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liuıuıi illnlar: ldarebanede kararlaştırahr 
.Jaııldıjı yer: (ANADOLU) Matbaa11 lzmirde çıkar, alqamcı siyasal razeteclir 

Yugoslavya saltanat naibi 
Prens Pol, lngiltere hatba· 
kanı Sir Baldvin ile gllrDş
mfişUlr. 
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Italyanlar zorluklarla· çarpışıyorlar 
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ltalya Hahe~istan'da ne Eden, Paris'teo Geçer-
' ken Laval'la Konuştu 

yapsa netice itibarile bir 
şev elde edeıniyecel~tir 

lstanbul 30 (özel) - Londra'dan haber veriliyor: 150 ltalyan tayya
resi, Ras Seyyum 'un karargahını bombardımana kalkışmışlarsa da, 
saatlarca bomba attıkları halde hiçbir zarar rapmağa muvaffak olama
ınışlardır. Bu, Ras Seyyum karargahının, düşmanca tamamen beli i ol
mamasından ve Habeş ordularının mestur mevzilere dağılmış hulun-
ınasından ileri gelmektedir. 
lstanbul, 30 (özel) - Cibuti ile Adis · Ababa arasındaki şimendifer 

hattı• Italyan tayyareleri tarafından bombardıman edilmesi ihtimaline 
karşı Fransız Kızıl haç teşkilatının idaresi altına alınmıştır. Bu hususta 
Fransa ile Habeş hDkfimeti arasında tam bir muvafakat hasıJ olmuştur. 

l.tanbul 30 ( Özel ) - Paristen haber veriliyor : ltalya • Habeşistan harbı etrafında logiltere ve Frama ara
llada cereyan eden mifzakereler, tam bir fikir ve istek birliğile net,~ye doğru ilerliyor. Buna n-ran her 
ikt hllk6met, Italyaya, Habqistanda yalınız bir kontrol hakkı verilm~ için mutabık "almlflardır. 
Parie 29 (A.A) ,.. Habeı'leri çetelere ayırarak 
S.uenein bu-"n " ;: Makalle civarında bir baskın ' e- r.,. 
Paria Soir gaze f:-: 
leaiade ltalya'ya ~~ 
fapılaeak yeai -Jt-~ 

"8klif ler hakkm· 
"- Ji'ranu ile in· ,. . ._ 

lllttarenin uyut· >
..... oldulr.larıaı 
'-1.er vrrerek 
diyor ki ı 

- lngiltere, 
h-. teklifleri ya· .-~~,.., 

140. 
ta1a Komaya bll· 
direcekdr. Bu 

lelttife gire, ltal· ~ ~ 
lQi,J "' 

1•nlara bazı Ha· ~..,.: 
ıı.,. eyaleti erinin le ' ·~ 
ltontrol hakkı 5!r:!.:~~~~~~:2!!;~;.;.:.;.~~~~:.......;..::.;;.~-....~~~~~ 
•tr1tmekte iae ATEŞE MUBEYYA BiR HABEŞ MAKiNELiSi 
4e ile Inglltere ne de ı yan'lan .. ..,tmak için ikide mektedir. t....._ k H ' erek bir tatbik ettikleri aıkeri ltalyan 'Jara teslim olan 
.&L gere karak~' 8lala hareketler, iyi neticeler ver· Raı Gllkıa, maiyetindeki 
"'QQm ve ycı ıe yay r •., •• • •• .,. • 

"-kkmda hiçbir tavizde y t ı • c 
b-.tunmamaktadırlar. Bu· unan gaze e erı ve U• 
""n eehebi de Habq im· • h 
P.ratOl'DDUD blyle bir tek• murıyet ayramımız 
lifi reddedeee~idir. Bu 

e •• 
~-· geçen Paar gnnı BQtQn gazeteler Tork-Yunan dost-
"liliz ve Fransız mftte· I " d b h J k 

-..;. .... " aramda yapı1au ugun an a sey eme te ve Se-
~019~ma1ar 10nucunda vincimize iştirak etmektedir 

vermek istemiı iıe de mu· 
vaffak olamamıı ve neticede 
mllbim bir zayiata utramııbr 

Girid 
Adasında asayiş 

varmış 

latanbul, 30 (Ôıel) - Gi· 
rid'de 6rfl idare billfına 

hareket eden bir çok kim· 
aeler tevkif edilmiı ve 24 
saat içinde muhtelif cezalarla 
cezalandırılmıılardır. 

Son gelen haberlere göre 
adanın h•r yanında a1ayiı 
hükllm allrllyor. 

Italyan 'ların 
31 numarala resmt 

tebliğleri 
Roma, 30 (A.A) - 31 nu· 

marala resmi bildiriği: Eritre 
cephesinde birinci kolorduya 
menıub iki milfreze biri 
Sarabot biilgeainin merkezi 
olan Hauaien istikametinde 
ve diğeri de Akıum'dan 

T okoıe aehiriae kadar bir 
keıif taarruzu yapnnılar ve 
ciddi bir mukavemet g6rme· 
mitlerdir. 

~~----~-------~~-Laval, Italya - Habeşistan harbının 
biran evvel ,:st)Da "ermesini isti yor 

'""7-'.~- - Lord Eden Cenevre'ye fit· 
-~e_~-için Pariı'ten geçerk• 
M. Laval'Ja önemli bir mi· 
Jikatta balunmıt- ~~ -hik67 
-~!tioden._a!mıı oldai.!_ tali· 
mat hakkında Fransız rica· 
u.!ıe-ıiiaıum'ii-Yirmiıtir. 

Söylendiğine röre, ltalya· · 
Habeıiıtan barbının biran 
evvel nihayete ermesi için 
F ranıız baıbakanınıa ileri 
ıilrdüğli noktaiaazara lnl'Ut .. 
re de bazı ibtiraıi kayitlerl• 
İftirak etmektedir . 

&Iıtaıbul, 30 (Ôıel) - Lord 
LORD EDEN Eden bugln Ceaene'ıe nr· 

lıtaabul 30 ( Ôzel ) - lmıt ve Fraaa Konçello ile 
Londra'da haber veriliyor: rlrilfmllıtlr. 

••••• 
Yunan Komünistleri 

Sürgün Ediliyor 
Siyasallardan Papaodreo ihtilAI 

beyannameleri dagıttıracaktı 
lıtaabal SO (Ôzel) - Ati· halka hitabeD ihtilll MJU• 

aa'dan haber •eriliyor: Ya· nameleri dajıtbrmap t•lt• 
aaniatan'ın iç emniyeti içia btla eylediiindea ikamet et• 
muhtelif adalara ıl,,an edi· tiii otelde zabıtama aeaa• 
len komllniıtlerin ikinci par· reti altına ahamıtbr. 
tisi de, jandarmnlana mu· ••••----

h~fa~11 altanda vapurlara Cumurı· yet 
bınclirilerek Yunan adalan· 
na aevkedilmiıtir. Banlar, 8 
UZUD müddet ba adalar da ayramı her taraf. 
oturmata mabkOmdurlar. I h 1 

Siyaullardan Papandreo, a eyecao 8 

Prens P ol kutlulandı 
Raid vin 'le gôrllştfl 

"•-
~ .o 

POL VE EŞi 
Londra, 29 (A.A) - Ya· 

goılav prenıi Pol, M. Bald· 
vin'i ziyaret etmittir. 

Diin villyetteki kabul ru
minden ıonra, C11mari1et 
alanında yaimara rafm• 
resmi geçit yapılmııtır. Ge
ce Ordu evinde ve Paaa)'ll' 
gazinosunda balolar, Halk 
evinde mllaamere verilmif. 
birçok yerlerde etleaceler 
tertip olaamq ve Camari• 
yet bayramı ıenaçle katla• 
lanmıtbr. 

lstanbul 30 ( Ôıel ) -
Cumuriyet bayramı barada 
heyecanla kutlulaamıfbr. 
Şiddetli ra;mara nfmea 
resmi geçit yapılmııbr. 

Ankara, 30 (Ôıel) - Ca· 
muriyetia 12 inci ydcl&nlml 
bayramı mllnaıebetile dla 
- Devamı diJrdılnc4 salU/.J. 

~ olmuttur. '-· O Atiaa, 29 (A.A) - Yunan bliıblittin yeni bir yol açmıı 
. 19tanbal, S0 ( ıel) - Pa- Yeni tefrikamız: 

tia'tea haber veriliyor: gazeteleri Tllrkiye cumuri· olduğuna kaydederek diyor· 
.a_ li,ıbeıiataa'da yağan ıid· yetinin kuruluıunun yıldii· lar ki: rtli Yaimurlar, ltalyan aa· nümii mllna1ebetile hararetli - IAYeni ve modern Tllr· 
•ti hareklbDI ıon derece dileklerde bulunmaktadırlar. kiye'nin gerçekleıtirdiği te• 
~tırmııbr. Cebbelerde, Gazeteler, buıllnkll tarihin rakkileri dostlukla ve sem· 
.!1•releria faaliyetinden 12 sene evel dahi Ônder'in pati duyruları ile takib eden 
,.le. hiçbir ı•J ılrlllme· idaresi altında mllttefik ve Yunaaiıtan, Tllrkiye'nin ıe· 
nııNn. Habeı1erbl, ltal· cl01t memleket tarihiade Yinciae ittirak eder." 

Sarayda Bir Rum Dilberi 
Bu tefrikada, Osmanlı saraylarında yarım asır kadar ealtanat etlren bir Ram 

dilberinin maeeralannı zevkle okuyaealuıuu ! y arııı başlı yor 



• 

Sahife 2 (Ulusal Birlik) !O Birinci Teırla 9'5 ~ 

~111111n111m1111111111111n llllllll l lllllllll llllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll llllllllllll~ in gil iz papazı anlatıyor 

iZabıta Romanı ... ~ NeGüs; meşhur casus Lav-
Şehir kurultayı 

Da haf ta sonunda ikİO" 
ci teşrin toplantısıoll 

haşlıyor jBeyaz Papaganın;rensin deliiletile tahta ~ıkmiş 
l30.ıo.935l1ı;.~;~;,;·: KAıut ORAL SIRRI: Meşhur Lavreos 926 senesinde halkı eski kral 

Şehir kurultayının ikinci· 
teşrin toplantısı için ha11t• 
lıklara başlanmııtır. Kurul
tay, bu hafta sonunda top" 

55 Tefrika Numarası : 77 =: 
iilllllHllllllllllllllllftlllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111ıırra Li j i al ey hine nası 1 tahrik etmiş idi 

lantılarına başlayacaktır. 

- Kalk biraz bir şey 
yedikten sonra gider yata
j'ında rahatca uyuraun. Zira 
öğleden sonra isticvaplara 
başhyacağız. 

Dedi. 
Boni, tahkikat için Nev

york'a gitmiş olan amirinin, 
kendisini uykuda bulmasından 
çok miiteessirdi. Bu fena te
sadüfe kendi kendine kızı· 

za görüyorsun ki Sevie bü
tün işleri halletmiştir. 

Boni güldü ve taharri 
amirinin yanına oturduktan 
sonra: 

- Bana neler elde etti-
ğinizi söylemezseniz, uyu
yamıyacağıml 

Con Straun bir kahkaha 

iki ay önce Habeş impa
ratoru ile ~örüıtüğilnü söy
liyen lngiliz papazı H. S. Me 
Celland Londra'da çıkan 
" Daily Skteh ,, gazetesine 
yazdığı bir makalede şunları 
anlatıyor. 
"Meıhur Lavrens Habeş 

itlerine karışmamıf olsaydı, 
şimdiki imparatorun Habeş 

bu resimleri Habeş papaz
larına daiıtarak bunların 
taassubunu körüklemiş ve 
hepsini imparator aleyhine 
harekete teşvik etmişti. 

Papazlar propagandaya 

Yağmur ., 
Dün sabahtan başlayan yal" 

mur, kısa fasılalarla beaıe0 
akşama kadar devam etaıif" 
tir. Haber alındığına giJ~~ 
mulhakatın birçok yerlerın 
de de yağmurlar yağmııtı': 
Geçen ilk yağmurdan be~ 

• 1111• ekime başlı yan rençberler 1 

kopardı ve sonra : tahtına çıkması çok şüpheli 
d · · l - Arkası var -yor u. Amırı söz erini bitir- ,.._ __________ olurdu. Bugünkü Habet ha-

başladıktan sonra o zaman 
Ras Taf ari diye tanılan bu· 
günkü imparator isyan etmiş 
ve Adis-Ababa'ya yürüyerek 
Lij Yasu'yu yakalayarak zin
dana atmış, tahta Menelikin 
kızlarından Zandito'yu geçi
rerek kendisi evveli saltanat 
naibi olmuş, daha ıonra 
oturarak imparator ilin olun
muştur. 

bu ikinci yağmurla çok •'" 
vinmiştir. Artık bundan ıoulot 
ra her tarafta kıtlık ınabı 
ekimine devam edilecektir· ' ~ YURTTAŞ: dikten sonra : . , ' nedanının asıl kurucusu Liv-

U aJ kevİ n de renıtir. Livrens 1926 yılında - Ne var, ne yok aziz 
ıefim 

Diye sordu. Con Straun: 
- Ne olacak, trenden 

çıkar çıkmaz bir gazete al· 
dım. Gazetenin birinci sa
hifesinde biçare Kora 'nın 
ölüm hab!rini okuyunca şaş
tım. O sefili isticvab etti
niz mi? 

- Sureti kat'yede inkar 
ediyor. Pansiyonun semtine 

bile uğramadığını söylüyor. Hat 
ti hidiseyi işitince bayıldı. 
- O öldürnıUştilr. Zira Ko· 

ra Perker hayatta kalİaydı, 
onu itham edecekti. 
- Fakat Kora, onunla dar· 

iın deiil miydi? Kendisini 
neden ona öptürdü ? 

- Ne bilirsin, maksadına 
nail olmak için zorla öpmüş 
olabilir? Her ne ise, sen 
istirabata çekilmeden evel, , 
Madam Honhard hadisesinde 
yaptığımız gibi, pansiyondan 
biç kimsenin ayrılmamasını 
emret ne olur ne olmaz. Sen 
bu cihetleri takdir edersin 
fakat her ihtimale karşı emir 
vermiş bulunayım. 

Boni, hemen cevap verdi: 
- Doğrudur. Fakat, bu ka

dar kimsenin bu evde hap
sedilmesini ben nasıl temin 
edebilirim? 

Booi bu sözleri söylerken, 
Coo Straun, onun ruban çok 
sarsılmış olduğunu hissetmiş 
idi. Bir defa yüzüne baktı 
ve sonra: 

- Şimdi dediğimi yap ! 
Git istirahat et, öğleden son
ra zinde olmahsın 
dedi. Boni odadan çıkarken 

Con Straun dikkatle ona 
baktı ve; 

- Bir saniye, bir şey so
racağım. Bu sabah pansi
yonda hanginiz bulundu? 

- Turner. Zannedersem, 
ıimdiye kadar raporunu ha-

zırlamış bulunacak. Yalnız 
ıunu anlıyorum ki, Madam 
Ponteı, kocası Dosti ve 
hizmetçi kızı Tilda, biç bir 
malumat veya bize yaraya
cak bir ip ucu vermiş de-
iillerdir. Bunların üçü de 
uyuyormuı, hadise hakkında 
hiç bir ıey iıitmemişler ... 

Fakat şefim, seyahatiniz
den döndünüz, ne getirdiniz 
bize! Onu sorayım, tahmin 
ederim ki biçolmazsa Davun
dın karakteristik ahvalini 
tetkik etmişsinizdir. 

- Davuod'ın mes'elesile 
biç meıgul olmadım. Maaba· 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmıı bir 
""Ot6r ıatılıktır. Taliplerin 
idarehanemize miiracaatları 
UID ohmur. 

ilk, Orta tahsil kurs-
ları ve resim dersleri 

Halkevinden: 
LAVRENS 

bir.terce nüsha bastırmış ve 

Bu ıuretle imparator Haile 
Selase; Livrens'in iayretile 
tahta çıkmıı sayılır." 

Türk hiçbir savaıta di· 
ğer uluslardan geri kal•" 
maz. Arsıulusal arttırlll• 
günilnde de adevini yap· 

Ulusal Ekonomik V' 
Arttırma Kuruaıo Orta tahsil kurslarımız 

4 ikinci teırin 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 kayıtluını 
yaptırmamış olanlar 1 ikin
ci teşrin 935 cuma günü 
saat 17 de Halkevinde 
hazır bulunmahd1rlar. Bu
rada ders programları iıak· 
kında kendilerine izahat 
verilecektir. 

Habeıistan'a ayak bastı. O 
zamanki Habeş imparatoru 
Lij Y asu idi. Bu zat, şarki 
Afrika'daki Alman mllıtem· 
lekelerinde bulunan general 
(Lettavv Vorbek) Habeş as· 
kerleri gönderiyor ve ona 
her türlü yardımda bulu
nuyordu. 

Livrens'in ilk vazifesi bu 
yardımlara karıı gelmek ve 
ve onları durdurmaktı. Di· 
ğer taraftan imparator Lij 
Yasu Habeş'Jileri Hiriıtiyan· 
hktan çıkarıp Mtislümanlığa 
sokmak için çalışıyordu. im
paratorun kendisi, Müslüman 
olduğunu ilin etmiş ve sara
yını Müslüman Habeş'Jilerle 

doldurmuştu. Livrenı Habeş 
imparatorunun, yeni kıyafe
tile resmini alarak bundan 

B3ldvin, tez elden saylav 
yaptırıyor 

• 
seçımı 

• 
-------------------------Amele partisi, saylav seçiminde muhafazakar 1 ar l ıt 
şiddetli surette çarpışmağa hazırlanıyor 

hiçbir ıebep yoktur ve bu temin edebilmiıti. Bilib.,., 
böyle olduğundan parlamen- kabul ve tatbik edilmit ol•• 
tonun normal müddetten bir politika tabiyesinin (maotf" 
yıl evvel dağıtılmasını mu- ralarının), memleket tarafaO· 
hik kılarak hiçbir makul dan tasvib edilmemiı oldor' 

Halkevindeo: 
İlk tahsil kurslarına de

vam etmek istiyen yurd
daşlarımızın birer fotoğ· 
raflarile biran evvel hal
kevi sekreterliğine baş 
vurarak kayıtlarını yaptır
maları lizımdır. Kayıt işi

nin arkası alındıktan sonra 
bu kursların ne zaman 
açılacağı ayrıca ilin edile
cektir. 
Halkevinden: 
Halk~vi Ar komitesine 

bağlı 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 başka her 
gün saat 15 ten 16,30 za 
kadardır. 

Tütün satışları 
Bazı alıcılar acele et· 
mek istemiyorlarmış 

Tütün ıatıılarının, birkaç 
gilndenberi ilk hararetini 
kaybettiğini haber aldık. Bu
nun hakiki sebebi henüz ma
lum olmamakla beraber, bazı 
kumpanyaların, fiatları yük· 
sek gördüklerinden acele et
memeğe karar verdikleri söy 
Jeniyor. Bunun ne dereceye 
kadar doğru olduğu belli 
değildir . -------------

Mancester'de çıkan "Man
cester Gardiyao" gazetesi; 
Baldvin'in, bugünkü krizden 
istifade ederek tez elden 
saylav seçimi yaptıracağını 

yazdıktan sonra şu müta
leayı yürütmektedir: 

"Bu ise, gelecek beş yıl
da mubaf aza kir partisine 
iktidar mevkiini temin et· 
mek için, hakim bir surette 

yafa yan "Birliği" hükumetin 
halihazır dıı politikası hiz· 

metinde kullanmaktan baıka 
bir ıey değildir. 

Enternasyonal duruma da
ir hükumet tarafından tek
lif olunacak olan kararlara 
Avam kamarasının iıtirak 
etmiyeceğini düşünmek için 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
lcarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 217 lira 66 ku

ruş borcunu bugüne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek 
menkul eşyası da olmadığı anlaşılan Nuh oğlu Hasana ait 
Mesudiye mahallesinin Gazi kadınlar caddesindeki 8 ra
kamlı hanenin icarat ve mukataalı vakfiyenin memurini 
vakfiyece tahsili hakkındaki 20 temmuz 330 tarihli kanun 
uyarınca haczine ve satılmasına karar verilmiş olduğundan 
almak istiyenlerin 18-11-935 tarihine rastlayan pazartesi 
ıünü saat on beşte kıymeti mubammenesi olan 5600 lira
nın yüzde 15 depozito akçesile vakıflar direktörlüğünde 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~sa~t~ıı~k~o~m~is~yonuna gelmeleri ilin olunur. 17-23· 30 3406 

Satılık 
Boğaziçinin en değerli ve şerefli yerinde bugün kö

mür depoları olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
IstanhuJ evkaf direktörlüğünden: 

Değeri 
Lira Kr. 

11292 ()() 

Pey parası 
Lira Kr. 
864 90 

Kapı No. Harita No. Miktarı 
Eski Yeni 
105 119,2 2 3242 Metre murabbaında olan arsa· 

•• izah mutasavver ldeğildir. anlatılmııtır. • Daha seçİlll1 

" Üstelik, itıizlik yardım ilk gllnünden, muhafazakA' 
kanunu,. nun teabit etmiı ol- partisi, ıeçim daireleriod" 
duğu nizam ve tasrihlerle hızının tesirini kaybetaael' 
halli düıünülen mühim ve acil bİ' 

baflamııtı, ve bu hali• .., 
mes'ele henüz mevzuubahs tabii neticeıi olaralt da 111" 
edilmiı değildir ve bu kadar teakip genel ıeçimde ,_
ehemmiyetli ve ulusal bir dem tarihinin en aj'lr .-t 
mes'ele bili ortapa dururken Jubiyetini tatmak mecb; 
bir seçim yapılacak olursa yetinde kalmııtır. 
bu, dıı politikasına veya mil- .. Miıter Baldvin'in, b~ 
li mftdafaaya ait bir çok bu ahval ve hldisaP"' 
mes'eleleri ikinci plinda bı· tamamen malumattar old~~ 
rakarak, biltftn. endilıtriyel için, enternaayonal kfP"". 
seçim dairelerinde intihap bu yDksek ve tehlikeli ••" 
cidalinin en ön safhasında da, memleketi hemen 1•~ 
gelen ana politika milnaka- lacak bir genel seçime 1 ~ .. 
ıasını teıkil edecektir. rilklenmesini hayretle tel• 

.. Son defa olarak, bir milli ki etmek icabeder. 
müşkülün parti nam ve he· Amele partisi hazır. , 
sabına istismar ediliıine 1900 Amele partiıinin bu 111';, 
genel seçiminde rast gel- ele hakkJndaki hiikmO, b , 
miıtik; maamafih o zaman men biltün esaılarda, L~ 
tutulan poletik yol ancak ral partinin yakarıda 1 
bir an için muvaffakiyet · Devamı 4 ncü uJıifeJI' 

:::111 H il l il l l l l l l l l il il l l l il l l l l il il l l l l llll lll il l l l l l l l il l l l l l l l l l l l il l l il il lll lllll l il lllHHllll 
~ Acele ediniz!! ----- Cumaya bir şey kalmadı !!! 

Herkee gibi siz de ko,up gôrftnftz!! Çftnkfl 

KARYOKA 
---------

1 
-

Yalnız ((:uma) ya kadar gösterilecek ~e 
= film ltanhula iade edileeektir. 1 
~ (TAYYARE 1 

1 
DID bütünü 

12306 oo 922 95 105 119,3 1 3533 ,, " ,, ,, = Sineması) hoton lzmirlilerin 
Yukarıda kıymet, emlik ve harita numaraları yazılı olan ve 119 numaralı yalıdan ayrıl- K ARYOK A 

mıı bulunan Kuruçeşmede bir yanı tramvay caddesi, bir · yanı , deniz ve bugün kömür = '' yı 
depoları olarak kullaoıJan iki parça arsa ayrı ayrı satılmak üzere 22-10-935 günlemecinden = '' 
başhyarak kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. =:Görebilmeleri ıçın her gfln saat I 1,30 da açılıY 

Üstermesi 7-11-935 günlemecine rastlayan perşembe günü saat 15 te lıtanbul vakıflar = d ki k k 30.40 50 JCŞ 
direktörlüğü komisyonunda yapılacaktır. istekliler artırma ve eksiltme yasası uyarınca ~ Fiatlarda eğişi İ yo tur · • 
biçilmiı değerlerinin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey paralarile teklif mektuplarını muhtevi ~ AYRICA : Foka "Türkçe sözlü dünya haberleri,, 
zarflarını belli aaattan evvel komisyona vermeleri, şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün = Miki "Karikatör Komik,, 
mablülit kalemine gelmeleri. 26-28-30-1 3523 İİİİlllllllllllllllllllllllllllllllnlll11111UllllUIHllltllHllllllllHIHllHlll'llllllUnllHll 
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IOlivier ve fftrek8- Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
Si Limitet vapur ROYAL NDRLANDAIS 1 Hımburr, Copenbare, Dant· 

KUMPANYASI · mg Gdynia, Oılo ve lakan· 

--... 

N. V. 
Vv. F. H. Van 

Der Zee 
hı.. & Co. 
... UtscHE LEVANTE LıNIE 

"VVINFRIED" vapuru ha

~ hmanımızda olup Roter
~ •e Hamburı için yük 
~aldadır . 
..:JRO JA " vapuru halen 
t ımızda olup Hamburg 
~remen için ytlk almak-

"Vv ASGENVVALD" va
,,_. 14 Bci. teırinde bek
~or, 14 Bci. teırine kadar 
~Y911, Roterclam, Hamharg 
~remen için yik ala-

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ncoz ilAç ve tu• 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yaiıdır. 
Şerbet gibi jçiJebilir iki defa ıllzülmiltllr. 

Biricik aabf yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nazhel 

SıeeAT EzANEsı 

~A., motlrll 31 Bci. 

:::::., ı::;•i;:;.:.:ı.;: 1'1ııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııınıınınıunııınıııııııuıınuıuıı"'l 

ısı.; ~=.~Bı•m•• ITürk Hava Kurumul 
~:OREA. vapuru S ikinci = -

acentası "DUCALION,. vapuru el- diaavya limaalan için yllk 
yevm lim&111111ızda olup 29 alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor- teıriaievvelde Aavera, Ro- .. GOTLAND" motörü 30 
don. Tel. 2443 terdam ve Hamburı limanlan 1 nci teıriade beklenmekte 

Ellerman Linya Ltd. için ytlk alacakbr. olup yükünü tahliyeden ıonra 
Liverpool hattı: • HERMES ,. vapura el- Roterdam, Hamburg, Co-

.. LESBIAN ,. vapuru 26 yevm limanımızda olup An- penhage, Dantzıg, Gdynia, 
B. teırinde Liverpol ve vera, ıtoterdam, Amıterdam Oalo ve lıkandinavya liman
Svvenıeadan ıelip tahliyede ve Hamburı limanları için ları için ytlk alacacaktır. 

y&k ahyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
bulanacak ve ayni zamanda •TRAJANUS,. vapuru el· .. SARMACJA., motörü 20 
2 ikinci tqrine kadar Liver- yevm limanımızda olup ytl· 2 nci. teırinde beklenmekte 
pool ve Glasıovv için ytlk kllnll tahliyeden sonra An· olup (Doğru) Anvers ve 
alacakbr. vers, Roterdam, Amıterdam Gdynia limanları için yük 

.. ALGERIAN" vapuru 15 ve Hamburg limanlan için alacakhr. 
ikinci teırinde Liverpol ve yllk alacakbr. SERViCE MARITIM 
Svvenseadan gelip tahliyede .. OBERON " vapuru 5 ROUMAIN 
bulunacaktır. 2nci teırinde beklenmekte .. ARDEAL " vapuru 13 
Londra • Hull hattı: olup yilkllnll tabliye ettikten 2nci teırinde beklenmekte 

ıonra Anvera, Roterdam, olup yükünü tahliyeden · 
.. POLO " vapuru 30 bi· Amıterdam ve Hamburg li· sonra Köstence, Sulina, Ga· 

rinci teırinde Londra, Hull maaları için yllk alacaktır. laı ve Brıyla limanları için 
ve Anveraten gelip tahliyede .. GANYMEDES" vapuru S yük alacakhr. 
bulunacak ve avni zamanda 2nci teırinde beklenmekte .. ALBA JUL YA,. vapuru 
6 ikinci teırine kadar Londra olup yllkllnll tahliyeden son- 21 2 nci teırinde ıelip 22 
ve Hali için ytlk alacaktır. ra Anvera,' Roterdam, Ama· 2nci tetrinde Malta. Ce

terd~~ ve Hamburı liman· nova, Marsilya ve Baraelone 
..MARONIAN,. vapuru 6 lan ıçıa yllk aJ-.cakbr. limanlarına yilk alacaktır. 

ikinci teırinde gelip 12 ikinci ·~ERES" vapuru 1 2nci .. DURUSTUR" vapuru 20 
teırine kadar Londra ve teırınde beklenmekte olup 2 aci. teırinde beklenmekte 
Hull için yllk alacaktır. yliklln6 bopltıktan ıonra olup yllkllntl tahliyeden son• 

.. OPORTO " vapuru 20 Burgaa, Vana ve K&ıtence K•atence Sulina Gala• r 1 • • k 1 k ra u , ' 
ikinci teııinde Loadra, Hull ıman arı ıçın yll a aca tır. ve Brıyla limanlarl için y6k 

..CERES,, vapuru 19 2nci 
1 

kt 
ve Anverate• gelip tahliyede t • d A R d a aca ır. 
bulunacaktır. eırın e nvera, oter an;t, Hamit: lliııdaki banket 

Amaterdam ve Hambarı li· 'hl . d k" d •. 'kl'kl The General Steam Naviıation 1 • • -Ak la ı..&.. tan enn e ı e1111 ı er• 
mu an ıçın 1 .. a caaur. A •uı· t k bal 

Co. Ltd. SVENSKA ORIENT den cente meı ıye a 
•ALBATROS,, vapuru 25 Lt 1 etmez. 

N EN F--•a tafaillt i,.in ikinci birinci t~ırinde gelip 28 bi- .. NORDLAND ır. n 3 11&1 ..--
,, motur Konloada Tahmil ve Tala-teırine kadar Londra i,.in 2 · · d b ki k ... ncı teırın e e enme te liye tirketi binası arkuuada 

yllk alacaktır. olup ylikllnll tahliyeden ıonra Fratelli Sperco acentahpa 
Deutsche Levante Linie R tt d H b Co 1 o er am, am urı, • m&r-.caat edllmeıi rica o 11· 

.. SOFIA,, vapuru 28 B. penhage, Dantziı, Gdynia, nar. 
teırinde Hambarı, Bremen Oafo ve Iıkandinavya liman- Telefon: 2004 - 2005 • 2665 
ve Anveraten gelip tabii- larına hareket edecektiı. illada yazılı tarihlerdeki 
yede bulmaacaktır. .. VINGALAND " mot6ril değitikliklerle navloalardaki 

Not: Vurat tarihleri ve 12 2nci teırinden 16 2nci değitikliklerde acente me• 
vaparlarua isimleri berine teırine kadar Roterdam, auliyet kabul etmez. 

:f:k:::::.· ·-·a11,et , .. - ... J ümer Bank--· 
Ali Rıza 
Mocellitbanesi 

Yeui Kavallar ça11w 

No. 34 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

~~1:m!9':'~:;:: 1 Büyük Piyangosu 1 
.. m çıkaracaktır. E -1•----•ıilııılllllllll• 

~NUBIS,. motaril 11 § Şimdiye kadar binlerce kişiyi 1 

FesanQ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

ıs tepiade bekleniyor, = • . • = 
ilciaci t.-ine kadar An· a zeDlı(ID etmıştır. § 

:--. Roterclam, Hambnrg ~ ı. inci keaide 11 ikincite'9'in 935 tedir. ~ ~itti Bremea için yik ala- § v == 
~-ENT H. scHULDT i Boyok ikramiye: 25,000 Liradır 1 

"t4 HAMBURG ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık i 
~ Ot~RdG,. bvaklp~ 8 ~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir§ 

.. ,. ... e e e111yor, =- = 
'•ra, Koterdam ve Ham- 5 mflkitat vardır. 5 

~ ı:, :KE --::~EL -'81111HHllllllllDlllllllllllllllllllllllllllllHIHHllllHlllUIHIHllllllllllllHIHllDI., 
VSLINJE ( D-5. A·S. tepinde bekleniyor, Belgrad, 

SPANSKELINJEN ) Noviıad, Komarno, Buda-
.. OSLO pqte, Bratiılava, Viyana ve 

23 80SPHORUS,. mot&rl Linz için ytlk alacaktır. 
~ 8iriac1 Tefrinde bekleni· ARMEMENT DEPPE-
- • Dieppe Dlnkerk ve ANVERS 
~ec limanlanna yük ala- .. EGYPTE" vapuru 20 Bci. 

~İCAN EXPORT LINES- teırinde bekleniyor, Anvera 
.. NEVYORK Direkt yük alacakbr. 
~ llMOUTH,. vapuru 16 .. ESPAGNE" vapura S 
~ tetriDde bekleniyor, ikinci teırinde bekleniyor, 
~!rk için yllk alacaktır. Anvera, Direkt yük ala
~ ~CELSIOR. vapuru 30 caktır. 
ır:· teıriDde bekleniyor, Geliı tarihleri ve vapur-
1· ~0tk • • ·.ak al kb lana ilimleri llzerine meı'u 
&"RVl1çıCaE • 1 

.. DIREaKcaT r. .. liyet "'bul edilmez. 
lJANUBIAN Birinci Kordon, telefon 

TUNA HA m No. 2007 - 2008 
~A. aotM 12 Bci. "Vaparlana•i IİIDleri, ı•I· 

Tire~de 
lıtanbul ıabık Alemdar 

Sıhhat Yurda hekimlerin· 
den. 

DOKTOR 
Soleyınan Sırrı 

Basta kabultlne hafla· 
mıthr. AkdAer Veremi 
Hava verme uıulile te-
davi edilir. 

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

me tarihleri ye aaYI• tari· 
feleri haklaa.ta bir taalllalde 
girltiJaaeL• 

rini tecrlbe edi 
• 

ıız •• 

Ve Ptlrjen ~pm 
en tllUln bir ma.. 
hll tekeri oldutu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtlehll 
i•tiyeıaler Şahap 

~ Somer Bank yerli mallar pazaı-r 
,.! lzmir şubesinde bulursunuz 

~ ııuın ınıımnııııuııuıııııuın~ı!nııııııunınıunıımııın anHınnıınnnınınl 
CQ ıizmır yun mensucatıa 
~ iTürk Anonim şirketil 

§ lzmir Ytln Menıocah Tark A. ş. nin Halka· 1 = s pınardaki kumaş fabrikaeı mamulahndan olan il = § mevıimlik ve kıtlık, zarif komatlarla, bauaniye, il 1 f8l ve ytln ÇQrapları, bu kerre yeni aç~ Birlael 1 
a kordonda Camhurlyet meydanı civannda 186 5 
i numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim şir· il 
~ keti) mqH88ında eatılmaktadır. Mezk6r fabrika· I 
§i nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum §! 
= -•- hl "•teri'l . . b. = 5 olan mam .... tOB •• erem m~ erımıze ır == 

~,..,,..,§ defa daha taveiyeyl bir vazife biliriz. i 
§ Perakende ıabf yeri Toptan ıatıı yeri § 
§ Yeni manifataracılanl• mimar 1 ci kordon no: 186 Şark §1 
§ Kemalettin Cad. Satar zade bala T. A. Ş. ii 
5 . biraderler E! = 1 Kaza otla prfdl A11m Rıza ı== 
5 ve biraderleri == 

Sıhhat etlrgtln 

haplannı Maruf 
ecm depo11UmdaDll" 
ve eaaaelerdea 

= Yeni maaifaturacılarda mimar i!i 
!§ Kemaleddin Cad. YIDll mal· 1 

.... mlar. ILnMfu.~~~ .. F. Kaacl-•m11111111111111RllUlll• lllllBIRllllHlllH 



' . ,f ~ 4 (Ulusal Birlik) 

..... . 

SON · TELG~AF.LAA 
• • • . ' • . • . . • • - ~ . : -1.. •, .: .. ' .· .. -~:.· 

Radikal sosyalist kongresinden doğan hoşnutsuzluk devum ediyor 

Paris gazeteleri, Laval'a olan i~ima
dın sarsıldığindan bahsediyorlar 

F raıısız siyasal çevenleri~ Fı·ansa 'da dahili gaileler çıkacağından endişe 
ediyorlar. (Ekler) Dalacliye'ye hücumlarda huluıluyor · 

Istanhul 30 (Özel)- Paristen haber \'eriliyor : itimadından bahsetmekte ve bu itimadın saraıldıAını 

Batnn Paris gazeteleri, Uadikal Sosyalist kongresi ileri snrmektedirler. 

milnasebetile uzun yazıhll' yazmakta ye Radikal par· 

tisi ile Komftnistler arasında gôrOlcn ıemayOlden do

layı hncumlar yapmaktadırlar. 

Siyasal mahafilde söylendi~ine göre, Franea'da ya· 
kanda dahili gaileler çıkması kuvvetle muhtemeldir. 

(Ekler), Daladiye için yazdığı makalede kendisini 

Batbakan M. Piyer Laval, dnn diğer arkadaşlarile 
uzun mfüldct konuşmuş ve: mnteakibeo uyan meclisine 
giderek i7.ahatta bulunduktan sonra tekrar Nazırlar 

palavracı diye tavsif etmekte ve (Tan) da blltOn işin meclisine dônmOştOr. 

parlllmentonun uhdei mes'uliyetinde kaldığını ileri Naz1rlar meclisi, bugiln Cumnr ba~kanı M. Lebru-

sOrmektedir. nun batkanhğanda toplanacak ve bntçe etrafında ko-
Diğer gazeteler de, iç siyasada milletin Lavala olan nuşacaktır . ----.!......,oi.---••t---... ++ · - · .. 

Telif ve tanzim komitesi 
yarın ~oplanacaktır ;..... _____________________ __ 

Bu toplantıda 
da ki 

hO.kômetlerin zecri 
tetkik 

tedbirler hakkın· 
edilecektir 

elçiıi gazetecilere verdiği 

Harap divarlar 
Belediye biran evvel 

yıkt•rılmalıdır ..... 
lkiçeşmelik'te Hasta so· 

kağanda 9 sayılı evin, kıs· 
men yılmak üzere olduğu, 

idarehanemize bildirilmiş ve 
feci bir kaza ihtimalinin 
önüne geçirmesi için bele-
diyenin nazarı dikkatini cel· 

betmemiz istenilmiştir. Ha
kikaten bu gibi harap ve 
yıkılmağa yüz tutmuş divar
Jar çoktur. Bunlar, görünen 
birer tehlikedir. Belediye· 
mizin icabını ihmal etmeme· 
sini dileriz. 

·--~~~~~111111111111--D OK TOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'ı.inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

beyanatında demiştir ki: 
.. _ Atatürk gibi büyük ve 

yUksek şahsiyete tertip edi· 
len suikasti logiliz ulusu ve 
bükümeti nefretle kartılar. 

Böyle' caniyane teşebbü· 
siln layık olduğu akibete, 
hüsran neticesine varabil· 
mesi için elden gelebilecek 
her Uirlü yardım hareketi 
logiltere için tammile sem· 
patiktir. 

Maverayi Şeria'da yaka-

ikinciteşrinin beıinci günün· 
den itibaren başlaması mu· 
karrerdir. Bugüne kadar 38 
devlet ekonomik 29 devlet 
finansel ve 24 devlet te İtal· 
ya'ya ihracat yapılmaması 
hakkındaki tedbirleri kabul 
etmit bulunuyorlar. Bunlar· 
dan başka 9 devlette Sliel 
ve şiddetli tedbirler alınma· 
sı lüzumunu ileri sllrmiiş· 

lerdir. 
Zorlama tedbirlerini kabul 

edf!n devletlerin hepsi müı
terek bir halde çalııacaklar 
ve ltalya'dan ne bir şey ala· 
caklar ve ne de bu memle
kete birşey göndereceklerdir. 

lananların teslimi kanun işi
dir. Türkiyeyi memnun et
mek için kanunen mümkün 
olan berşeyin yapılacağına 
emin olabilirsiniz .,, 

lstanbul, 30 ( Özel ) -
Suriye'den verilen haberlere 
göre, Şam'daki Çerkes ku· 
lübü Suriye zabıtası tara· 
fından basılmış ve pek çok 
evrak elde edilmiştir. Bir 
çok Çerkes tevkif olun· 
muştur. 

~~~~~------.------~~~~~ 

Zecri tedbirlerin tat-
bikine başlanırken 

ltalyada daha şimdiden birçok 
hisarlar ihdas edildi 

• 
10· 

Roma, 29 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Zicri tedbirlerin tatbiki 
faşizmin kapitalizme karıı 
istihalesi neticesini verecek
tir. Daha ıimdiden kömür, 
bakır, kalay, nikel ve kır· 

horlar inbisarlart ihdas edil· 
miştir. 

Zicri tedbitler şimdiden 

tatbik edilmektedir. Finanael 
mehafil, Italya'nın zicri ted· 
birlere muzafferane teham· 
mül edeceii kanaatindedirler. 

Cumuriyet 
Bayramı 

-Baştarafı birinci sahifede
şehir bııtan başa donan· 
mıştı. Büyiik Önderimiz Ka
mil Atatürk öğleden sonra 
kamulaya geldiler ve tebri
kitı kabul ettiler. 

Bundan sonra büyük geçit 
resmi yapıldı. Atatürk bu 
geçit resmini ayakta takib 
ettiler. 

Ankara, 30 (Özel) - Yur
dun her yanından buraya 
gelen haberlere göre, Cu· 
muriyetin 12 nci yıl dönümü 
bayramı her tarafta coıkun 
tezahüratla kutlulanmıştır. 

Baldvin, tez elden 
saylav seçimi 
yaptırıyor 

-Ba,tarafı 1 inci ıahif ede -
olan hükmünün aynidir. Miı· 
ter Herbert Morriıon, bu 
hilkmü, ayni Amele ;partisi· 
nin, bugilo iktidar mekiinde 
bulunan (Tory) ve muhafa· 
zakirların politik taktikle· 
ri karıısındaki dOıi1nce ve 
kanaatlerini, çok veciz bir 
lisan ile ifade etmiı bulunu· 
yor; bu zat, esas olarak ıun· 
ları söylemiştir : 

"Genel seçim geldikte, 
amele partisinin organizas· 
yonu haztr buluracaktır ve 
hasimlerimizin tahakkukunu 
diledikleri tahminler ne olur
sa olsun, biz, amele partiıi, 
kendimize baı olan azim ve 
irade ile mücadele edeceğiz 
ve mevcudiyetimizin milli 
ve sosyal bayatta bir de
ğer ifade ettiğini isbat 
edeceğiz. Bununla beraber 
bir müddetten beri nazırlar 
arasında ve "Tory" politika 
mekanizm&1ı içinde devam 
eden ve tezelden y•pılacak 
olan ienel ıeçim etrafındaki 
münakaıalar hakikaten esef 
edilecek ve utantlacak mü
nakaıacıklardır. Bu hal, 
"Tory" yani muhafazalıir 
yurdscverliğinin sahteliğini 
ve boıluğunu ispata kifi 
parlak bir delildir. 

11Daha ne olsun! İşte ya· 
ıadığımız ve diğer birçok 
memleketlerin içinde boca· 
ladığı gergin enternasyonal 
durum! Bu durum artık bu
giin korkulacak bir haıu
ıiyet ve nezaket iktisab et· 

Muharriri -
M1ŞEL ZEV AKO -33 -

Şövalye Dö Pasavan Saitano ile 
girdiği mahzende açlıktan ölmOştD 

Ve, sihirbazın arkasından mum sönmezden evvel, d3~ 
merdivene doğru ilerledi tarafta on iki yol •i11t 
bununla beraber, Pasavan görmüştü. Bir müddet b•~ .. 
geçtiği yerlere işaret koy· tarafa gitmek lizım geleli~ 
mağa da koyuldu. Biraz son· ni düşündü. Kat'i ve 1110~ .. , 
ra, derinlere, mahzene ka- bir karar vermek ın~111.;. 
dar indiler. değildi. Rast gele bir ı~tJ t' 

Pasavan: mele yürdü. Hiçbir neti'' 1• 
- Be adam, dedi. Burada varmadı, geri döodU, "~~ 

hava bile yok. Boğulacağız. lerce ellerile difl1 bİ' 
- Hakkın var Dostum. yoklıyarak ilerledi; geoe ,il 

Fakat ne çare ki şu anda neticeye varamadı. 8111111 0$ 

Paris'in alt.oda bulunmakta· beraber, şövalyede b~t• 
yız. korkudan bir eser yo 

- Paris'in alhnda mı? Yalnız kendi kendine: ,. 
- Eveti - Uğursuz büyücO; bl f 
- Pekili.. Fakat bu yol cidden güzel bir oyuaı 0 

nereye gider? nadı! Dedi. ·ıi 
ıollJ Saitano gülerek: Fakat saatler ge7 bİf 

- Nereye mi gider? Hiç arz üzerine çıkacak 
bir yere gitmez azizim! bü · delilik bulamıyordu. ,-· 
tün medballeri kapanmııtır. Bu vaziyet şövalyede 
Y alıDtz birkaç medhali açık· dişeler uyandırdı: el' 
tır ki onJan da benden baı· - Yoksa.. Dedi. Bu f ı· 
ka bilen yoktur. dedi. altı mahzenlerinde yap~~ 

Pasavan gök gürler gibi nız, çıldırarak öhıaer-
bir sesle : hkü b l 1 ~· ma m u unuyorulll b' 

- Büyücü, bana bak! Dik· .!!.!::_~~yır .. Ölmiyece;iOI .. _ 
kat et, gene bir edebsizlik I' h b t k ' me un si ir azı da ar ı 
etmeğe kalkııma ha!. Dedi. defa öldiireceğim. ,Jı. 

- Ben mi? Hem de na· T k baf":. 
sıl bir edepsizlik yapacağı· e rar yüriimeğe tıi' 
mı tahmin ediyorsunuz?. Bu suretle yenidell d· 

- Ben sana dikkat edi· iki, on, 00 bet saat 1~ 
yorum!. Karnı acıkmıı idi. V ~ 

Sihirbaz, birıey söyleme- açlığa idmanı vardı. ~ 
den ilerlemeğe devam etti. şiddetle ıusamıı idi. S ff 

Uzun bir müddet yer al· luktaa dudaklara kur0' 

tında ratıp ve karanlık yol· adeta yanıyordu. I" 
larda dolaıtılar. Saitano'nun Artık kuvveti de kalos' · 
elindeki mum bitmek üzre idi. Ylirilmek onun içio,:;. 
idi . leımiı, son derecede 1 j 

Pasavan tekrar sabırsızlan· ve bitkin idi. BununçllO / 
dı ve : duğu yere oturdu; a;ladl 

- Ne vakte kadar böyle baıladı. J 
dolapcaiızl. diye ıordu. Şövalye korkudan d t 

Sihirbaz: - Merak etme hiddetinden, asabiyette• 
1 

artık yaklaıtık. lıyordu. Kendi kendine: fJI' 
Bu ıırada, merkezi ve - Rozeli'yi bir dab• 1 

dairevi bir yere geldiler. miyeceğim. dedi. 
Buradan dört tarafa on iki • *• 

1
; 

karanlık yol gidiyordu. Pasavan gözlerini k•P,.-
Saitano: - Eh delikaohl Rozeli'nin hayalini gır;,_

Ben buraları karanlıkta bile daldı. Vücudu uyuıtuı 
tanırım ve kendimi kurtara· dini lı aybetti! f 
bilirim. Şimdi sen de kendi Şövalye dö Pasa••11'(. 
batının çaresine baki anda gerek Saitano ye~~ 

Dedi, ve bitmek üzere rek kraliçe lzebo içio ' 
bulunan mumu söndürdü( tamamen yok olmuıtul 

Şövalye, karanlıkta kaldı • Bitti • / 

miş bulunuyor. Genel pren· 
sip olarak, uluslar sosyete· 
ıının otoritesini mi1dafaa 
husuıunda, bütün siyasi par• 
tiler arasında ienel bir an· 
laşma vardır. Binaenaleyh, 
nasyonal bakımdan şu ha
reket dolu günlerde bir ge· 
nel seçim için hiçbir kabule 
değer sebeb yoktu bilikis 
aleyhine birçok ağır basan 
sebeler mevcuddur. 

"Şahsen, bu politika tak· 
tiıyenlerinin lüzumundan fazla 
kurnaz ve iıgüzar olarak 
hareket etmiş olduklarını 
ergeç idrak etmek mecburi
yetinde kalacaklarını tahmin 
ediyorum. lngiliz "elek· 
tora,, ıı her ne olursa olsun 
geoit bir "fair play" hissine 
maliktir ve muhakkak, parti 
menfaatlerini millet men· 
f aatleri llzeriae çıliaran po· 
litika manevracılarını tedip 
etmek e ıecikmiyecektir." 

ispanya , 
K b. . . ·ı e•~ a ınesı ıstı a 1'İ 

Istanbul, 30 (Özel) - ~· 
rit'ten haber veriliyor: ~ 
panya kabinesi, dilO il ~ 
etmiştir. Cumur batk•.,ı ti 
Zamora, istifa eden lı• ti' 
başkant Sapupiyetro'Yo / 
rar yeni kabineyi te 
memur eylemiıtir. ____./' -·· 

Japonlaı
Çin'de tedbirle' 
alacaklar nı•f ,i-

Pekin 29 (A.A) ,..,.. ~,ı 
makamları, ıimali Çio'd' _,. 

fJY 
türlii Japon aleyhtarı d'ııJI 
yete nihayet ver111e 

1

1 J'' 
taktirde Tiyen Çin'delı~ 
poa makamlarının ladfıi" 
tedbirler alacakları bil 
mektedir. 


