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• U L U S A L • Şimdiki hnkO.mete aleyhtar 
reı: bazı Bulgar gençleri, Habet 

~..e!..'; an1-. !!:, •L. ~ u . ay g-ı} ~ru!.. setarethanesioe mOraeaatla 
L • • ..._. u.ııu ip Maarif cemiyeti DAaat 
•6roauQa m0racaıt edilmelidir. gönOllft gitmek istemişlersede 
litaauıi ilWlet ldıuehanede kararlaıtınlır 

ta J•r: A A atbaası lzmirde çık.-r. akıamcı siyasal razetedir dilekleri kabul edilmemiştir. 
,..,., ~d : 2 - No : 527 Telefon: '1:776 - Pazar - 27 Birinci Teşrin 1935 _ Fiab (100) Para 

erkes Etem Haini Teslim edilecek 
'*f?&?-r 9YiS??'i x.... _. ---w- --- -- ..... .. .......... ~ 

llabes,'ler,lta]yan'ların ta-110giliz donanması kıs-
• • men Malta'da bulunuyor 

arrUZUflll önlemeli.. J'.;lfl Cebelottarık boğazmda alınan fev· 

400 bin liisilik muntazam kolide tedbirler kalkıyormuş u 
' bir ordu hazırladılar 

.:------~------ ____.,.,......._... r~ ~ ----------------

tanbul 27 (özel)- Paris'ten haber veriliyor: Fafan, Dangabur ve 
raDdap cephelerinde çok hnynk ve kanlı muharebelere intizar olu

... .._..,or. llabeşler, Korabı yolunu ele geçirmek için 250 tank ve 350 tay-
e ileJıtlcuma hazırlanan ltalyan ordularına karşı gelmek Dzere 400 

işilik muntazam bir ordu hazırlamışlardır. Habeş orduları, fenni 
~hliatla silfthlanmışlardır. ltalyanlar, 4 fırka ile taarruza geçecekler· 
• • Bu aarruzun planını Mareşal Bad•)ğlu yapmış imiş. . --,------· ......... ·-------

Bognn 
ikinci maç var 

leTJeüİM ,.pdan 
'natlllrm.. ı.ta.IMalla 
Sa•at n 1-irli Re-

'- ~eti ile C. Jiro oyu· 
• 1••iflerdir. 

~L'9~ ......... 
~ yapılmaclıjladan 
~•anlanmm keadi arala· 

"'1eımifler ye ıtad· 
deltlar•• halk tarafın· "'!"" uan alkıflumıt· 

Si. muhtelitimiı ile re· 
~ -.çı vardır; aporculara 
w...~m bir ziyafet verile· 
:_ ~Qr. SoTyet doıtlanmıı 

•hah ADkaraya gide· 
•• Camarlyet bayra· 
lılldhnet merkezinde 

•dtldarcllr. 
lbplyatlara giri· 

lngiltere Habeşistana silah 
ve mühimmat gönderiyor. 
Kızıldenizde önemli tedbirler alındı. Aden li

manı kapatılmış, şehir tahliye edilmiştir 

Mısırlılar Adis -A
babaya vardılar 
Habeşlere 300 yatak ilaç 

ve ssire gönderdiler 

Cinayet 
Iıtaobal 27 (Ôzel)- Otla 

buradaki mezbahada bir el-

nayet olmuıtur. Keaici Mu· 
rad. hay•an fİIİrİd Bekir'i 
biçakla &ldllrmlıtçr. 

INGILIZ DONANMASI MAL TA'DA 
lstanbuJ 27 (Ôzel) - la- Sliveyı araıında meTki al· 

riliz donaamaıının Akdeniz mıı olan donanmayı kolla· 
filoıu. kıımen Maltaya gel- makta devam ediyorlar. 
mittir. Cebellltarık•ta alınan Akdeniz ıulanndaa azak
fevkalide tedbirlerin. 31 ilk latarak ana filoya iltihak 
teırinden ıoara b111ule l'e· etmeıi mukarrer olaa iki 
lecek durum tlıerine refedi· dirtnari: Maltaya l'•lerek 
leceji dyleaiyor. larillı tab- kumanya aldıktan ıoara ba
telbahirleri, lıkenderiye ile reket edeceklerdir. 

Yunanistan' da plebisit 
hazırlıkları ilerliyor 

Kralı davet için Londraya gidecek 
bey'et yakında seçilecek 

Istanbal 27 (Ôzel) - Ati· lana ıiddetle cezalaadınla· 
nadan haber veriliyor: caklarını bildirmiıtir. 

Plebiıit hazırhklan gittikçe Kral, Londraya ıidecek 
ilerliyor. Krah davet için olaa hey'etle beraber Yna· 
Londraya gidecek olan bO- oiıtaaa gelecek •• hltla 
ylik heyetin ıeçimi bu ılin· villyetleria ıarbaylanaclaa 
lerde yapılacaktır. Hükumet mllteıekkil bir hey'et Krab 
çıkardıiı bir l:aaunla plebi- aynca Yunan kara ıalanada 
ıite iıtirak etmiyecek olan· karıılıyacaktır • ... .. . .. ~-

yor~z 

.. ....~ ... 27 (ôı.ı) - 936 
~·'t'-PiJatlan .. futbol 
~ iftjrald kararlaı· 

Iataıbul. 27 (Özel) - Ha- ' pamuk veaaire, Cibuti yolile 
•ı kıııl haç teıkilltına Adiı • Ababa'ya varmııtır. 
yardım olmak Uıere Mııır Sanlan g6tllren · heyet. Mı· 
lazılay cemiyetiadea Habe· ııt preaılerinden lımail Da· 
... ta• içia yola çıkarılan vud paıanın baıkulıjı 
JD0 ptak,_ .Utelif il&çlar, albaclacbr. • 



Sahife 2 (Ulual Birlik) 27..Blrhıd T-"'$"" 

~ıııuınnnnıuıııııııııınııııııııtınıımıııınııııııııııııınmııııııııııınıııııııııınımııı~ Tu· tu• nlerı· mı· 'z kuraklıg"' a 'raiY~ Pamuk 
S Zabıta Romanı ~ ' " ~ıpiyaıuilar&. ddt' 

-
=;_Beyaz Papag~ anın_İ men hu sene iyi yetişmişti~ ğun~'!ı:AiD 

_ D~ 'memleketteıb ,_ak 
~ Tıirkçeye. ... • SIRRI~ Tütilo yetiştiren. bazı me~leketlerde mahsulftn genel piy•-• hakkında 1eıeo •" 
~27-10-935' Çeı:iren •KAMI ORAL 2 durumu ve sıgara sarfı yatı hakkında ma}ômat malümat, fiatlai'da ~ 
!5 Tefrika l\umarası : 

71
, := . . . . . tebeddll olmadıiını bil İL 

~lllllHllllltlUllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllHra Tiitün mahsulü hakkında ı mürgeainde yetııen tütOnle- yilk bı_r algı de karşalanu:ıııtır. mektedir. Ban• itbebi, ' 
y.apalan ıon istatistikler mü- rin ticaretinde bir hareket Kartelın kurulmaıındallı erge ban ıi~saııaın 108 ~ 

Boni, bu sözleri doğru Bu esnada Davund'un hor- sait neticeler vermiştir. Bu görülmüş ve bunların Afri· bOtün fabrikalara belirtilmit dur. Amerı·ka ·ı·raat L~•" 
telikkı. edı·yord Jadıgv ı i•itiliyordu. Boni, Pa- h. 1 • k · • ~ u ve: Y aene memleketimizde yetiş- ka'daki Fransız ıömürgele- istihaal ısse erı ayırara sı· ....... 

Sevie · d yin'in kulağına fısıldadı. f b ·k · hd' 1 ;ı:,.. pamuk piyaıaımıa . .., , o geceyı nere e mit olan tütün, bölgeler iti- rinden başka diğer Afrika gara a rı aııyonunu ta ıt 15•1 fi' 
,. · d. · d' k d - İ•itiyor musun? Da· · ı· olmak u. ıe:w.ır ın ve şım ıye a ar Y barile ve umumiyetle bol ve ömürgeleriae sevkedildikleri etmektir. mesıne man ~ 

nerede saklanıyordun? vund, horlıyorl Sevie'nin B k b. t ft H ni tedbirler lm11br dedikleri çıkıyor.. Temenni nefistir. Hiçbir yerde esaslı anlaıılmııtar. u urum, ır ara an o- • r.: 
- Sevie, bu sualden do- hastalık görülmemiştir. Ya- lsvcç'te: lanclahlarca daha yelmeak P.iyanela ıörllea ... , 

1 k b.l v ederim, herkesi uyandırmıya- kıv k d d e r ayı te rar asa ı eımege pılan tetkikleri, tütün yetiş- lsveçte yetiştirilen tfttün, çeşitin seçilmesini ve öte ıun ne a ar evam 
başladı ve Boni'nin yüzüne hmÔedi ve yava,çacık Kora tiren başlıca ülkelerin mah- ıırf enfiye imalitanda kulla· - Devamı 4 inci sahifede - ceii belli detlldir. # 
bir kere daha baktıktan f · ·hı11:.• Parker'in kapısını çaldı. içer- ıul.durumunu aıağıya kayde- nilmakta ve ıen iye ııti "ı Lavrens hakika• 

ten · ölmüş ise 
den ses gelmediği için ikinci diyoruz: azalmakta old~iundl!n ekilen 
defa ve biraz daha hızla çaldı, ılfarmarn çevrimi: arazi o nisbette daralmış ve 

· ıonra: 
- Bu nokta sizi hiç ali

kaclar etmez .. Ben, cumarte
ıi akşamı bütü~ gördükleri
mi doğru olarak söyledim. 
later inanınız ister nanmayı· 
aız. Ağzımdan başka bir 
kelime öğrenmeniz imkansız
dır. Bunun için hiç uğraş
mayıoız. Zira beyhude yoru· 
lursunuz. 

fakat işittiremedi. Bu sefer, Son alınan malumata göre son zamanlarda takriben 30 
ağzını kilidin ağzına yanaş- Trakya'da yeni rekolte nor- tütiin çiftçiai laYeç tiitin 
tırdı ve yavaıçacık Koranın mal olarak yetiımiıtir. Yeni çiftçileri lkurmuH müraca
adını söylemek suretile ça- sene mahsulünün miktarını atla, tlltün ziraatından vaz 
ğırmağa başladı. Boni, Ko- azaltacak derecede hiç bir geçeceklerini bildirmişlerdir. 
ranın uykusunu hafif zanne- tesir kaydedilmemiştir. Bu lsveçte istihsal ~dilen tü
diyordu. Halbuki aldandığını bölgelerde tiıtün mahsulü tün, 1932 de ,327,000, 1933 
şimdi anlıyordu. Zira Kora, geçen seneye nisbetle yüzde te 1,202,000 ve 1934 te 1 
bir türlü uyanmıyordu. Boni, 25-30 fazlad•r· Kuraklıktan milyon 94 bin libre tutmuş
bir hissikablelvuku ile mil- en fazla müteeHir olan yer, tur. 

Onun kadar ve belkide ondaO 
daha ıyaman Trebiç h~ l var 

inıanları birbirine kat~., 
divalar, '111et'eleler ye .• -~ 
mUiıar iha.aa MillJir. ,.... Dedi. 

Bunun üzerine Boni, Tor- 'f b' h.ed' d ü h l k d essı ır il ıse en t p e- Kocaili çevrimidir. 'Be çi a a: 
nerle dayısını bir tarafa lendi ve elleri titremeğe baı- lzmir bölgesi: 1935 ıYılaauı ikinci iiç ayın· 
çekti ve: ladr. Buna rağmen kendi lımir ve civar kasabalar· daki tütün yoğaltımının ge-

- Beni fazla hayalci zan- anahtarını çıkardı ve yavaş daki tütün mahsulü, kurak- rek birinci üç a7lık yoialtı-
netmiyeceğinizi bilsem, Se- yavaş kapıyı açta.. lığa rağmen tamamen kur- mına ve gerek 1934 yılanın 
vie'ain, sözlerine tamamen 21 fiCİ fasıl tarılmıı ve iyi yetiştirilmittir. ikinci ÜÇ aylık ıf.Gjaltımına 
İnandığımı söyliyeceğim. Bu Bu bölgede hastalık, yok nazaran çok miktarda teza· 
d b. h k'k f d Boni, on dakika sonra _ a am ıze a ı ati i a e denilecek derecede ebem- Ot ettiği aaleıılmataclw. 

· · y l b. d odaya gelen dayısı Omorin -etmııtır. a nız ır sözün e miyebizdir. Fransa'nın tüııln ithalatı ar· 
fllphem vardır: Kora'nan, ile Torner'e kapıyı açarken lzmir mıntakasıncla bu ae· 

sap-san idi. Dtıımemek içia 
ona yardım etmeğe razı ol- neki zer'iyat, az olmuıtur. 

Ö 
davara dayanıyordu. 

duğ keyfiyeti.. yle zanne- Bu itibarla mahsul, geçen 
- Arkaaı var -

derim ki, kendi mevkiini ırıı---ı-•-!111111---.j seneninkine nisbetle yOzde 
hafifletmek için bu iddiada r 3 noksandır. Bununla bera-
bulunuyor. Şimdi yapacağı- Halkevinde bu raadmau yilkıektir. 
mız bir ıey vardır: Kora ile Sam•mı 'bölgesi: 
Sevie'yi y6zleıtirmek. Bunu ilk, Orta tahsil kurs· Tütün mahsulü, Samsunda 
derhal yapmalıyız. ları ve resim dersleri da nokaan yetiftirilmi.fse de 

Boni'ain dayısı emniyet Halkevinden: çok aefiıtir. ~rtamba, Ha· 
imiri D•mbrien, yeg" eninin cık6y ve Bafra mahıulll az 

Orta tahsil kunlanmız 
söylediklerini dikkatle din· ve fakat çok i~clir • 4 ikinci teşrin 935 pazar· T b · ledikten sonra : ra :on çevrımi: 

tesi günü saat 19 daDum- B b J d d ~~• 
- Doğru düıünüyorsun u ö ge • e •~ ola· 

lupunar ilk okulunda açı· k b ın d d oğlum; sen şimdi hemen ya- ra ma su n urumu iyi ir. 
lacak ve derslere l:iaıla- Dig" e b•l 1 d a ti ik nına bir sivil memur al da r v ge er e ur n m • 
nacaktır. Kurslara devam t b kk d k · oJ k Kora'yı buraya getir.. arı a ın a e11n ara 
etmek için Halke\fi ıekre- h n IA t el i tir Dedi. en z ma uma ı mem ı . 

Boni, Dedektiflerin araıın
dao (Pavyin)i seçti ve ya
nına çağırdı. Saat 4 idi. Şa
fak söküyordu. Bütün yollar 

terliğine adlarını yazdıran· B11111mla beraber, tltialeri-
larla henib kayatlannı mizin bu sene nefia yetiıtiii 
yaptırmamış olanlar 1 ikin· teıbit eclilmittir. 
ci teırin 935 cuma günli Batı Afrika'da: 
saat 17 de Halkevinde Batı Afrika'da Fran11z 16-

ııyor: 

1935 Yılanın ilk S ayında 
FHnıa y•baacı ilkele.den 
26,697,706 libre ve Fransız 
sömürgelerinden '4,161,936 
libre ,aprak tltln ithal et· 
miftir. 

1934 yılanın ayni mtıddeti 
ı 

·'zarfuıcla yapa4a,DJtbalit tö1· 
le icli: 

Yabancı nlkelerden: 14 
milyon 4~6,7R libre Fran· 
ıız slmlrgeleriaclen 6.106742 
libre. 

Yunaniıtan ve Almanya• 
Din Frauaya itbilltlai1 ual· 
mıı in de cliier llbleriaki 
artmııtır. 
Bolaııdo'da ıisara karıeli: 

Holancla Hlk6metiaia de la 
yermuile kanilu Holaacla 
•İgara karteli clop tatla 
tıretmenleri çe•ealeria•• lal-

tenha jdi. Boni ve Pavyin 
ıokağa çıktılar. Boni, Pavyin 
ile yan yana ve acele yüril· 
meğe batladı. Boni isticvap
ta hazır bulunanların, ken
di kanıatina iştirak edip 
etmediklerini anlamak isti · 
yordu. Bu sebeple PavyinClen 
sordu: 

hazır bulunmaladırlar. Bu
rada ders pro ramları hak
kında kendilerine izahat 

lzmir milli emlak mndorlnğonden: 

- Sevie'nin söylediklerini 

laakikat olarak kabul ediyor· 
musun? Pavyin, biraz düşün
dükten sonra cevap verdi: 

verilecektir. 
Halk evinden: 

ilk tahsil kurslarına de
vam etmek istiyen yurd
daşlarımızın birer fotoi· 
rafla

1

rile biran evvel hal
kevi sekreterliğine baş 
vurarak kayıtlarını yaptır· 
malan lizımdır. Kayıt iıi
nio arkası ahndıktan sonra 
bu kursların ne zaman 
açılacağı ayrıca ilin edile· 
cektir. 

Sinekli caddesinde kazanlı kuyu mevkiinde 6 dekar 
433 metre tarla 47 

Sinekli caddeıinde kazanla kuyu mevkiinde 4 dekar 
595 metre tarla 12 

Sinekli caddesinde araldiya kiliaeıe•İ kale alb mn-
kiinde 13 dekar 785 metre tarla 52 

Halkapmar çatal çeıme mevkiinde 284 namarah •• 51 
Tepecik alman kuleıi civarında 461 i11111Darala HıalDa · · 15 
Darağaç uıarıele altun sokağında 33 eski 33-27 taj 

DO. dOkkin 48 
Baca özdemir ıokağıacla 10 numarala dükkln 67 
• Yukancla y~ılı emvalin 24-10-935 tarihinden itibaren bir 

ay aarfında pazarhkJa icara verilecektir. T•llpleria M 
mUddet zarfında her tin milli emlAk iaidlrir.tiae 
müracaatları. Ji27 

Lavrensin adı gene unu· 
tuldu; fakat hakikaten aldti· 
mtl, yot..a laj' milır? Hail 
belli değili Eier Lavrens 
ölmüı ise, earareop olmak· 
ta onun kadar, belki de da· 
ha maruf bir adam, Trebiç 
Levkolu vardarl 

Bu adam, zaman zaman Av
rupaJı .e cibuı •tıfpl et· 
mit ve hlli da meıgul etmek 
tedir. jpyle t.lr atlaladar ki 
kimin doıtu veya dlımanı 
belli Cletlldir; DQiiia.a.• 
kendiaiDden pek ziyade kor· 
kar, fıkat dostları dalaa zi· 
ya4le )ter•ilar. 

M çA İllİm tilmı•ı, 
her biri baıka wr iıim al
bn4• çal•..-.. • her ,_e 
le bqlaa tiir lifat •• meı
lekle ta:wıgp,abr. 

Galis-ra'aaa ro. Jakii bir 
Yahudi aileıinin oiludur; 
•• ilk ilmi tle•ltir Yahudi 
iami olaa-Trebistir. 

Çok "8;1k malaruliyet 
•• sorlaldaila .. rkut Av· 
np.- 21 , .... yui( .,Jan 
ba s•as. laer .. ji ..... eden 
umi aillk, tliaıiz .. ••••ız 
bir .U.•• ol....._ Fakat 
pek çok clil ....... 

B• tlil bU.. wıNnyeti 
•1ulade it•._._. aki· 
ele •e uallerilie nlpf lılmaı 
•• 24 ,...... ... Sallar 
Hliliam velllli .-ldhii elde 
etmif, Ha ..... ttta l.Mtuiyan 
pa,..Jıiı ,.,. ... IC•ı•anın 
lloatreal rJui Ae,Uk• ki· 
lllelİ rehıl olm..-.. Her ıeç
tiii yerde, etrafı kailfbrmıı 

YURTI'AŞ: 

Bankada bir tasarruf 
hesabi otuny .. a pnm 
karanltldır. 

Uluıal Ekonomik V • 
Arttırma Kar1illlll 

- Birden bire hükmet· 
mek doğru değildir. Ben, 
getirdikleri zaman dairede 
idim. Btıyük bir telaş içinde 
idi. Hatti memurlarında 
elinden kaçmak için farsat 
arıyordu. Ytızü sap-sarı idi. 

Halkevinden: 
Halkevi Ar komitesine 

baih resim kolunun resim 
atelyesi 1 ikinci Teırin 
Cuma gilnll açılacakhr. 
Atölye Beyler 10kağındaki 
mektepler müzeıiadedir. 

TAYYARE SıNEMASI 
Pa•yin bunları söylerken, 

Boni, derin uy kaya t dalmış 
olan zavallı Korayı yatağın
dan kaldırıp emniyet merke· 
ziae aaııl iÖlilrecejini dü· 
flln&yor, gün doğqıadan pan· 
liyoaa •armak için acele e· 
diyordu. iki Dedektif, pan
siyonun kapısından içeriye 
ıirerlerkeo, herkesi rahatsız 
etmemek içia itinakir dav
raıuyorlardı. Boni, parmak
lerıaıa ucu ile merdiyeplerden 
tırmanarak ikinci kata çıktı. 

Parasız olarak verilecek 
olan resim derslerinden 
istifade etmek istiyen 
mekteplilerle hevedi genç· 
)erimiz her gün Halkevine 
baı vurarak kayıtlarını 
yaptırabilirler. Der• aaat
ları: Pazardan batka her 
giln ıaet 15 ten 16,30 u 
kadardır. 

Bugftn en itibaren: bir hafta m&ldede senenin beklenen btlytlk flimi 

-.KAR 1 OKA._-----
Çok kuvvetli bir musiki - Gôrftlmemi' danslar ..:... Nefis bir aşk macerası - Mia· 

mi'nin cennet gibi tabii dekorları - J'evbll.; tayyse aumaralatı - • 
Oynayanlar: Doloreı Del Rio - Giager Roıera - F.red Astaire 
AYRICA : Foks düaya bavadia [Tilrkçe izahatlı] - Miki [KarikaUSr Kemik] 
Yalnız bu filme mahsus ıeanı saatları : Cuma 15·17-19-21,15 - Cumarteıi 13-15 

tenzilatla talebe aeamı - Pazer, Pazarleai, Salı ve Çarpmba 11;30 da baıbyacaktar. 
Perv•be 1s-ı1-1~-21,1~ 

DIKKA T : Fiatlerde De i İklik Yoktu. .10 - 40 - Si k .. 

son ve en vahim tekli-:,~ 
lanca 8 oi1dU ldaj 
ıitmiıtir. .:...o ad 

25 ..,.,..., 11lalld ~ 
dejiıtirmui gibi, bil~ 
tebilll t~I Ye loyifet -
leı. Av•upa'yıllillolp~ 
karııtırmaia ko111hi"'9 

:.i ......... ••'•••· ,; 
Ba ıırada, keatlili•• .,. 

•l•IJP bir iiİ• 8i .. 
giltere tebaa11 ~fatil• tı;:; 
ıa'da evleamiıtir. Baa ff 
ıonra Loackajıa pttllll W' 
bur•• Le•ilol9a ..... i 
kınmııbr. ~ ...... , ....... 
ıhai ıırtıadan ataa lıta ~ 
uüW nAiaalci' 'P ~::.. 
neıre mtlamıı . ~-!~ 
nazarı 't&klilil ...........-..., 
Faliat liw •*"" ~.M' 
&dıaa ........ ~j, 
lir~IAM ~,, 
••mlfhr. ~ P•lt-1•••·• _, 
~ .. , .., .......... J!'. 
........... lııir .... 3.,. 
tfle Idlllt.. ılllr l *......-.ı.a.6 
itim hu-ı i ... 1 ' ~ 
.a.ı,.-.ur. ·# 

F akit IAallel• ili Ju • 
lilr llitirM ... f.aiL~ 
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BAŞ DURAK 

c.. H A&Wİ N ÖZHET 
DillrrsCHE LE·VAND UNIE 

"riiNFRJED" vaparu ha
* aımıcla akıp Roter-

Sıhhat Ezanesi 
t. n Hambarı lçia ylik 

ktac!Jr. 
.._ ~RO JA • vapura balea 
~ımllda olap Hambarı 
:.!'••en içıa yik almak· 

~ ASGENVV ALD. va· 
"'- 14 Bci. te11inde hek
~Jor, 14 Bci. tetri•• kadar 
"'-Yera, Roterlam, Hamburı 
~~•men içia ylk aJa-

Y alaız tae temiz ve ucuz ilaç ve tu· 
•alet ~itleri .. tar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Noneçyaam ballı Morina Balık yafıdar. 
Şerbet fibi icilebilir iki defa ıllıtllmltlr. 

Biricik ıahf yeri 

-----

BAŞ DURAK 
rBamdi Ntblaet 

SıeuAT EzANESI 
• f b 

11SOFIA" iDoH5rtl !1 Bci. 

:::• belıleaıyor • 4 ikiaci . .alJlllUUIUllHHUlllHllllllllllHllllllUllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'Aı. __ 
1ıat kadar Aaver1, Ro- S,.. ~ .... ~H=,~ ....... ;Türk Hava Kurumul 
~:OREA. Yeparu 5 lkiaci -

lfi.;.:rs~-·~~;!:: 1 Büyük Piyangosu ~ 
Jlll ~aracfttır. -

•AMUBls., motarD 11 i Şimdiye kırdar binlerce kişiyi 
teplnde bekleniyor, - • == 
et 1epiaı katlar An· i zellJ(İn etm~tl • 
Roterd9:~· Hambarı 1 1 inei k-.ide 11 ikincite$tM 935 *'61r. 
98leD IÇln ylİE aJa. == • ·~ 

llb..-::_ § Boyok ikramiye: 25,000 Litadır 
~T 11. SCHULDT 55 • 

.HAMIURG !! Ayrıca: IS,ooo, 12,ooo, lo;eeo lınllık 
... ORBURG. ftPll~ 8 ikramiyelerle bet.eri (2n,oo~) linh~ titr 

t'lliatle blldeaıyor, il rd 
Koterclam •• Ham- - mAkAtat va .... 

··~:·a~L _ .._uıuw•11111wı11111111ııınıınıııuıımnnnmnımndmnnın11 
YBLfJıt.tl: ( D-S. A-'S. teıriMle laekl•lyor, ............. 
'11-ANSK!ılM'JEN) · N«Wlım, Kommio, Btllll· 

ltL.......u.. _RStÖ p91te, 1hatltlava, Vfy'ana ve 
-~Rus. mot6rtl Liaz için ~ilk alacaktır.~ 

-.nıwf fepı.ae beklelli· ARi&EiENT DEPPt.-
' l>ieıt,r l>labrk " . ANVöS 

ua..ianM rak •· •EGYYri., vapura 20 Bci. 

CAN EXPOltT UNU. 
NEVYORK 

L~OUTH.. wa,_. 16 
~ ........ ~·k'-ifor, 
~!~~ ylk alacdlar. 
~~OR.,wa,..so 

t.ıade Mklulyor, 
~ .. ifla· J1k aa.ukbr. 

VJÇE DIRIKT 
DA.NUllAN 

1'lJMA HAm 
~aA • ..tiri 12 Bel. 1 

tepiacle belde-'yor, Aaven 
Dnkt ,.aı alacakta-. 

18PAGNI,. •.&,_. 5 
lldid teırtmle belrNDi;.., 
A'tttflfs, Dw.kt ,. .... 
~. 
Oeİf taillileri •• ..,.,. 

lana hdlllterl lıerbre ..... 
it"' bbal eclilmn. 

Biriacl Korcloa, te1eNia 
Nb. ıtJô7 - 2ÖOİ 
"f a~itd·r-:!" ~i}, ;e}· , 

IKllrU~ 

Tir"9de 
lataD&ul ıabık Alemdu 

Sılahat Yurda beldmleıia· 
deD. 

l}()l{fOR 

Soleyman Sırrı 
..... ~Tıttltr~ ~

mıifb.i'. Akaaer Vereai 
lrava verme uulile ~ 
d&ri. edilir. 

Tin • Tallba tcale G~~ 
.. Nô. ı~ı 

Olivier ~e fftrekl-ı 
sı Limitet vapur 

acentası 
C.aCleli Haa. Büiad kor-

don. Til. 2443 
llleftna U11p Lti. 

Liverpool hath: 
" LESBIAN " vapuru 26 

B. ~ilde Livetpol ve 
Svvenıeadan ıelip tabliyede 
bulanacak ve ayai zamanda 
2 ikhaci teırlde h4at Lı.-r
pool ve Glaııon içia yik 
alaeaktn-. 

• ALGERIAN .. vapıru 15 
ıkinci teırinde Liverpol ve 
S.vemeiidan rellp talill1ele 
bulunacakbr. 
LotM ... Hull llattu 

• POLO " vapuru 30 bi· 
rinci teırinde Londra, HuU 
Ye AnYerttea fiftPWfyecte 
b.aa11acak ve avai ıamaada 
6 lkilılci tetfha• kadar Londra 
ve Hull için yllk alacakbr. 

•MARONIAN. vapuru & 
ilriacl tephide ıelfi, 12 ikind 
tqrine kadar Londra ve 
Hail •çin yllk alicakbr. 
. • oı>ottto " vapuru 20 

lkiaci teıtiticle Loadta, Hull 
ve Anver1ten ıelip tabliyede 
ı,utuna~lttir. 

" . ffi 
2 ve 20 kocnprimelik • •mlt•lajlard• 

i 
bulunur, ~ 

Ambalaj ve kompremelerin 

üzerinde halisliOin ;fims~li 
.ı'.n ı 1 I 

olan w markasını· arayınız. 

Fratelli Sperco Vapur AcentWtı 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
A~, tlottWrilm, Am'l

tehlam •• Hamb1111f Hmaalan 

2 nci. teırinde buradan ha· 
reket ellecektir. 

SERVİCE MARITIM 
ROUMAtN 

Tile General Steam Naviıation 
CO. Ltd. 

içia yak alacak olu ••parlar Pire, Malta, Napoli, Ce-
• ORESTES ,. ••pimi 2~ aova, Marlilya ve Banelone 

eyllMH 30 e1flle •ailar ve Cezair limanlan için yük • XLBA tRO'S" vap•ru 25 
birinci teırinde ıelip 28 bi· 
t .. rlae kadar LoiKlra i~n 
rlk alacaktır. 

DeataelM Le9aate LWe 
•sonA. n-.,wru 28 B. 

.....,de ffitb1»*rr• Bremen 
ve Aaveratea gelip taltli-
1ede bulanacaktır. 

Not: V wat tarihleri ve 
~ ..... aa.iae 
'91i1MrHWenl• ma'liliJ8t 

Ali Rıza 
Maee1Hthane8i 

Yeui Kavatlar Çiqısı 

Ntt. 34 

jl'k alftiltır. alacak vapurlar. 
• ACHILAS " •apuru 24 .. ALBA JUL YA. vapuru 

eyllllö 50 eylİle ka8ar 2 1 aci teırinde ;ıelip ayni 
yllk alacaktır. 111Dde hareket edecektir. 

• HERCULES " vapuru 1 ",SUÇEA VA ,, vapuru 27 
1 aci tepmıea 12 l ncf teı- J aci. tepinde gelip 28 1 nci. 
riae kadar yllk Alicaktu. teırinde hareket edecektir. 

• HERMES " vaparll 21 Yolcu ve yük alır. 
1 Dci tepiaden 26 1 nci teı- ZEGLUGA POLSKA ~. A. 
riae kadar ylll alacakbr. Knmpanya11 

•GANYllEDES. ••para l>Otra Aaven ve Gd111ia 
5 2 aci ta,,iacl• 8 2 ad limanları için y&k alacak olan 
t~ kadar ,Ok alacakbr. vapur 
Barıu, '/ana ve K&atence " LEVV ANT " mot6ril 10 

Hma.ları içia Jllk alacakbr · 1 nci. teırinde ytlk alacaktar. 
• lltRMES • varıan 4 Hamiı: lllndaki hareket 

1 nci. t•nde bu mular ..__.hlmaCleki dıııı.:c.ipldikler• 
lÇl'n yli alaca~. ·*'- ı;an "'"• 

SVENSKA ORIEn-ı- ilea Acente mea'miyet kabul 
LINllN etmez. 

Rotterdam, Hamb~, Co- Fazla tahillt için ikinci 
.......... Daitltr, Gdpta, Kordoada Tabmil •• Ta•· 
o.ıo ve lakaaclina91a liman- ıı,. firketi binuı arkamnda 

-:: lan için yllk alacak olan FrateW Sperco acen\ahpa 
yaparlar J 

• VINGALAND .. vapura mtlracaat eallmui rica o a-
.. ____ 11!11111•-.. I 2 l nci tpiade ba Omular au. 

lpa y&li: alacacakbr. T elefoa: 2004 • 2005 • 2663 

Ve PatJea 'f"•ap .. 
en latflıi bir mlll

hll oeun oldap 

•v ASALAND. mot&ri 16 illada yazılı tarihlerdeki 
1 nd tqrbıd• buradan hare- deiifikliklerle aavlonlardaki 
ket edecektir. deiitikliklerde acente me· 

•NORDLAND., mot6rtl 2 ıuliyet kabul etmez. 
nn1nım1U1U11nım11nnm1111111nı 1111lnm11111mıııı 11111111111111111m1111111m ~ 

1 zmir yün mensucatıl 
lrürk Anonim şirketil 
1 t-ir Yla •-•eab Tllrk A. ş. nia Halka· 1 
ii pmddaki kum8f fahiib&ı mamulatından olan := 
§ mevıdmHk ve IDfbk, i.aHf kimqlarla, battaniye, § 
iİ pi ve ytl'n p~plalil, bu kene yeni açalan Birinci § 
İi kordonda Cumhuriyet meydanı eivannda 186 § 
l -maradaki ~ark Halı Tflrk Anonim tir- i 
iİ keli) ...... Ya 181ılmakt11dır. Mettftr fabrika· § 
1 nm metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam i 
§1 ollilıl ınam.ı.t•m muhterem mllfterilerimize bir § 
§! de& d•ha tanlyeyl bir vame biliriz. § 
§ Peralnlntle •bı f•ri Toptan aatıı ymt E 
5 Y eai maaibtarac:ılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark B 
iİ Ke8'aleltia Cad. Sap zade balı T. A. Ş. § 
el biraderler 5 - -5i Kam ofla Çarlı11 Aaım Rıza § 

•• bln4erlerl § 
il ~ .U mamtaturaCılarda mimar $ 
E Kemaleddin C.4. Ylalll •al· 1 
== Jar zan F. Kandeml:fh;;= -·--· 



c .. . !f . " (Ulusal Birlik) 

-30 -
Memleketimize ihanet eden al~aklar, ne zaman olsa cezalarını göreceklerdir 

U n1man hükômeti Çerkes Etem hai- Şövalye Pasavan ~o.zeli ismini dtı; 
' yunca muhakemesını geııe kaybetl. 

hı• ze tesıı• m edecekıı• r S~ray.ıo:da ~ç g.n~ Fransa - ~spat edebilirmiıio? dr 
• kralıçesının mısafırı olunuz. ye bagırdı. t 

Sizi yemin ile temin ederim - Elbet! Çünkü siı ad~ 

• 
Dilli 

• 

Istanhul, 27 (özel) - Türk ulusunun göz bebeği ve bütün dünyanın ki bu üç gün içinde size en dö Sodves'i nasıl, ~oı, 
küçük bir zarar gelmiyecek- d 'Abreni seviyorsunuz!. 14~1. 
tir. Cevab veriniz şövalye 1 di bakalım,~ şimdi bu•" 

10 
saygısını kazanan Atatilrk'e suikast tertip eden mel'unların elebaşısı 

Saitano, kraliçenin bu söz· kar ediniz!.. ·~ 

vatan haini Çerkes Etem ve kardeşinin, Umman hükumetince bize teslim 
edilmesi mukarrerdir. Bu alçakların menfur teşebbüsü, orada da nef~ 

retle karşılanmıştır. Mel'uolarııı artık hiçbir tarafta barınmalarına im
kan yoktur. 

terini ıztırap ve elemle din- Pasavan, korkmuş ~, 
Jiyordu. Bua Rodeo de deh· irkildi, fakat hiçbir şey • 1 
şet ve korku ile ! lemedi! Saitano: . ~ 

Şövalye, kraliçeye samimi - Haydi, cevap verıll 
bir bakııla bakarak: bakalım! dedi. ,): 

- Kraliçem! Dedi. Sizin Pasavan, diılerini sık•' 
önUnllzde diz çökmesi lizım - fbJiıf Diye haykırd~ 
gelen zavallı ve bedbaht bir - Haydi. Cevap :ver 

Italyanlar yunanlı- Silah ltalyaya ne
lara gücenmişler reden gidiyor 

genci afetmenizi rica ederim. Maamafi.h RozeJiyi te~ 
(Size muvafakat cevabı ve- görmek istiyorsunuz? ,,.,. 
rirsem kati yen inanmayınız. bu sözümle, kızın;- 1• 
Şövalye sustu; kraliçe hid- sevkedeyim mi?. ·c 

det ve asabiyetle: Şövalye cevap verıoelt 
- Şu halde?. Dedi. muktedir olamıyordu. f •~' 
- Kararım kat'idir. Tek- Roze)iyi bir defa daha ı&" 

Zorlama tedbirlerine Yunanis- Bu haber doğru ise anbargonun lifinizi kabul edemiyeceğim. mek i~in en bil~iik te~ 
Zaten bu si1:ıirbaz odaya lere bale atılmaıa ball ~ 

tan da itirazda bulunmalı imiş hiç hükmü kalmıyor demek girerken ben yemin etmek Saitano bunu mnkeOI ... _ 
üzere idim ki.. ıurette anlıyordu • Bol 

lıtanbul 27 {Özel) - Ati
na' dan haber veriliyor: 

hükumetinden almış olduğu 
tali11.ata atfen bildirmiştir. 
Bunun sebebi, zorlama ted
birleri uluslar kurumunda 

ltalya'oın Atina sefiri, Yu

nan dış iıleri bakanı T eo- konuşulurken diğer Balkan 
tokis'i ziyaret etmiş ve hükumetlerinin yaptığı gibi 
ltalyan • Yunan müoasebatı- Yunanistan'ın hiç bir itirazda 
nın müteessir olduğunu, bulunmamasıdır. 

•••• 

lstanbul 27 (Özel)- Belg· 
radda çıkan {Vreme) gaze· 
tesi ltalyanın, geçen yıldan 
beri Amerikadaki motör fab· 
rikalarından birile yapmıı 
olduğu bir mukavele muci· 
bince 32 milyon dolarlık tay· 
yare motörü, mühimmat ve 
saire almakta olduğunu yaz-

maktadır. Ayni gazete, am· 
bargonun tatbiki müoasebe· 
tile bu mllhimmabn evfeli 

Saitano: için : ·~ 
- Şövalye, kendinizi ko· - RozeJi'yi görmek .. ~,i 

ruyuouzf.. Diye bir daha beni takibe lıazırtın del 
Yunaniıtana ve oradan Ar· haykırdı. diye ıordu. 

Saitano, Pasavana doğru - EYet .. Seni takibe~ navutluğa gön~erildiğini •e 
Arnavutluktan da Bariye 
aevkedildiğioi haber vermek· 
etdir. 

asabi bir halde iki adım nm r ~ 
attı ve : Saitano, Kraliçeye bl , 

Gözlerile tekrar ıordll: ~ - Şövalye, sözlerinize iyi ,. .. 

Müzakereler gizlidir ------------------------ dikkat idiniz! Dedi. Ve liçe de rene pzlerile " ,. 
sana teslim ediyoruml ,, ' Lavrens hakikaten ölmş ise kraliçeye; bana bunu teılim 

ecJer miıin?. Diye ıorar gibi 
baktı. 

vabını verdi. Jo' 
Istanbul 26 {Özel) - Pa- günlerde verilmesine de im- -BaştCJTafı 2 inci sahifede -

riıten haber veriliyor: kin olmadığını beyan etmek· Yahudi böyle yapmamıı 
Londra, Pariı ve Roma te ve ıimdiye kadar matbu- yeni ıerglbeıtler peıine dllı

arasında devam eden konuş- at sutun)arına 'geçen haber- müştür. Bununla beraber bir 
malar, ıon derece gizli ve lerin, baştan başa bir takım müddet Lenkoln'den hiç bah· 
ağır yürümektedir. Fransız faraziyelerden ibaret oldu- sediJmemiş, ne olduğunu aa 
dış işleri bakanlığında yük- ğuou ileri sürmektedirler. bilen olmamııtır. 
sek yerler işgal edenler, üç Ayni kimseler, muharip iki 1912 te Brilksel'de bir tüc· 
devlet arasındaki konuşma· devletin henüz hiç bir teklif car reprezantanı olarak bir senel 
lar etrafında gazetelere hiç yapmadıklarını beyan ·edi· sonra da Lehistanda ştipheli 
bir şey verilmediğini ve bu yorJar. işler üzerinde ve Romanyada 

-------~-- Balkan devletlerinden biri· 
Zorlama TütOnlerimiz, kuraklı· sinin casusu olarak arzıendam 

~ ... b se . . etmiıtir . 
Tedbirlerıne karşı ted· ga ragmeo u ne ıyı 1914 te Bosna sarayiıa 

bir dOşiloOyorlar yetişmiştir Avusturya VeJiabtının öldü· 
lıbnbul, 27 (Özel) - Pa- Ba~ıarafı 2 inci şahijede • rülmeai ve umumi harp teh· 

taraftan önürdeşmcnio kalk· likeainin bat glıtermeıi üze
risteo haber veriliyor : 

ması yilıünden fiatlerin de rine, ıe11eri Yahudi lngiliı 
Italyan)ar, zorlama tedbir- durulu kalmasını ı'mkaAola•tı- b ., te aaıı olduğunu tahattür 

!erinin tatbikinden sonra çok racak ve doğu piyasasına etmiş ve Londraya dönerek 
müşkül mevkie düşeceklerini böylece etki yapacaktır. ı ·1 h-kr-. · h. t ogı t.ere u umetıne ızme 
takdir ettikleri için, şimdi- Yımauistan'd(l : arzetmiştir. 
den karşılık düşünmeğe baş- Yunanlılar ve en ziyade Altı aylık bir tecrübeden 
lamışlardır. Söylendiğine göre pek taniomış bi.ı fabrika olan sonra Lonkolu Entellijan 
zorlama tedbirlerine iştirak pastratos evi Yunan ıigara· servisin adamı olmuş, altı 
eden milletlere karşı boyko- ları,nıo yabancı ülkelerde ay hizmet etmit ve yedinci 
taj ilin edilmesi düşünülü- sürümünü temin için pekçok ayda kendisine tevdi edilen 
yormuş. emek sarf ediyorlar ve kazanç bütün esrarı Almanya hükô· 

• • )arından fedakarlıklar yapı- metine ıatmıı, ve bu sebep· 
lııgilizler yorlar. Hatta, hükumet dı- ten kendisini takip etmekte 

şarıya satılan sigaraların ki· olan hafi bir zabıta memu· 
Fransanın takip ettiği lo başına fabrikatörlere 10 ar runu öldilrmllıtür! 

Yolu beğenmiyorlar drahmi prim veriyor. Bundan az sonra serseri 
Böyle iken, Yunanlılar dı-

llt.Dbul 27 (Özel) - Lon- b 1 ki Yahudi tekrar Amerika'da, şarıya sata i di eri sigaranın 
dradan haber Veriliyor : 'k d Nevyork'ta görülmilş, fakat 

lngiJiz siyasal çevenleri, 

Fransanın bugünkü siyasasın· 
dan asla memnun değildir· 
ler. Bunu açıkça göstermek
le siyRSal durumun müteessir 
olacağı kanaatinde bulunduk
larından bu hususta ıükôt 
etmeği tercih ediyorlar. . 
----------~-------Ufak paralar 

Istanbul, 27 ( Özel ) -
Yeni basılan ufak paralar 
dünden itibaren piyasaya 
çıkaralmııtar. 

mı tarın an memnun görün-
müyorlar. Yunan sigaraları- yaıamak için bazı küçük 
nın başlıca müşterisi ltalya· hırsızl~klar yaptığı için tu
dır. ltalyanlarıa 1934 yılında tulmuf ve hapse tıkılmıştır. 
çektikleri Yunan Yunan si- Bununla beraber 9 ay sonra 
garaııoın miktarı 14,066 ki· hapishaneden firara muvaf
lodan ibaret kalmıştır. On- fak olmuş, kapağı Fransa'ya 
dan sonraki alıcıları Mısır oradan da Almanya'ya at-
ve Sovyet Rusyadır. mııtır. 

Son zamanlarda, Japonya- Burada da tek durmamış 
ya sigara satmak için son 
bir gayret yapılacaktır. 

Son beş yıl içinde dış ül
kelere satılan Yunan sigara· 
tarının kıymeti 17,288,063 
Drahmidir. 

Zelzele 
lıtanbul, 27 (Özel) - Er· 

zincan'ın Kiğı ilçesinde 
tiddetJi ze)ze)er olmuş, bir 
çok evler yıkılmııtır. 

Ve kraliçede, göz ile mu
vafakat cevabı verdi. 

ve 1920 de ceneral Kop a· 
Jeyhine olan harekette eli 
olduğu için Cenevreye firara 
mecbur kaJmıı, oradan ltal
yaya geçmıı ve artık Sovyet lzebo'nun çehresi çok 
Ruıyadan baıka it göreceği korkunç bir bal almıı, 
bir yer kalmamııtır. · bu güzel kadın bir anda 

SovyetJer kendiıini Hindis· korkunç bir canavara ben
tanın şimalinde kuUanmağa zemiıtil Pasavan, kraliçenin 
baılamışlardır. Bu adam, ko· bu halinden korktu. Fakat 
)ayca Buda dinine salik biı' korkuıunu belli etmedeu: 
Hindli olmuı, Kibil'de ko· - Allahım namına yemin 
vulmuş, oradan Peıavere geç· ederim ki ben Odet dö 
miş biobir fesat çevirmiıtir. Sadiveri 1eviyorum ve ••• 

Kari GrimıeJ adile Çin'e Dedi. Fakat sihirbaz ıöıü-
&'eçmiı, Gandi'nia mlirit)iğini nli kesti : 
yapmıı, boykot itlerine ka· - Yalaa ıöylüyoraun ! 
rışmıı, ve buradan da kaç· , Diye bağırdı. Salonda u-
mııtırl mumi bir hayret ve dehıet 

Hakiki userıeri Yahudi., bllkllm ıtlrtlyorda. Kraliçe, 
olan bu adam Hindistan'da avına atılmaja hazır bir dişi 
bir çok kanlı hidise)erin kaplan fibi Paıavaaa biraz 
çıkmasına sebeb olmuştur.I daha yaklaıtı. Bua Reden 
itin garibi, lngiliz'leria ba· yeniden titremeje baıladı. 
kim olduğu yerlerde de Paıavan da malim müstehzi 
çahıabilmit olmaaıdar. tebe11tlmtl ile sıllldü ve : 

Bir İngiliz mukabil caıu· - Bana b"k büyücü baıı. 
Biliyorsun ya, iki kulağını 

sunu öldürmüş olmaıına raj-
bana borçlusun. Şimdi dilini 

men, bin-bir iıim Ye kıya· de kulakların ile kesmek 
fet altında EntelliJ. aa 1er· b . t• h 1 1 mec urıye ı ası o uyor. 
visio elinden bile kartalmuı· dedi . 
tur. 

* • • 
Bu adam şimdi nerededir? 
Bir rivayete sıöre merkezi 

Türkistandadır. Diğer bir 
rivayete göre Mııırdadar; 
Habeılilerle de münaaebab 
olduğunu söyleyenler vardır. 
Fakat hakiki yeri neresidir? 
bilen yoktur. 

Saitano müstehzi bir va· 
ziyet ile: 

- Hayır, henüz miras gel
medi. Ben ıize yalan ıöyle
ditinizi, kendi kendinizi al
clatmaja çalııtıj'laııı söyli
yorum! dedi. 

Paıavan bllyllk bir hid
detle: 

Ayni zamanda Bu• Rtu , 
na da kendiıini takip •~ 
ıi hakkında bir it•'~ 
bulunda, etikten geÇt:,~ 
de dinerek ıavalyeye ti' 
bu son bakıttı! ve, elil• ~-· 
öpliciik itareti yaparak r 
den kayboldu. 

Saitano ŞöYalyeye: . 
- Haydi, geliniz! dedi· 
Pauvan: 
- Nereye gideceğiz ? 
Diye sordu. , 

d• " - Hele evveli çıkalıot r' 
Saraydan çıkhktan ~0,e 
görüşüııOz. ÇOnkl ne ~~-jji 
ne de ben burada keD 1 ef' 
emniyet altında farsede'° of 

Oldukça acele bir Y~'~ıss'~ 
saraydan çıktılar, biçbır tdle41 

çıkmalarına muhalefet e Jı fe 

Pasavan, gene karanla S•' 
tenha ıokaklarda sadece dO· 
itano ile birlikte bul00, 

Devamı~ 

Merkez ban"ıı~• 
çt• 

Yeni binasına ge ""' 
Cumuriyet merker: ball d•~; 

buglln Birinci Ko~dolO 
tamir ettircliji e.ki ~· 
bankan binaıına f~ 

YURDDAŞ: 

Kurduğumuz fabri~ 
ve yaptıj'mız demir ~ 
hep alaıun biriktirlD~cl 
ctlne dayanır, b~ d8clit• 
arttırma aenin eb•. 9'• 

UluHI Ekono111ık 
Arttırma Kot'°

0 

Yalnız, bu kadar ekıan
trik hareketlerine rağmen, 
lngiliılerin bulunduğu yer
lerd~ de muvaffakiyetle ça~ 
lışması her tarafta haklı bir 
tüphe uyandırmıştır: Yoksa. 
Bu adam, Entellijan servi· 
sin ... · Zahiren muarız görü
nen • hakiki bir adamı mı· 
dır?. 

Sarayda bir RuJJJ 
• DöLBERD - ı9 

Zevkle okuyacağınız. Yeni roınaoıııı• 
yakında haşhyoruz •• 


