce· den almalıdırlar. ı .ti'-" 

imparator, bugünlerde kara hükumetine bildirmek saret edemiyor musunuz?. Pazartesi glinli fazla 
ceplieye gitmek için hazır· &zere elçimiz lstanbuldan An- ___ B_il_i_k_is_t_e_m_in_ıııııiıeıııiıııd.en.·ıiiiıim~ .. ç=-ı•k-ar•a•c•a•k•la-.r•dıiiiiırııiıı._.__ __ 

lanıyor (•) bunu bilen Adis karaya hareket etmiıtir. 
Ababa halkı, imparatorla Bu hususta tereddü de hiç 
beraber gitmek için can atı· te mahal yoktur. Türk • Yu· 
yorlar. 90 bin nüfuslu Adis nan doıtluğu ile Balkan mi· 
Ababa şehri, günlerdenberi sakı, Yunanistanın dış siya
bu heyecan içinde çırpınıyor. saıının temeli olup, bunun 

Kiralık ev ve dokanlar 

Habeşler, Harar mıntaka- aağlamlığı bittecrübe sabit 
ıından gelen harp haberle· olmuıtur. 
rini merakla dinlerler. Bütiln Yunanistandaki rejim de
cihaletlerine rağmen, ltal- ğişmesinin bunu teyide ve· 
yanların zehirli gaz bomba- sile olması da ayrıca muci· 
ları kullanmalarını, asla insani bi memnuniyettir. Hele bu 

lzmir vakıflar direktörlnğondeıı:,. 
Vakfı No. Mevkö Nevi mubalDlll_. 

Nefise H. 24 Teftah S. ev t20 
Emine molla 24 Yeni palancı· 

lar odalar ve odalar ve "~ 
alvu avlusu "' 

Hafize 40 damlacık C. ev 96 
Abacı zade 810 Kemer C. diikkin 84 

127 48 
" " 60 

" 129 .. " ı20 
,, 131 " " 

" 
bir hareket olarak kabul ıünkn gibi buhranlı devre· 
etmiyorlar. lerde Türk - Yunan dostluğu 

Yarın Halk sahasında muh· lsveç'in en meıhur bekim· ile dört Balkan devleti ara· 
133 " 111 tt.d' 

" " " ot" Yukarıda yazılı Akarata Açık artırma ve uzaJtoı• p•' telif takımlar arasında üç 
maÇ yapılacaktır. Bu maçlar 
Sovyet karışık takım maçın
dan evvel başlayacak ve ıo· 
na erdirilecektir. Program 
şöyledir: 

)erinden Müsyü Hohman'ın sında bulunan muhadenet, 
idare ettiği Cicika hastaha· ehemmiyeti küçültülemiyecek 
nesine gelen yaralı Habeşler, bir teminat teşkil eder. 
biran evvel iyi olup tekrar 

detleri içinde istekli çıkmadığından bir ay mnddetl•,s~' 
zarhkla n_uamelesinia intaç edileceği ilin olunur 

-
Satılık 

Saat 9 da Kahramanlar· 
Tepecik, 11 de Gürece .. 9 
Eylül, 13 Altınordu genç ta· 
kımı .. Kurultay 

Goreş Mnsabakaları 
Türk-Rus gilreşçileri ara· 

sında bugün yapılacağını 
yadığımız müsabakalardan 
vaz geçilmiştir. Pehlivanları· 

cepheye gitmek için sabır
sızlanıyorlar. 
Habeıler, büyük harpler için 

geceli gündüzlü hazırlıklarda 
bulunuyorlar . 

[•] Mulıabir bu mektubu, 
imparator ceplıe)'e gitmeden 
evvel ya:mışıır. 

mız saat 15 te kendi arala
rında gösteriş güreıleri ya
pacaklardır. 

Sarayda bir Rum 
~DôlLBERüE 

Zevkle okuyacağınız. Yeni romanımıza 

yakında başhyoruz •• 

Boğaziçinin en değerli ve şerefli yerinde bugnıı "~' 
milr depoları olarak kirada bulunan iki parça at89

' 

Istanbul evkaf direktörlnğnnden: 
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Lira Kr. 
11292 00 
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mış bulunan Kuruçeşmede bir yanı tramvay caddesi, bir yanı deniz ve bugilll ~ef 
depoları olarak kullanılan iki parça arsa ayrı ayrı satılmak Gzere 22-10·935 gnalelD• 
ba~~ıyarak kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 1 ,,ııJll' 

Ustermesi 7-11-935 günlemecine rastlıyan perıembe günü saat 15 te lıtanbu t•""~ 
direktörlüğü komisyonunda yapılacaktır. istekliler artırma ve eksiltme yaıaıı ':..oı.tef' 
biçilmiı değerlerinin yüzde 7,5 ğu niıbetinde pey paralarile teklif mektupları~ b•' ıilll 
zarflarını belli saattan evvel komisyona vermeleri, ıartlarını öğrenmek iıtiyealerll• 55'3 
mahlCilit kalemine ıelmeleri. · 26-28·30·1 
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