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ULUSAL e 

lımirde çıkar, alqamcı aiyual ruetedlr 

• 
Balkanlarda şiddetli aoğak· 

lar başlamışhr. Epir ve Ma· 
kedonya bfilgeleri karlar al· 
tında bulunmaktadır 

Telefon : 7176 - Perıembe - 31 Birinci Teırin 1935 _ Fiab (100) Para 

Fransa Diktatörlük Aref esinde Mi? 
En·=hfiifik-~ve -ızanıı mu. 

hareheler Cicika höl
~esin~e o1acalitır 

lstanbıil, 31 (özel) - Paris gazetelerinin Adis -Ababa mulıabirleri ya· 
qy w: Italyanların tasavvur itikleri umumi taarruz, gayri muayyen biı· 
tnftddet için tehir edilmiştir. Habeşler, bundan istifade ederek noksan· 
larını ikmal etmekte ve ltalyanlarıo yapac~akları ileri hareketi akim ~ı
rak~ıtk denreede tedbirler almaktadırlar.Habeş ricali,eephelerde birer 
kumandanlık almak ve muntazam askerlerin sevk ve idaresini 
ona göre tanzim etmek niyetindedirler. Bu ctımleden olarak Habeşista
_.ın eski Paris elçisi Ras Ambate, simdiden cepheye gitmiş ve htıytık 

·r k11vvetin kumandanlığını ftzerine almuıtır. _ .................. --------- .............................. ~~~-----...-------

Vehib (Paşa) ve Habeş gen~ralı Ras 
Nasibo neler sö}71iyorlar 

A•kara JJ (Ôzel} -
\Par1a pntelerlaia Adlı· 
41aaba aytarlan haber 
~-lar. 
...-.., orclaauhl mi· 

W.1•11 ye ıeael kar· 
- ...... v .Wp(pap) 
~ ı ıuetecUerine 

~~·,···--............. 
llrilad T.. •JI için 
- .:.nltilacafaaı aiSy· 
~. Vebili (Paf&), ' 
... 'tana pmye ka· 

Ulaklan yerleriD, 
erlik aoktai naza· 

~· laiçltfr eliemmiyeti 
-..ı olmacf.tnaı beyaa 
'rl•iftir. 11.i 
...... inil, St( Oıel) - 1r ı ı 
~•A•ı..'daa haber 

uaa MJ&Dat'ta Hlnmaktu 
pldamlt •• 1alıaız ıaalara 

· dylemiftir: 
·':Mil'~!"<.• · - ltalyaa'lar, bizden kat 

kat .Ulblaamıı bir darum• 
dadar. Oalana tayyueleri. 

D1Jerimiaclen arfıuur, 
lllJlk llMabalaruaı&da Wr 
,.,. ima bir .. , ... t ,., •• 
lllZ, glncelılİDi& ldt bltb 
hayat darm..,, b•ku kan· 
ıile beraber cepheye kotmUf 
- Dnaını dlrdtJiad ıalıi/f/IJ. 

• Yeni tefrikamız: 
Sarayda bir Ram dilberi 

Bati• batfadık. Dlrdllacl 
uhifede bulacaluınıı .. 

taaldan, aflr toplan Ye 
mebni mltralylileri yardir . 
Biz, iıe, ba fenni ıillhlana 
ea çotaadaa maluıamu, bu· 
aa rafmea dlımaaı toprak· 
lanmaclu atacatımız bak· 
kandaki iaaaımız, ıar11lmu 
bir haldedir. 

~J logiltere,Almanyayı ulus 
. ' lar kurumuna çağıracak 

!ttll10r. Clbatl JoWe 8 ld ' tt l h k k d lt.1te1111 .. •• ıel•• a1ılh a vin in, bu mes e e a ın a ya· 
'- .. laimmat, rbdea .. ~~ k d L }'I k ğ x. 1 • 
..._ cofalmaktadar. Ge· Habeı imparaıori~i ın a ava a onuşaca ı suy enıyor 

• 1aafta 250 bla el bomba11, memektedirler. Banaa aebe· lıtanbul, 31 ( Ôıel ) - 1 
~J•tH mltralyaz Ye 500 bin bi, ıebebi, yol olmama11 Ye Londra 'daa haber Yeriliyor: ı 
~ 4alaa ıelmiftlr. Habet or· meYcat yollarda kamyon, lagiltere ricali, Almanya'aıa 
~ laaleD eD cok mahtaç otomobil Yeya araba rf bi tekrar alaılar kurumana 
tlll•iu; •maatuamp .Ulhlar· aakil Ya11talanma ıeçemi· alınması içia teıebblllata 
lir. Zira Habeel•rde aillhlana yecek derecede dar balanma11 firitilmek nzere buluaduiunu 
..... bemea ylıde kırkı, dar. Baaclan dolayı ltal111a ılyliyorlar. Baıbakaa Balcl· 
~ ~tem alllblardır. Klfi kumaadaahfı, ltalyanlana Yia'ia, bu meı'ele hakkında 
~· ıUlh reldili tak· iıral etmif olduktan yerler· Fran11z baıbakanile yakanda 
L..;. ;;-• 14 1••ndan 16 yqana dea tekllifi harbiye ıuretile bir temaı yapacaj1 ıayleai• 
~ olaa mekteh~talebeai 20 bin deYe, 40 bin kabr ye 
.. lllthlaadanlacak ve cep· 10 bin. etek almıtbr. yor. Bu haber, Pariı ıiyasal h• ıeYkedUecektlr. Halen latan bal, 31 ( Ôıel ) - çevealeriade laemli bir teair 
i:'!'-AbaN'da yakıa kly· Adiı·Ababa'da bulanmakta uyandırmııbr. Allkadarlar, 
~ alllh bekllyea 150 bin olaa Amerika matbuat itti· Almanya ile laıiltere ara· 
..-..ı,., ıe•cl yard1r. hadı mllmeaili, Habeıiıta· ıında bir yakınlık ıeziyorlar. 
1..~bal JJ (ÔıeJ) - ltalyan DID ea bllyllk kumandanla· Slylendiiiae 16re, bir 
~-elleriadekl fenni Ye maa· rıadaa Naaff>a ile koauımUf mtıdd~ttea beri Loadra ile 
~ aatdl •••talanaa raf· re barb baklandaki fikrini · Berlia araaında gizli mllıa· 

cepla.,e nktiade! er· 10ran11t11r. Habeı kumaada· kerelere baflaDIDlf •• iki J BaldtJin 
•• mllaim•at MTk •· aa, A•trlb'h pıeteclp -tlntei; ricali- ba11_ hemÜ if7 ler etrıfuada aıl8f1Dllbr. 

iS9S5?$-... 

Uluslar kurıımu komite
. si bugün toplanıyor 

Sir Samuel Uoar, Cenevre'de muhte
lif delegasyonlarla konuşacak 

~ u lwlar kurumu toplantı _ lıolinde 

latanbal, 31 ( Ôıel ) - birlerine ittirak eden dew· 
Ul.tar kurama komiteai, letleria deleraıyonlarUe aJft 
ba..An atleden ıoara topla· ayn koa .... catı 1111• 1111•· 

a• Pariı ıiyuat çe•ealerl, 
ucaktlr. Ba toplaatıda la- Sir aamael Hoar'ıa lla te• 
lfflten dıt itleri bakam Sir maalanaa blylk bir IHm 
Samul Hou'ıa zorlama ted· atfediyorlar • 

•• • -- o 

Şehit 1polislerimiz 
Anıtı dün-açıldi 

ilbay, emniyet direk~örG ve bir po
lis tarafından söylevler verildi 

I 

Geael uyqta dlfmaa 
tenareleriala bombalan ye 
ip rlalacle yuifeleri ba-
tında dlıman aGnrGlerile 
ıebit edllea polialerimiz içia 
SelYili meacid 'de dildlea , 
a•d, dla tareale açılm11br. 

T6rene iatlkW ma'fl ile 
baılanmıf ilbayıa daveti he· 
riae bir dakika ılk6t eclil· 
miftir. Baadan 10Dra yanya 
kadar indirilmit ve tekrar 
çekilmiftir. llbay Falı ıüleç 

Ba t&reni mlteakip em· Ye aaıd Ubay tarafaatlu 
niyet direktir& Feyzi Ak· açalmlfbr. 
kor, en yeni bir poliı iıyan Buaclaa aonra ..... 57 
Ye ilbay Fuh Gllleç tara• çelenk koma .. n tir•• 
fıada~ birer ı6ylev Yerilmiı ıoa veriJmifllr. ............ 
Fraosa'nın barış için tek· 
lifte bulunduğ·u yalandır 

Loadra, 30 (A.A) - Preai 
Auociatioa, Fraa11ı kayaak· 
lanndaa relen haberler hi· 
lafına olarak, ltalya ve alm· 
lar ıoıyeteıiae bildirilecek 
mefruı bant teklifleri &ze
rinde Pariı'te Franıız ve 
larili• azmanları araıında 
hiçbir anlaıma olmadıiını 
bildirmektedir. Bu buıüataki 
g6rlfmelerin deyam etmesi 
mlmkladlr. 

akat Iaıiltere ile Fraua• 
••• ulualar ... ,.t .......... 

labiyet almakıızın ber laaati 
bir harekette balnmalan 
kabul edllemeı. EuMD iç 
devlet araıında flrlfllmal 
meyzuubaba detı1dlr. 

• •• 
Fraaaa'nın teklif ettljl Ye 

laıilia'lerin kabule .. ,.. 
rlrmedikleri ıulb ıartlan 
ıualardır: 

Habeflıtan iıtikllliai ma• 
bafaza edecektir. Ulalar 
karamu mali cibetler ... 
. 0..-.ı 4 nCl1 •• ,., ... 



Sahlf e 2 • (Ulaaal Birlik) 

~111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ttı111~ •vrupa'lılar . Ital· ~ a 'n ın ~ık. !!$0. 
§ Zabıta Romanı . §it ' J i ~ 

IBeyaz Papağanınİ maza ~irdiği~i söyli!orlar~· 
§E SIRRl~Italya, Haheş1stan'da muvaffak olursa ışgal edece"ı 
i!J1-ıo.93slT:;~I:!~~~~~sAL ~ yerlerde ne kadar nüius barıodı~abilecekti_r? 
lınDHIHIHllllUlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllUllliF. halya'nın Habeşistan ıer ne hilkmetmek doğru olmaz. j tan ın 500,000 kdometre 

feri hakkında uzun müta- Bilikis her ilci memleket.ile murabbalık oturmağa elve-
- Söyliy•ceğim, zira gö· at on bette burada buluna- k h ı lealar yilrüteo Avrupa mil- bu yönde büyük gayretler rişli ıımıoı ıömürge a ine 

rüyorum ki, aeoinle beraber caksın. ff k * tefekkirleri, ltalva'nın bir barcamıılardır. Fakat şura· getirmeğe muva a oldu-
beıa de vaktimi kaybediyorum • • ' b ı k"l 
bilirsin ki Belton'dan bize Son tahkikatın, Müddei· çıkmaza girdi~ kanaatini ıı da aydın bir surette bel· ğ'uau ve ura ar~aı 1 ~m~tre 

Kış Ge~i 
Kıt geldi. lamir'in ka.11 

ihtiyaca bqg&tercli. Haber 
al4ıiunıza rörp, halka lsalkf 
ucaı k6miir. temin ·~...
ve ihtikara meydaa • ., ..... 
mek için allkadarJarc! ted• 
birler alınmııtır. 
~imdiye kadar k&mi\r ya 

mak için ıehrimiz ormaıa-rbtl 
dir-kt6r1Müadea al aan ruS 
aatiyelerde göıterilen miktar 
tamam yakılıraa, lzmir' e f,.ı• 
lasile retecek kadar k~lr 
tedArik olunalliJecekti.r. ·ı 1 b h umum"ı tarafından ve morg- göstermekte ter.edatid etmi· ı· 1 ı :· Al murabbaına 2 Avrupalı ııa· 

verı en ma ümat za ıta ma - ı o uyor &I, ne manya, b t d T ı N t ı 

k d .. ta yapılmuı, kanun i1'tiza- yorlar. Bu kanaata, Alman· d 1 1 Af "k . k" ked e keo ranksva veb.ld~v~ . Kasaplık Jiayvall zen ena ının yan ıgını ve 1 d . t• k t kt ne e ta ya, rı ayı ıs an a ar alabalı laşhra ı ıgını 
b il d D d h kk sındandı. Bu tahkikat esna- ar a ıt ıra e me e ve d d f . . d 

u y z en avun a ın· f"k. 1 • • k .. 1 k- etmek bakımın an, iğer arzedehm. Bu takdır e bu- ihracatı kı1D1lda·ra• 
tla kayda müıtenit bir ma· ııoda, müstantik ve tabibi ı ır erını açı ca ıoy eme m•mleketlerd•n daha çok 600 000 ö • " 

adli de hazır bulunacaktı. tedirler. (Zarih Çaytung) ... ... rltayla , ' b" gb çmken, ldyaki•~ cak ı.n1 ? 
lumat verilemiyeceğ'i bildi- . . b h k mu,.affak. olar:pam11lar.dır. a ya nan ır uçu yı a r~ • 
rilmifti. Ben oraya rjttikten Müddeiumumi, hepsini bir· gloazdetesıoınd .. 0 mt.devzk~ a - Her yerde elde fedilen ıo· nüfus fazlası isabet edecek· Dün bir miktar kasapbk 

den morga davet ediyordu. o a yaz ıgı a ı e ı yazı y 
ıoora kendi gözümle gördüm d"kk t d nuçlar da ayni oldJJauna tir. Hakiki imkanları fazlasile hayvan ihraç edilmiştir. a• Her iki cinayet hakkındaki ı a e ıayan ır· c.e 

ili; laakikaten zabıtadan birşey "H b . t ·a·- k göre, Af.Jkanan . daha doa· aşan bu rakamda gösteriyor nanistan mevaıi piyasaıınıll• 
tahkikatı mezcetmiıti. Pan· a etıs an y ase yay· "'"' • ., 

lllllitmak miimkiin olmıyacak. siyouda oturanları ve ilk tah· 1 1 h 1• raıa Afrikanın bilyiik• bir ki, eğer bu mifctara eıitil•• bu günlerde yükıelmeı• 
..... iÇia padaa buradan, kikata yapan zabıta amir ve ~ an~ı ~ö~ürge it ~ ın~I ge- kıımının - aömilrgeye elve· bile, İtalya nüfuı failahğı meylJI olduğu ve buodall 
:..aı.m~ baakadaa ve kom· brme .•stiyen .. da yanE arın ritli olmadıgv ı anlıışıhr. meı'elesioi kat'iyen halletmit dolayı ihracatın biraz k1a1ıl-• •· memurlarınıda bir.er: birer is- il 1 it - 11.,..11 .. taL'-!k etti- Bu son e ı yı ıçın e r re F kat D ' . H b . 1 d .. k ti d - .... - . ticvap edecekti;. 1 .. 1 d . b" a uçe nıo, a eııs- sayı amaz. ayacagı anaa var ır. 
Mlain111; içtimai d11nm11, Middeiamomi tahkikata yay a arın a genıt ır tec- E s l~-++;t•~·~ ...... ~···eı!'~""!":"9""~-:--~~ kliDlıeyi aJlkadar etmiyecek rübe yaptıkları zannedile- s R M.. • •" dl • • 

baıladı. Boni, uyku11m biı bT d rb al d t tJ 
4'1ncecledir. Bankayı dolan- halde kenara çekihniı, pan- ı ırse e, DO 1 er ne e ovye lJ sya ış DAC'Jm +-,.7 ..aan e••elki zamana faşist rejim altında böyle '-JU 
- - •... ıiyonda oturaalamı m&ddei b. k" ı 21 ,_ı.:.a olan hayatında bı·ç ırıey va ı o mamışhr. 
;:..., ODU bir fevkalidelik umumiye verdikleri ifadeler.in, nisan 931 tarihinde Eritre'de ve çılz-an· şa~ıalar 

kendisinin paravaaa arka- sade 4.560 Avrupa'Jı bulu- ~ 
biı11tlıılemiftii'. sında saklı iken aldıiı not- nuyor ve bunun 4.188 ini de 

Bo9i (Con Straan) 1111 86· larla tetabuk edip etmediğini ltalyan'lar tefkil eiiJordu. } 
dal keıti: kontrola baılamııtı. Hepıinin Y,apı 80 tadilatta prensib degw İşikJigw İDİ Dlll 

- El yazıımı gösterecek ifadesi, ilk söyledilderile Bu halkı mesf eklerine göre 
bir klğıd elde edebildi- noktaıı noktasına tetabuk ayırahm. cib alacak hiç bir şey y.oktu~ 
niz mi? ediyordu. Hatti Deizi bile, Çiftçi 84 

Endliıtıi erbahı 684 frloskowa'a çıka11 (Juraal dıt tj~ret ıieteıa•in. .,'•ti Ut deva,ı ~wel.IP..W 
Con Straun llemen evrak vak:' adan haberdar olmayarak : N-'- 185 D'Moskova) gazeteıi, Sovyet mecmuası üzerinde bir pren· olan ikbaadi miaaaebetf•'" 

çantaunı açtı ve: o gece muziplik olsun diye 1 aaliyeci 
_ Bankadan onun el ya- madam PootelİD dOlabıaclaa : Tecimer, banker ve ser· Ruıya'alD dış tecimi bak.· 8İp d~•~ni- haaa&e gel.- ~"' 4e ,.ı.P..tk ~ 

Yemek a••rmakla me•aul ol· best meslek erbabı 554 kında Avrupa gazetelerinin mit oldufunu iddia ile bu temelini teıkil ediyor. 8• 
alllDI fÖSterecek birçok eV• r .... • _:. ___ rn:; J-L. L ~I. flL:...;.I d --Z -.1 412....., L... ~L!i..-. 

k d~unu saklıyamadıl lıyarlar 1.047 indi malümllt l•vme ...uaa· yo ua •İr ~ &İatı e .... - .. •NPMı ~vıet~ ~U;ft" 
ra ~sterdiler. Hatti imza· 1 f 1 . . h b .:...a k" k 1 yaa •tmekte..ı!-•--. ...... t•ık~Uu1 ••••ı·ye ka••'" 

1 1 - A.rkası var - dare ve mDu aa itleri erı ıza a qagn•• ı ma a e ... w.... - ""-...-a\ ~ 
::~İ~ı ıte, • bunları da aen .. " ' Mulltelif ile cerh ediyor. itte buna ltinaendir ki, n9a t..,iikan. Lharict tiıCA''t 

" 
ık • d Oo . yatllHha Oçiik ço-- .. Birkaç haftada.-ric.. m.,ell #Jila• mı~•wa h. k•Dlf•erJMI vwta..U• 

Boni k&jıdları aldt .. ce- a cvın e cuklar 950 nebt mathuatl, yeniden Sov• göre, .. mevzuu bahı ltu ıon iqa ve tatbik edilegebD•"'"' 
bine koyduktan ıonra te- R ' d ti t k di-

lık Orta tahsı·ı kurs Yeküo 4·1:.60 yet uaya nın ıı care a•n mahiyetinde olan ı.- tedir. Bm komiaerya, ke• 
ıeü• etti ve. Coo Straunan ' • ~ • .;,:,. · • t t•..:ı.::ı t fi :!'! L..t · Bu 4.560 ın 3.057 lıf. &it· tpttem•m • ..... e ra •ca. r_are ~ ~aret i•w•~ •• iıııflıare bailarile mer.,., .. 
elini sıkarak yanından ayrıl· farı ve resim dersleri renin merkezi olan Aımara ve yaknrilan, llMfful olmak· zayıflamaaına doiru abl•n f1I ftya IMı orranlan, hari!! 
mak üz•e kapıya doğru Halkevioden: aa J919Mr. l\...,.W..rın ' l•dU'. Memalik,i ecnebiye ile mühim bir adım nazarile ticareti te~ e"'°n m.ub>,... 
ilerlerken Con Straun: ' Orta talısil k•U.nmız yerleştirillDfti mliltkll• oJH mlinaıebetiye tüccari,re fh:iıe· bakılabilir.,, mual!l.elltı Y•P.-ıtk Yazlt~ 

- Dur, btlk az · daha 4 ikinci te•rio 935 pazar· 5""" ı...!.t.. ...ı -LL-Lk. bilmeleri yolanda idhat t ve Dicrer taraftan Timea aaze· mükellef '-·1-alr hak. ,~ 
unutuyordum. Seni alikadar ... .vvv un19etr,.. wm....., ihracat mlle11eıabna llıun • • ~ ., 

,, tesi günü saat 19 daDum- ,......_ n~aae ... .___ I•' teainin Riaa muhabiri Sovyet haizair. 
edecek Wr -, var! Ma·:;a.__ , r- -· _....._ 1.- gelen resmi mll1aatieyi ver· • t 

-r- u- ~~· ıup•Hr ilk OkUJunda •""- 1- -..ı..::.d· ~LAN\ ..1.... ittihadının memaliki eaaebi- Zaten j.lhall" ve IMAç' 
Honhard'ın kızı ile birlikte "" yan.na ... 1• an~~ -.n meıi için dıt tiearet komi· v ·' • .,. .. .J.ı 
1 f lacak ve deralere baıla· 1°bar-"tir yedeki bilOmam ticaret mi- mtle.11e,e1erl, tlmdiye b,-.-

a ınmtf otoğrafıoı da bul- 1 ~ • serynıaı vazifeclar litl4t• • 
nacakhr. Kursları aevam B d -L A ·--- me11ilJikleriniD kalclınlaca.X..nı ba'l'ı m.uayyen_ hallerCle, _ ..... dum ya! Bunların her ikisi, 1111 a-.. ıer.a. ~Y.•· ittibtda: laalk "-iıerkıi kea-. •• ., -
etmek irin Halkevi aekre· ---· - '- ı. .... ı-' Af 1• k ·-=• bilclirmeldeclir • Le Joarnal deü11nti harici tleufit o zaman IAkabını kullanıyor- ı T ·-- ..,.. --ra-. 1 • ~ilain ıoa aran d~...Me ,,_ 

larmııl 1 terli~ adlanm yaaduaa· kadaki ıamnrrelerinin tablt bazı ıazeteler aıh ve e1,_. de Debata lae Sovyet itti- komlıeryuınea taftlt. . 
Boni, tekrar Con Strau· larla laeDiz kayıtlaını t aerlfet Üyaaldarmdaa istifi· olmıyan birçolt haberler sa· hadının harici ticaret ıiıte· taachk olunan idlial " ~ 

naa yanına döndü ve derin yaptırmamış olanlar 1 İkin· de etmeyi m..l .,le.dikleri· vurmakta ve Sovyet R•,..nnı ·minde huule relea de~e muamelelerini ~ekte ,.
4 

bir heyecanla fotoğrafı eline ı ci teırin 935 cuma gµnli • d 1 ·ı d tt•ı· Ud k. bibi tellhiy:et idi, puaCll' 
aldı. Fotoğrafın altında 1921 1 

saat l7 de Halkevinde lzmir Emrazı Hariy.e bastauesj o ayısı. ıer e 
1 1 

• e 
1 

bayi• İlft "a ..,ıtaıw -~ 
tarihi yazıla idi. Madam Hon- hazır bulunmalıdırlar. Bu· ~fa.deler ile paradokaal bir eueıelerin .,_zı m119'~ ~ 
bard'ın kızı Salli ogiln evle- , rada ders programları liak· b@şhekimliğinden: ııtıdllle clOflyor: Ba ruete· mllnferid hallerde fıalı W 
niyordu. Bu mllnaaebetJe ha- ' kında kendilerine batiat Hutanemizio 7 aylak yevmi ihtiyacından 1. ili 40 kilo nin me•zubam vaziyeti an· landuklan h91J.uk, k••~ 
tıra olsun diye gelin elbise- 1 v.erilecelltir. ekmek iJe ı. ili 25 kilo tue aebn ve bir .tef•da aJ18acak layıtına bakılıraa alzde Soa- rine, idhallt ve ihrfca't flJr 
ıioi giymeden anasile birlikte Halkevinden: 35 ton kok kömiirll açık ekıiltmiye konmuıtur. yaliıt Sovyatlk Cumuriyet· amelltın" firifd>jlmelerl ~t 
bir resim çektirmif.. ilk tabail kur1larına de- lıtekliler ıartnameyi anlamak üzere her giln ve lsat'i ihale , ler ittihadı, bir taraftan ec· komiaarya tarafınd,a' • ., .. 

Booi, fotoğrafa dikkatle vam etmek iıtiyen yurd- gilil ôlan 1 tetriniaani 935 cama ailnl aaat lOd~ earazıMri,. nebi d6vizlerlnla itullt mik· miı UIAJ&llli iıir ı.tlt_w.f'1 
baktı h aoara : daılarımızıo birer fotoi· hastanesinde toplanan komiıyona müracaatları. 15-21-26-31 tanoı artırmak için, ihraca· hali•.o Plllakt!iti ol,9'f1W• 
- Şefim, sizden bir ricam raflarile biran evye) bal- 3365 tını mllnkeaif bir bale getir- TaWitir kj, llJtiiq l:l,9. l'!t: 

vardır: bu fotoğrafı da bana kevi ıekreterliiine baı, ~IRHnllnllllllllllUHIUIHtHlllltmtlnllllltftlll.llllll~llHlllHHHHllHHHlftltll1flllHI~ meyi iıtemekte •• ...... ela am,ı.ı,r r~e itbılM ~ j! .. 
bırakınız ve gazetecilere bu· vurarak kayıtlarını yapbr· 5_ Acele edınız !! ~ ısrarla bllyllk kapitalist mem• rac~t R~arı111. ~ 
u dair hiçbir feY açmayınız maları lazımdır. Kayıt işi- _ !:!:: leketlerdea "Kr4Mti,. towhaini vizlMflte iz•fetl• : ,_ 
eğer Sevie itirafatta bulu- nin arkaıı alındıktan •onra ====-- Cum.aya bir ~ey kalmadı !!! ~= arllflırıaaktadır. o~ talııliıltı~ "k~~ 
nuraa, herıey, tam mlnasile bu kursların ne zaman B k bı·ı L beri• ,·.. ... "" 1 • L.-..ı 

- Herkes gibi siz de knaun gôrflnftz!I Pftnkft 

1 
u • aa "ff .... • -rta"" ıra ·~ -NJ~.;_:::...16 

balledilmiı olacaktır. Akai açılacağı ayrıca ilin edile· 5 -y r- 'it diifiiıacel,rin aJh ve etqi rejiwi•• Q)'tıM~ l»r ~~: .. 
taLdlrde Pazarteıı'ye kadar cektir. = KARYOKA 1 d .. t k h . . ı -Lh e· --1

·" a -=-== o ma •ruıı ve .ınan ı arJçı 1-.ıı •~".,.r. . l•lt~H; .,. 
kendi metodum dairesinde Halkevinden: _ ~ yürütülmiı ol•!WunP, Sov· carf~ mu~elcl~ri.1Ja1J~.J:L 
tabldbt yapmama müıaade Halke•i Ar komitesine § yeller dıı ticaret •t«m»n· tJW.JllJ4:1' Mfiçi tiMr~·8"" 
hayurunz. bağlı resim kolunun resim i Yalnız (Cuma) ya kadar g&terilecek ve § de tebb,!Jilr ed,.. yQİ t•· sarı siM'fRİ ~M19fP 4•1JliW 

Decli. atelyesi 1 ikinci Teşria - a ıahllrat tahlil edüdikt~, ·ko-- de k~hı t ~~çak~r, ..i 

Con Straua, Boni'nin bu Cuma günil açılacaktır. ~ film ltanbula iade edilec;-ektir. ~ layca oıeyda•a gkar. . J,aret ~-,;, oJtl~"" 
ricaaını reddetmek üzere Atölye Beyler sokağındaki = (TAY YA RE 5 Evvelegairde, ıqevzubalu i11ab_atltrd1Q 4ı iP~ 
iken fikriaden birdenbire mektepler mibeaindedir. i§ . § ıey, acaba, ıimdiye kad•r ceı· i VJç'9Ue, ith~tI';:'!, 
döadn ve: Paruız olarak verilecek ~ ~ cari ola11 Sovyet dıı ticar•t racat mileıffıtlerililt fi~ 

- Mutabıkız, Boai, bere· olan resim deraluindea __ §=-- Sineması) bOtQn Izmirlilerin ~ sisteminin yeaid•JJ tenıiki mel,Jerinde urbMt bıf .. !i .. 
ket •ersin ki, iıtecliklerin istifade etmek iıtiyen § meıcleıi g,aidir? maları yolunda, laa~ ıı-;. 
nemmiyetıizdir! Omid ede· mekteplilerle hevesli a-eDÇ· ===- ''K ARYOK A '' yı = Bu ıiıteıu bırici ticaret .... ". kDDHJİDİa ı.ıı.ıi.!ıı1 
rim~ki, Sevie, dakikadan !erimiz her glln Halkevine ~ Iobi1arı preıaıibine dayan· ya selihiyet bahaede11:;;-.. 
dakikaya itirafatta buluna· bat vurarak kayıtlarını ~rebilmeleri için her gftn saat 11,30 da açıhyorS maktadır. Şöyle"i, inhisar n, aofyalitt ~R•1.•~ ~ 
cakbr. Şimdi Ne•york'a yaptırabilirler. Duı aaat- §= Fi atlarda doihaildı· k yok tur 30_40_50 Ka. ~ eakiai Jibi SovyAt 1k9nomi· riyetı,r lttilıa4Jqıa -~ 
Wıraf çekecejim, bizden ları: Pazardan bafka her ~e .. ....- y ;;;;;;;; sioia amir h•reket ~esjkııı ticaret ıitttmine bjçbir J~ 
.. tamat almaJJnca matbu· ~ün ıaat 15 ten 16,30 u ~ AYRICA .: Foks "Tilrkçe •özly diiDya haberleri" ~ kalıyor " So.,..ıut Sovye- pren,jp dtsiJtikWA.~.tt" 
ata biqey i&ylemuialer.Şim· kMludır. = .Miki "Kırikalör Ko.aik ~ tik cı.ımhurjyeUer lttil\4- ıw.t oldup ~wll• R1H 

di keı artık rit yat, n· ._ ____ .__. OOllllllllllllllllllllHllllllllllllHllllllllllllllllllHllllllllllHHIHllHll•HlllUlllllllllOlllU dının memaliki ecnebiye daadadır. 



' flalul'k6y bezleri 
Somer Bank ye•li mallar pau ·r 

lzmir şubesinde bulursunuı 

llİlllllHIİllİltlllll lllHllllllHlll.JllllllllllllllllllUIHll UllllQl~llllll 

~ zmir yü~ mensucatıl 
ITürk Anonim şirketil 
~ J,mır Ylla M~ntıaJı TGrk A. ş. aia Balka· I 
Iİ pılMlrdald kuma' fabrlU.ı DMUQ~badala o.. -
ı · meftimlik ve k., ... k, arif k.m ...... , ltettaalye. I 
- pi ve ytln ~raplan, bu kem yeni a~ıla&BiftlMI _ 

kôtdonida · · CQ~huriyet meydanı civar,tada 186 1 
§i,~l 'ijark B•h Tork AJloDiıu ıir· I 
- . keti) .....-ında 8'fılmaktadır. lleskftr fabrib- ı== 
& . ma met•ae& u araffst i~e '-'rkesçe malam _ , 1 

.ı.a ma111U181mı •ahter~ 9'11flai.lerimif.e b\r, 
! defa daha tavıiyeyl bir Y~ biliriz. iİ 
1 Perakeade aabi J•ri Toptan ıabı ''ri 1 = Yeai maaifatara~ .. ıaimar 1 ci kordon ao: 186 Şark 5E 

~--§ K~e~ c..t. W... ude ,, Mh · T. A. $. i§ 
== l"r-hrP' . . §!! 
§a KAPa •il• _..,. 41\• ·Rıu i! 
• - --~ .. 1 

Y:eai.•ı•fataraalaftla.m-.ar 
il -ltemaleddia:e.tl. Yıeall -1· 

.,~ · .. " F. 1<a1•ifiü1t-nnnuuu11luuiUu111iıô · 
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(' (Uluat Birlik) 

SON TELG~AFLAA . . . ' . .. 

Sarayda bir Ruıtl 
aonLBERDIM 

Radikal Sosyalistlerin kongresinden sonra baş göstereıi ihtilAf devam ediyor ••---------------1-~ 

F ' • d f } Atinada bir akşam_.. Kale kapıl•" raDS8 Illll iÇ UrUIDU ena 8Ştyor,ga- kapanıyor .. Zeıiginler hızlı bııh 

zeteler diktatörlükten kork~yorlar evlerine ~~n~yorlar? •. 
Ortalık yavaı yavaı esmer· yıraız ve zalim ol~ra~ ~ 

leıiyor•u. Durgun bir akıam· mııta. Elbette bir el~ 
dı. Atlllanın Fetliiye camüain tın kurbanı olmu4tu. 1' 
minaresinde, siyah kuzıuai Fakat "lı:atil, liir tirli~ 
ıakalh bir müezzin gözliktll: dana 'çıkmadıiı gibi, ~ ,,; 

. 
(Tan) gazezetesi hükOmeti müdafaa etmekte, diğer gazetelerde hncumla-

rına devam eylemektedirler. Fransa'da kan d_ôkOlecek diyorlar 
htanbul 31 (Özel) - Paristen haber veriliyor: lerioi ve ~vahn bflyftk i'lerde muvaffak olduiua.u, bu 

- Allahuekber, AUahuek· iebeb de anlaıılamalDI~ Bfltftn gazeteler, Fraosanm iç durumu hakkında kabine çekilirse .onu istihlAf edecek kabinenin, Frao· 
uzun makaleler yazmakta ve Radikal Sosyalistlerin sayı etki vaziyete dftfflreeeğioi yazmaktadır. Diğer 

kongresinden sonra baş gasteren ihtilifın, Fransayı gazeteler, Franıamn bir diktat4ırlftk. arefesinde bu· 
uçuruma sevkedeceginden endişe etmektedirler. (Tan) lunduiundan bahsetmekte ve bu takdirde çok kan 

ber 1 .... kaaı11 ve ıehir JDllbkJ 
Müezzla, her cllmleyi biri· aramıılır, laramıılar,. ti" 

birine ekler ıibi, ezanını bulamamıılar ve keadıl• 
acele acele okudu. Atlna ıorul11aca; . ; 
kalesi derin bir ıllkQn· için· - . Evet, katil buluo~"!., 
deydi. Bu snlleninin k11ık Fakat ıiz de itiraf ed~, 
bir ıeıle ve Oç ıolukta oku· ki, o, bir yeziddi. Ne ,.
duju eze na kimse aldırıı ne Hriıtiyaaa yar oldll· _...lılı 
etmedi. den çırpar, ıizden •il~, 

bnndan evvelki kabinelerin hiçbir mllfkfllO halledemedik- dOkflleceAioi ileti sftrmektedirler. ------·· ....... .. ... ·--..:.;....~--,.--.,---
ltalyan 

le'yi 
uçakları Makal- lngiliz doktorları 

Ne kale muhafızlan, ne b6yle b6yle zenrfa oldO. I 
halk bir hareket gösterdiler. kat c•ıı11nı da buldll f .,
Yerli Rum 'ların da biç aldı· bet katili de tilrgBı 1' 
rıı ettiii yoktu. Vak tinden laraı • • ~ 
biraz ıeç kalmıı olan bu cevabını vermiflerdi. 1. 
ezan, olsa olıa, herkeıin lin buluaamay111,:n•1•1' 
evine çeldlmeaini emir edi· ı&ndBrmllftD • • _1 

yor sıiblydi. Eve çekilmek, AfAi• ve yukan ~~;..;. 
yaDi ubaha kadar rahat ve mevldlerindeki kala,.......~ 
kayıııız bir uyku· uyumakl. lerde, atalardaa,tall~~ 

bombaladılar Adis . · Ababada 
Saatlıırca devam eden hombardı-

ma:ı neticesiz kalmıştır 
lıtanbul 31 (Özel) - ltal· 

yan tayyareleri, Makalleyi 
uatlarca bombardıman et· 
miılerae de hiçbir netice 
elde edememiılerdir. Bu 

tayyareler, Habeş orduları· 

aın kesif ateıine maraz kal· 
mıılar ve yllkaektea uçmak 
mecburiyetinde kalmııJardır. 

~~-----···---~~~ 
Yağ vapuru 

Tôrenle denize 
endirildi 

lıtaabul; 31 (Özel) - iz· 
mit'in G6lc0k teruneıinde 
Tnrk m&hendiıleri ve Türk 
iıcileri tarafından yapılan 

1200 tonluk yat vapuru 
t6renle denize endirilmittir. 

Gemi inşaat mObendiıle· 
rimiz bu iti muvıffakiyetle 
baprdıklanndaa takdir edil· 
mitlerdir. Yakında Gölcük 
tezaihlannda bir de tayyare 
remiıi in .. olunacaktır. 

Karadenizde 
Şiddetli fırtınalar 
lıtanbul 31 (Ôzel) - Bu· 

rada çok ıiddetli hrbnalar 
oluyor . Karadeaizden din 
beklenen gemilerden ella 
haber yoktur. Fırtınanın ıid· 
detiaden Karadenizdeki ge· 
mileria limanlara sığıadıjı 

ıanılayor . 

Fransa'oıo barış içio 
teklitte bulunduğu 

valandır -8(JfUJTajı 1 inci sahifede 
Habeıistan'a yardımda bu· 
lunacaktır . imparatorun 
yanında ltalya 'aın salibi· 
yettar bir memuru buluna· 
caktır. Habeıiıtan'ın garp 
tarafında ıtalyaa valileri bu-
lunacak ve Ôrduıunda ltal· 
yan lejiyon teıkillb gibi 
teıkilit yapılacak, Habeı 
lejiyon alaylar1ada ltalyanlar 
da bulunacaktır. Y aai Ha· 
beı orduıunda ltalya" aıkeri 
de kaUandacaktır. 
Harrar mıatakaıı Habeıiıtan 

da kalacak, fakat IOgaden 
ltalya'ya verilecektir. Dana· 
kil mıntaka11ada ltalya'ya 
muhtelif menfaatler temin e· 
dilecektir . 

Habeıiıtaa içia serbeıt li· 
maa ihdasından vaz geçile· 
cek, Habeıistanın iıtiyeceji 
yerden lngiliz, Franıız veya 
ltalyan Somalilerinden biriD· 
den deniıe kadar uzanmak 
tlzere bir koridor verilecek· 
&ir. 

Balkan~lar 
Kar altındadır 
latanbÜI 31 (Ôzel) - Ali· 

nadan haber Yeriliyor : 
Balkan'lann her .tarafında 

ıiddetli kıt baıfamııhr. Ma· 
kedonya'da ve Epir'in birçok 
yerlerinde iki glladen beri 
~ar yaimaktacllr. 

Çerkes Etem 
Kefaletle serbest 

bırakılmış 
lıtaabul, 31 ( Oz;ı ) -

Amman ıehrinde lagiliz 
poliıi tarafından tevkif edil· 
mit olan Çerkeı Etem ve 
kardeıinin kefalete rapten 
tahliye edildiii ı6yleaiyoru 
da, ba hallerin ihtiyat kay· 
dile tellkki edilmeıi ll11mdır. 

Yunanistan 
Reyiam için hazır· 

lanı yor 
lıtanbul, 31 (Ôzel) - Ati

aa'daa haber Yeriliyor: 
Plebisit hazırhklan bitmek 
tllcredir. Saadıklaraa yer· 
leri yarın teıbit edilecek Ye 
Pazar ıllatl herkeı reyini 
verecektir. Netice, Pazar 
akıamı gece yarıııu kadar 
her yerde bitmiı olacaktır. 

Vehih paşa ve Habef 
generah Ras Nasibu 

neler sôylflyor 
-Baıtarafı 1 inci sahi/ede -
bulunuyor. Şehirlerde alil ve 
çok ihtiyarl,relan baıka • 
kimae kalmamıthr. Her fert 
d6tmaala çarpıımak ve onu 
Habeı topraklarından atmak 
için ıilihını almıı ve cephe 
yolunu tutmuıtur. Bu heveı 
•• vatan aıkı, ıöamez bir 
ateı halinde yanıyor. Bu ateı 
Habeıleria kalbinde yandık· 
ça ltalyanların burada bana· 
malarıaa imkla yoktur.,. 

lıtanbul31 (Ôıel) - Habet 
imparatoriçeai, Habeıiıtaaıa 
bllytlk ıehirlerini ıezmekte 
ve harp için yapmıı oldata 
kadın teıkilltını idare eyle· 
mektedlr. · 

• 

Doktorlar, habeşler tarafından 
,, 

ıazaburatla karşılandılar 
lıtanbal, 31 (Özel) - la· •• bllyllk tezab6ratla kar· 

ıiliz doktorları•daa blyik tıl3nmııtar. Bu heyet, Habet 
bir Htlak hey'eti, Cibuti ricalile koauıtuktan ıonra 

bazırlaaaD kamyonlarla be#· 
yolile Adiı-Ab~ba'1~ varmıı ~en cebheye hareket etmiıtlr. 

••••• 
Habeş'ler, 

fahriliası 

Euaea o yıllarda bir ıece izinli .,kerdea INlfk• P"" 
hayatında baıka ne bulana· 16ılkmiyorda.. · '.11 
bilirdi ? Uıwa marpu~ ••~ 
Tam bu •racla ajir, kaim rbd parmaklanaıa ~ e) bombası ve adeta korkuaçlaımıı bir 11k11brmı1t klilpıa1e "it 

ıeı duyulcla : · ·~ flncanlara•cla~t..JJ' 
.. .- Karakoooool l pllkll kahveleri ~ekip~,_ 

Ya Pli la r Bu •eı kale bedenlerinde lardı.. 811 da, · _..İJ 
akiller yapta, yavaf yavaı kndlleriae ılre bir •• 

· • • ~ etrafa ya11ldı. Fakat ba akiı idi... • ,;I 
Alman mOtehassıslarıoın yaptıkları bitmede•. ayni tonda, ayni Fakat "~oli ı•çmed•• 

._ ._ d" b' ,_ .. da kalktılar: • ..ıı 
fahri ka IV8k1ı..-d8' bomba yetiştirecek toaluala ıfer ıraa~ •ea, - Dajılalım,Yakit il••~ 

;;- .. bir ajızdaa cevap verdiler : diyerek iki .. r, llç•'•. \ 
lstanbul 31 (Ôıel)~FraD• yakıa bir meufede kara· - Hazıroooooooll. ayrı ıokaldara dojrtl ilf"7'· 

11z ı•zetelerlmo A~ Aba•. laa •L a,o..ı,811 'fabrik;_. Bir de ıarnldG ki; Atina diler. 

ba'daa alclıldan aoa laaber· bitmek lzeredir. Ba fabrl· kalelİDİD ajır ve b&yGk Atiaa timdi ıııız W!~ 
lere 16re, Alnaın1a'clan Uç kap111aa bir mllfreıe aıker ıarlık ı&kttane d~. 
ay hce Hatieı payitahtına kanın, bir haftaya' kadar el 1anaımıf, kapıyı kapıyor}.,,. S .k ki d h t ·- _J 

b % ı • o a ar a aya ı ~arı_. 
ıidea Alman mtHebauaılara ombalara yetiıtirmefe baı· Her akıam, btt mOfıeıe 1 · k A'- __ 1 , 

f d A~ı Ab :-L: 1 i . . d ar, anca aro.,- 1 
tarı ID in wl • auaya IJ&Clia 16y(eaiyqr. 8JD lfl yapar 1., • 

· • • ' • • • Ne bllylk, ne heybetli ge~en Y eaiçeri mlf,.. ~ 

F M · 1 bir kapıydı bal. ile. Atin'aıa J.•claY 1 va. O sız;.·~' are. ~a. İ• SlpalWer de atır adımlarla ıınclaa tllaealerdi..B~dft 
"" kopflanna çekili1orlardı. olm- ve ı111dar ııad~ 

k ki 
· N&betçileria karphkb ola- burada bir ıellir bol.,.; 

nın emi eri Fasta rak Yerdikleri (karakol), (ha· pau anlamak mı111k~ 
ıar ol) kumandaları, Atiaa mıyacaktl. Eılddea lı~ --

Def inde~ sonra bir kıt' ayı askeriye 
mezar haşı1:1da Oç saat bekledi 

lıtanbul, 31 ( Ôzel ) - memurları hazır baluamUf• 
Frauaı MareP,lı (Liyotey) ia. lard1r. • 
kemikleri meruimle Faı'a Mareıalın kemikleri Ka
r6tllrtllmlttt~· Cenaze, ka· tedral kiliıuiacle yapılan 
raya çıkarıldıktan ıonra bir bir Ayinden aoara Faı 
kilull i&eriae konmuı •• ıultanı tarafaadaa yap· 
biltlln kıtaat cenaıenhtön8a· llrılan mezara ıltlrlJerek 
den ıeçmek ıuretile 

1 
reımt btly~k t6renle ıOmlllmlftlr. 

Defındea ıoara •Jfl içia 
aellmı ifa eylemiıtiJ.. Ba, aıkerler tarafıadan hayaya 
meraıimcle Faı ıultanb .m.llı· lillb atılmlf •• bir mlfreıe 
temleke nazarı ve •bütlln mezar baııada aç -t l»ek· 
Fran11z ylkaek aahi\Q Ye lemiıtir • 

kaleaiaia &.tl•cle .Ukilenen bir adetle, evdeki •fi 1 
k....Up bir earar. bir m&b· mGmklla olduiu kacl" ~ 
bemiye~ •eriyorclaa. kaja tqmama11aa çaht:-..a.1 

Ba aalerclea kl~lkler kor· Yerli Rum'lar, e~ 
ka,or, blJllder ıarip bir çekilince, · burada f ~ 
lrperti da1a1orlardı. okayaa Tlrk idare-1•• ~· 

Dakikalar ıeçtikçe karan· içlerinin bllt8a bıacı•• "'j,I 
lak koyalaııyordu. llll daki· yorlarclı. Dml t•--=~ 
kal~rda azaktan farkedilen falla oldap ltba. dit,. 
minarelerin beyaz liltletleri o aiıbette ırtıyordll· ,-· 
biraı ıonra ıilikleıti, ı~Slıe· Tllrk'leri çeke•i1°'' .ıl, 
leria reajiae yilklaıta ·ve lıltıD anluca .. , "'f 
daha ~~ra onlar da kaybo· bu illere kadar 
lup aıttı. hazmedemiyorlarcb. 

Sokaklar ıimdiden t'enha· aefretle bakıy•Jar~ lf' 
lqanıtı. Atiaa'nıia bu dar, Tarklerle en ~ ~~~ 

...... ~ ............ 19 .... ____ _ 

Mü·-lliş fırtına 
·-·--

k~11k, karubk, boı_ak IO· mutu çeldaiJO!~~ ~ 
uJdanada baJuaan ia~D· ORUIU İçinde, bakıkl~ı 

· .. laru, baah imla yllrlyoi- olmı11• bir tıkı111 • , 
lardı. Bir •• eYel evler ine mlllteaimler ve aılıcrl~ 1' 
varmak iateclilderi belliydi. da ki banlar, Tarkl•~ 
Ba fil.ileri• bir kıımım da aaDhlar aleyhi•• faik 

Kasırga bir otomobili uçurdu 
lıhnbul 51 (Özel) ..:. Pa· 

riıtea haber veriliyor. Fran· 
uaın Perpiayan ıebrinde an· 

1111n kopan l!ir ka11rıa. kor· 
kulK zararlar lluule ıetir• 
mittir. Ka11rıa eıDaııada bir 
•irajdaa ı•çmek azıre bu· 

Jaaan bir tenual~ otomfbiJi 
oa metre kadar uçmuı 
ve bir •taca çarpm11hr. 
Otomobil parçalaamıı vl için 
de bulanan sahibi tehlikeli 
•urette yaralaamııtır. Şejaria 
mlltıadcUt 1erleriDde mulde· 
lif •• cok sararlar olm11ftur. 

riaya denilen ıenıin 11Dıf içia i °" ... 
tqkil ediyordu. - Giriyor mu11• ~ 

Bunlarda bir nevi korku tOa Atiaablar biı• d~ 
· •etiliyordu. Son bir hldi1e, naıarile l.alnyorlar · ~ 
oaları evhama dllt6rm6ıtn. karıı 16ıterditimlı 't,;• 
Bir mllddet ••el zenıinler· bile iıtemiyorlar • r.ı:,f"' 
du birini rene b6yle bir diyen aleyhimizde ça 
akpm karaalıjıada 61dlr· lar , 
mitlerdi. Bu adam, laaaiı, dirorlardı . 
ıbllkl:r, meDf ıatpereıt, ba-

... 


