
Rabeşistan içlerinde bulunan 
halyao'lar, nç haftaya kadar 
Adis-Ababa'ya gelebilecekle· 
... d 
ın eo, harb hu ınüddet 

larfıhda başlamıyacaktır. 
'""'--==~--------~...:....~--~----· 

•• .... . • ULUSAL 

lzmirde çıkar, aiqamcı siyasal ruetedir 

• Dövanşir kruvazörü ile 13 
Ingiliz torpitosu Eylnlnn 16 
sına kadar kalmak üzere 
Kıbrıs adasının Limasol li
manına gelmişlerdir. 

~al : 2 - No : 486 Telefon: 2776 - Perıembe - 12 Eylül 1935 Fiab (100) Para 

~............. =co=: ..w -::<ta' ....,.. -.- c - . c -- _ _..._........ -- --~ .. _ ___ .,.,.._.,._, _ 

Italya • Habeşistan ihtilafı haledillemez oldu 

Zavallı Habeş delegesi, insa-
Bulgar 1 •• Tü~iye Turu .. 

Zabitleri Yunan ilk Boluk dun şeh-
niyetten merhamet dileyor huduılarına iltica • • geldı• 

ediyorlar rı mıze 
Ingiltere dış işleri bakanı önemli bir 

verdi. Laval, Mussoliniye telefon 
söylev 

etti 

lstanbul 12 (Özel)- Bul· ----•·• ... -----
gar askerlerinin, Yunan hu- Ankara, Sıvas ve lstanhul'dan bi
dutlarana iltica etmekte de-
vam ettikleri SeJinikten ha- bölük hareket ettiler 

C M. ! .. aval 
ı-, tıaevre 11 (A.A)- Ulus· hnız bir kaç devletin ıayre· 
tt, '°1Yetesi aaambleai bu tile temi~ edilemez." 
~ lt. Benesin başkanlığında Sir Hoar, uluslar aosye-
•• ~lalbııtar. S6z alan lngi- tesinia ne olduğunu şöyle tas· 
~a. 11 bakanı Sir Samuel rih etmiştir: . 
~kır, büyük bir ilgi ile - 0 Uluslar sosyetesı ne dev-

S t11eıı ıöylevini vermiıtir. let fevk.inde bir ıey ve ne de 
)tt •ıııueı Hoare uluslar sos- kendisini teşkil eden devlet· 
.,,,taı tarihinde bir söylev :1erden ayrı ve müstakil ma· 
~~ele veya müzakereye hiyettedir. Barışın teşkilat· 
( ... ~ llıak için hiçbir evrenin lanmasmı ve harbın uzak· 
'l._ :'•ıı) bu an kadar zor laımasını ifade eden müşte
'te' 1iıııı söyledikten ıonra, 
~-, 111t11ıleketlerden her bi· 
-.,11,rerek bizzat ve gerek 
~ti •ıt ve genel barışa 
~ktı olan düşergeleri 
'bt llıındaıı teretUlp eden 
~) k soravı ( mesuliye
", ~dederek demiştir ki: 

ltti1ı· 111•1ar sosyetesi yüken· 
dt~1' ~taahhütlerinin) yükü 
~'k•t •rır bir· bale gelmiştir. 
~'td itrçek olan bir şey 
~. ır 1t· 
~~.. ı o da eğer bu yük 
,._,:ttlcıa müıtereken taşı· 
~~k •e eğer barıı için 
lt11e ?e atılmak lazımsa 
tıl11ı,k ~tada müştereken a

'1& 1C&bedeceiidir. 
~t kllerek emniyet ne ka
"1;'199etlj olursa olsun ya-

e 0 itKrEŞRİN' 
~AZAR 
t~E:L NÜFUS 
8AYIMI 
llaiö'~---
~~11, ? Ulusal Kuv· 
~Qfı tın Kay n a ğ ı 

llstur 
• • • 

lsl' ~AŞ VEKALET 

ı. l'ISTIK UMU:.ı 
"'0DORLOGO • 

Hitler 
Yeni bir söylev 

verdi 

M. Hiıter 

Nurenberg 11 ( A.A ) -
Ulusal sosyalist kongresi bu 
rün açılmıştır. 

M. Hitler, Vağner tarafın
dan okunan ve telsizle her 
tarafa yayılan beyannameıin· 
de, dııarı ıiyaaa hakkında 
ıunu ıöylemiıtir: 

.. - Ordumuzu yeaidea 

re k emniyetin anlamı ıudur: 
Bu emniyet yalnız 16 ıncı 

maddeye değil, fakat bütün 
pakt ve anlaşmalard!ln do
ğan tekmil taahhütlere kesin 
{kati) surette riayet edilme
sini tazammun eder . ., 

ber beriliyor. iltica edenler, 
Bulgaristandan neye kaçtık
larını söylemek istemiyorlar. 

Bağdad • Filistin 
Otomatik telefon te· 

sisatı bitti. 
Sir Samuel Hoar bazı lıtanbul 12 (Özel) - Bağ· 

devletlerin silahlanmasına dad ile Kudüs ara1tnda oto-
işaret ederek savaı ruhunun matik telefon tesis edilmiı 
bir çok yerlerde baş kaldır- ve konuımalara baılanmıı
dığını müşahede ve tesbit br. Bağdad hOkümeti, bun
etmiş ve sosyetenin esasen dan dolayı büyOk tören yap-

- Devamı 4 üncü Sahi/etle· mııtır. 
------.~ ......... . 

On üçlngiliz torpi-
toso Kıbrıs'ta 

·-·-· Malta'ya 1200 asker, 140 zabit, 
top \7e cephane ... çıkar1lflı 

Tayyarclerimizden biri 
lstanbul, 11 (A.A) - Tür- sonra lzmir'e doğru yoluna 

kiye liava turu bu sabah gitmiştir. Oradan turuna de· 
baılamııtır. Sabahleyin altıda vam edecektir. Gene bu 

; 

buradan kalkan bir bölük 1abah Sivas'tan kalkan 
lzmir'• varmııtır, ve muay· Oçüncll bölük Ankara'ya in· 
yen turuna de~am etmekte- miı oradaki tecrübelerini 
cUr. A'akara'daa ikinci b~lilk yaptıktan sonra lstanbul'a 
maaJyen Aatte buraya ge· doğru yola çıkmııtır. Buradan 
lerek atıılannı yapmıı ve da turuna devam edecektir. ...... ·~· ....... ~ .. ·------

Silihlaomıyan kalmıyacak mı? 

·San' ada Yemen için 
konuşulanlar . 

lngitiz donanması 

Lefkoıe (Kıbrıs adası) 11 kalmak llzere Limasol lima· 
(A.A) - lngiltere'nin Akde· nında toplanmaktadırlar ... 
· f'I o-- Malta 11 (A.A) - Roy· 

nız ı osuna mensup ovan· ter bildiriyor: 
şir kruvazörü ile on Oç Neuralia vapuru buraya 
torpito 1 muhribi bu ayın on 1200 askerle 140 ıllbay, top 
birinden on altısına kadar ve cephane çıkarmııtır. 

--------~--.... ~··~-.. ---~-----~ 
Iogiliz 

Kabinesi toplandı 
Londra, 11 (A.A) - Baı· 

bakan M. Baldvin iki saat 
süren kabine toplantısına 
başkanhk etmiş ve bu top
lantıda deniz ve hava ba· 

diğer bakanlar 
bulunmuştur. 

kurduk ve onu kuvvetlendi· 
receğiz. Zenginliğin ve kuv· 

vetin her türlü tahakkilmil ma· 
nen haklı r6sterdiği dünya
nın bu rllnkü karaşıkhi• için· 
de zayıfların vay haline. 
Almanyanın gllvenliii, pakt· 

larla değil, fakat ulus ıefle
rinin kararları ve ulusun kuv· 
vetile bataralacaktır." 

Akbaba 
Tekrar çıkmağa 

başladı. 
Ankara 11 (A.A) - Dost 

bir devlet reisine dokunur 
karikatür neırettiğinden do· 
layı muvakkaten tatil edilen 
(Akbaba) gazetesinin tekrar 
neşrine müsaade edilmesi 
baıbakanhkça onaylanmııtır. --Moskova maçı 
Prağ takımı galip geldi 
Moıkova 11 (A.A) - Prağ 

muhtelit takımile Kief takımı 
arasında yapılan futbol maçını 
ııfıra karıı bir aayı ile Prai 
kaıanmııtır • 

----------~-------Yem enliler donanma istiyorlar. Hu-
deydede bir tersane iıfşa edilecek 
İstanbul 12 (Özel)- Ajanı SeyfilJiallm baıkanlık yap· 

Röyter'in verdiği bir habere mıştır. 

göre, San'ada büyük bir kon· ---:J=-------------
gre yapılmış ve bu kongreye aponya 
iıtirak eden Yemen kabile 

imam Yalıya 
reisleri, Yemenin harp ge
mileri yapmasını istemişler· 
dir. S&ylendiiine göre, bu 
maksat için Hudeyd~'de bir 
teraane yapılacaktır. 

San'ada toplanan kongreye 
imam Y ah1anıa bDyak oilu 

Komünistle.re kar 
şı şiddetli tedbir

ler aldı 
Istanbul, 12 (Özel) - Ja· 

ponya 'da başlı yan komünist 
propagandası, bütün şidde-

tile devam etmektedir. Japon 
hükumeti, bu propagandayı 
durdurmak için esaslı ted
birler almışlar. Yakalanan 
komünistlerin; ölüm cezasına 
çarptırılmaları muhtemeldir. 

Varşovada 
Italya aleyhine 
nümayişler 

Varşova 11 (A.A)- Sos
yalist gençlik birliğinden bir 
grup bugün ltalyan büyük 
elçiliği önllnde, harbe karşı 
nümayişte bulunmaya teşeb 

büs etmiıtir. Nümayişçiler 
hemen dağıtılmış, 30 kişi 
te•kif odilmiıtir. 
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~ Zabıta Romanı ~ y • d .. ez-'s p ... 1 Körfezinde yap•· unanıstan a gun geçın 
1 eyaz apaganın~ ıan yeni tadilat ki bir cinayet olmasın .. 
~ SIRRI~ lngiltere'nin Basra körfe· ________ ..... ..._ ___ .... "' = lTürk~eye. KAlUf ORAL ~ zinde yapbğJ tadilatla takip Ektor Anastaşyadı·, Qevgilisioio üzerine sıktıg• =: 12-9-935 Çevıren • E§ ettiği ıiyasa, değiten duru· 0 

~11111111111111111111111nUiifü1İi11llılıiıiıiııi11iı iı\'11111 1111111111111111111111111111111111111~ ::,~ ~;;.:ü~;:1~:~~ı~!b:~::: kurşun la rın hepi sini İsa bet ettirmiş tir" di N;çı· 
Odamda idim. fırlatbktan sonra: şslmaktadar. Simla da lndia· Bir yıl var ki, Yunanis· ı duk: ı muştur. An~s~aşy~ ' 111oılll 
Yalnız mıydınız? - Bence hakikat şudur: Office uzun milddet "lran tan'da hemen her gün bir Evelki gece Halandri ma· mn bu halım hır vgili· 
Evet yalnız.. Sen, Matmazel Norma odanda harikasına" ·inanmak iste· cinayet olmakta devam edi· hallesinde tüyleri ürperten mes'elesi yapmış ve ~e takİP 

Paravananın arkasında iken, Madam Honhard'ın mediler. Hiç olmazsa, lngil· yor. Bu cinayetlerin yüzde bir cinayet olmuştur. Tütün sini birkaç gündenberı 
ıaklanan Boni, aralıktan dik· odasına girdin ve onu bo· tere siyasası da bir mtiddet doksanı, hep namus mes'e- amelelerinden 45 yaşlarında eylemiştir. ., sı· 
katla Goltere bakıyordu. Bu ğarak parflarını aldm. Şimdi için değiştirilmesine lüzum lesine dayanır! Ektor Anastaşyadi, kendisile Evelki gece tütilD aı•ı;,di 
genç, Boni için bir rakip bizi kandırmağa çalışıyorsun. b1rakmıyan uzun bir intikal Yunan gazetelerinde oku- seviştiği 28 yaşlarında Mi- sından çıkan An•~•:ıe ci· 
ıaydıyordu. Normayı bilmi· Golter, fena halde mü- devresi bekleniyor ve tıpkı yoruz: 25 yaşlarında bir ça,yı öldürmüştür. Hadise şu Niçanın oturduğu 1118 ~ıf fe 

yerek Boni'nin elinden ade· , teessir olmuştu. Taharri evvelce de olduğu gibi, mer· genç, ailesinin namusunu şekilde cereyan eylemiştir: varında ha~li dolat io•t•· 
ta gaıbetmişti. amirine hemen cevab vermek kezi idareyi ihmal ederek, kirlettiğinden dolayı 22 yaş- Ektör Anastaşyadi,. d~rt geç vakit . ~ıçanın, ua:uıuoO 

Bundan dolayı Golter'in lazımdı . O da bunu yaptı ve: daha ziyade kıyılarda hü· farında kız kardeşini öldürdü, yıl evvel tanıdığı Nıça ıle rı~dMan b1rde kon b!.,ca91•1 

tongaya basması, Boni için - Bu kanaati ta_şıyorsa· küm süren lran'lı şeyhlerle 35 yaşlarında bir erkek, epey düşüp kalkmış ve onun gorunce, hemen ta . e d6rt 
istenilmiyen birşey değildi.. nız, budala olduğunuzu mey- yapılan daimi bir anlaşmağa kendisinden ihanet gördüğü için pek çok ta paralar sar· çekmiş ve kı.zı~ üz~~:., 1ıor· 

Taharri amiri, dikkatle dana koymuş olursunuz! Za- taraftar görünüyorlardı. için karısını öldürdü.. fetmiştir. el ateş etmış~ır .. Ç i,.ı,et 
Golterin yllzüne baktıktan bıta memurlarına hakikati Fakat Rıza şah, lngiltere· Dün gelen Atina gazete· Buna rağmen Niça, daima şunların hepsı ~ıç•Y;. tıa•· 
sonra, Golter'in zihnini alt· söylemek caiz değildir. Buna nin en belli başh mahmile- lerinde, gene namus mese· Anastaşyadi'yi aldatmış ken· etmiş ve kız, hır in laD•~ 
Uıt edecek olan şu ıuali rağmen ben, her şeyi oldu rinden biri olan muhamme- lesinden vukua gelen bir ci- disinden başka müteaddit lar içinde yere yuvar 
sordu : ğu gibi anlattam. rah şeyhine 'kudretinin bir nayet için bakmız ne oku- kimselerle temasta bulun· ölmüştür. 

- Söylediklerinize inanmı· Con Straun, Golter'in bu • M • • t t • • .... 
yor değilim. Ancak nişanlı· sözleri üzerinde meninefs nümunesini göstererek ya· 1 A • ek- c • h 11 
DiZ madmazel Norma, büs· edemiyerek bir kahkaha ko- kalayıp Tahranda hapsetti. Pı· re merı a ı a 
bllttın baıka bir takım şey- pardı ve sonra da: Bundan başka, Didenin man-
ler 1ayledi. - Golter, isticevabın ge· sabmda bulunan muhamme· p 1 • • bsaJAtl 

Taharri amirinin bu söz· risini yarına bıraksak ol· rah limanı üzerinde hak iddia Gümrüğünün Pamuk rençber- etro ıstı 
lerinden Golter vaziyeti kav• maz mı? Git şimdi biraz yal, eden l~ak krallığının şika- A w • d t lerine ikramiye çogw alıyor. ~t-

K 
bakalım uyukun gelecek mi? yetlerine kulak asmıyarak, gustos varı a 1 

'1110 r-
ramııtı. ızı sıkıştırmışlar Golter odadan ,.ıkınc, ta-· G Aw t k ( Taymis) gazete•• 11.t• 
ve berşeyi söyletmişler. Bu :1" Trans-lraıi demiryolunun en Atina - eçen gus os \1erece rol ı·stihsalitı hakkıo.d• di~' 
kanaat üzerine kendisi de 
bütiln bildiklerini söylemeğe 

karar verdi; bu sırada ta· 
harri imiri Coıi Straun tek· 
rar söze başladı ve : 

- Madam Honhard'dan 
gördüğünüz muamele sizi 
miltee11ir etti. Bundan baş· 
ka nişanlınızı vasiyetı;ame· 

sinden silmek te vardı, de
ğilmi? 

- Evet. 
Bu (evet) kelimesi, Con 

Straunun nazarı dikkatini 

celbetti. Golter, itirafta mı 
bulunmak istiyordu? Fakat 
Taharri amirinin bu alikası· 
nı gören Golter, durmıyarak 
devam etmek lüzümunu his· 

harri amiri, paravananın ar- p noktasını teşkil eden ayı zarfında ithalat resmin- · t k 
ki 1 B cenu Amerı·ka hu-ku" meti, 12 reyledı•gw ı' bir iıtatı•. •,.'t·1-"lı' kasında sa anmış o an o· b k.. b' 1 1. den Pire gümrüğünün; 170 , .. "' 

u mev 11 ır ran ımanı (sena) ten aşagw ıya satılacak kate •ayandar. Bu 18 ta t9"' 
ni'ye serbestçe sordu: · d' ı d. Office o:ıu milyar, 707 milyon213 drah- ~ 'b il yapıver ı, n ıa- • olan pamukların rençberle· göre; petrol istı sa 1 d,lt' 

- . Boni, N ormanın nişan- k b.l D . St t d ye mı' varı· dat temin ettigw i, ay· k . 1 bu yı a• a ı ovvınng rec e • rine, Eylülün birinden i incı yılana nisbet e .. 1111111''. 
hsı için fikrin nedir?. ni ve kuvvetli bir Iranın do· Jık istatistiğinden anlaşılmış- kanun nihayetine kadar ik· müsait sonuçlara b•i eo•~ 

Boni, uyuşm~ş bir halde ğµşuna uzun mtiddet lakayd tır. Bu varidat, geçen yıl ramiye suretile farkını verme- tır. Amerikanın bu ~ ;1ti1t• 
Paravananın arkasından çıktı kalmadı. ayni ay zarfında 16 milyar ği kararlaştlrmıştır. Bu tedbir pet~ol is~hdsalit5ı9, g~~o~.~ ve ellerini bir kere oğuştur· Meseli bundan iki yıl ev· 210 milyon 548 bin drahmi salatın yuz e . •trol ' 
-duktan sonra : vel lngiltere ve lran araa1D· idi. pamuk piyasasının tamamen teşkil etmektedır. p,., 0to' 

_: Şefim, - dedi ~ Gollerin da Anflo - Persian Oil'in ----------- serbest bırakılması için lü- tihsalibnın en çoğ~11~,tıt'~ 
verdiö-i ifadede bir saıµimi· imtiyazı hakkında çıkan bir K nçttk itilaf zumlu görülmüştür. mobiller istihlak e1 e cib"' 

6 t k B k. k k 1 · · t•k bo 1 ... 
yet Sez·,yorum. itilifta . ngiltere'inin ço I ·ı b b d. u ıene ı pamu re o • dir. Son ıstatıs ı • • • . • Iogi tere ı e era er ır t ıtli" '9 

Con Straun, heman cevap muslihane davrandığı, her teıi, eskiden yapılan tahmin- vüzuhla tespit e 111 ,_.,,oP'. 
vererek: halde bir çok kimselerin Belgrad - Küçük itilafı ler dairesinde 12 milyon bal· tutan hesaba g~re L~ ,,ıo;/'' 

h d k t t t teşkil eden devletlerin her 1 409 b o 4ov 1 

- Vallahi ben de bu ka- . atırın an çı mamış ır. ş e 1 yadan aıaöı degwildir. 8 mi yon 1 _ı -• ~,..-
1 l · B kM f • hangi bir mea'elede n· • 8UP••w· naattayım. Bununla beraber, . ngi terenın asra or ezı· Hindistandan gelen haber· bil mevcuttur. · p• ı.ı• 

. d w k 1 d A giltere ile beraber hareket d f 1 dikler& "' "" bizim vazifemiz, bu ıuretle nın ogu ıyı arın an ra· ler fena degw ildir. Orada da ne e sar ey e U 0 .. l;.w 
b. k 1 • etmegw e karar verdikleri ve k · 11 ııı Y '" 

hareket etmemizi emreder. ıstan ıyı arına geçmesı, bu yıl fazla pamuk ekilmiş: mi tarı ıse 
takip edilen siyasanın bir bu cihetin, son Bled toplan- · 609 tondur. , rfa9İ' 

Bu sırada, Golterin odasın· h . 'd. N t k. B tısında takarrür eylediği Pa· tır. ioıD P .tt 
da taharriyat yapan dedek· uıunyetı ır. e e ım en· Mısır pamukları, bu sene lngiliz sermaye• ikt,.-' 

d bl k M f · d K' riıten haber veriliyor. d'I i• iP dıf• 
tif Payin içeriye girdi ve ero as or ezın e ışm • • yeşil kurdun yaptığı tahri- tale tahsis e 1 ~." nrıfl ~ 

- Normanın banyoya git- taharri imirine selim ver· adasındaki Basidu mevkii D • k bat yüzünden hayli zarar 145 milyon lngıh~J:r' ki' 
d·ı · enız azası · dı»1 ef' tiğini görünce koridora dikten sonra: . tahliye e 1 mıı ve ODUD ye- görmüştür • Bu paranın getır ., y• a •, 

setti: 

çıktım ve onu eliaden ala· - Arkası var - rine_, Bagd"' da! Karhaçi hav~ Demir yOklft bir Yu- Balkanlarda, bundan bir ay milyon liradan
1 

•?1
1te~e b~. 

k d .. ·· dU B. "'ll~------•1!1111-lm! hattının enız ve ava üssu f k 1 d kt d' uaı ·...-r• o ama gotur m. ıça· ı ı ~ b evvel hüküm süren ev a i e meme e ır. e 1 9etl' •, 
k k d Ö1·-nrenler! l\lut· olarak Bahreyn adaları se· nan vapuru attı · b l etro 111"' re ız ço müteessir i. Ağ· a.e yakıcı sıcaklar yüzünden pa· nesı u yı P bİll 1 

hyordu. Söylediklerimizin giz· laka (Okamentol) çilmiştir. Yunan bandıralı (Mariya) muk mahsulü önemli zarar- den 42 milyon 300 
Ji kalmasını istiyordun. Hal· ôksO.rO.k şekerle· :: Bu suretle uçakların lran vapuru, Yunanistan'dan de- lara uğramıştır. liz lirası almıştır . d JJ: 
buki yanı başımızdaki oda- '-'-' üzerinden geçmesine lüzum mir yüklü olduğu halde Ce- "'Oll e 
da Maknus bulunuyordu. rini tecrnbe edi ~ kalmıyacak ve yıllatdanberi novaya giderken Mitika açık· lzmir milli emlak Modorlog '# 
Makine ile yazı yazıyordu. • ~ Londra ile Tahran arasında larında fırtmaya tutulmuş ve 2 . 00 la e" 'fO 

uz.. """ ı"nfı·allere ıebeb olan bir batmıştır. Kaptandan başka ikinci karantina istikbal sokağında 14 kapu taJ ' ,., 
Normayı odasına götürüp '-'-' · J "' 
b k k ~ mevzudan ka,.ınılmış ola- 17 kitiden ibaret olan mü· " ,, alsancak sokağında 4 numara 

8
1 e\t. 

110 
lı e" ...n~ 

ıra tı tan sonra taraçaya ~ 21 'JY 
k Caktır. Yeni · hava limanı, rettebat kurtulmuştur. " ,, mısırh caddesinde 340 kapu taJ

1 
~ 

çı tım ve Maknus'un pence· e,, 
Bahreyn adasının yakının· ,, ,, ,, " 347 eski 231 taj numara 1 ~-J· fi 1"' 

resine yaklaşarak seslendim. ~' uı ı 4 - 'J' Makauı, sesimi işitince ade- ...., daki küçük Menoma ada- usa Karataş islibane sokağında 2,2-1 kapu 2- DO· b '" 
ta ilrktü. Ben bir kahkaha > aında tesis edilecek ve Bı· rıı· k . aras sokağı~dan 43 eski 47 y~ni 55 taj nuaı•i8o t•J ~ 
k d 

acunda mavcud hava liman- ikinci karantına mısırh caddesınde 296 kapu 1 fır~ opar ım. Maknus benim ,_.. DO: 
1
6 t•J *fi 

b• · l'k k · t d' ill-I tarının en bilyük_leri~den d 5 1kı V" ır muzıp ı yapma ıs e ı· Gündelik eiyaeal gazete Karşıyaka alaybey gündoğdu sokağın a e b ef 
ğime zahip olmuştu. ~ biri . olacaktır. Sahibi: Ha:ydar Rüşdü Öktem 00

• tJ1 

Pencereye yanaıh ve bana 
bir sigara ikram etti. Biraz 
konuıtuk. Ben sıcaktan 
tikiyet ettim. O da şiki
yetçi idi. Anladım ki, Mak· Ve PO.rjen ~ahapın 

en Qstnn bir mOs· 

bil şekeri olduğu· 

nus, bizim Norma ile ko· 
nuıtuklarımızdan hiç bir şey 
iıitmemişti. Müsterih olarak 
Maknuı'la vedalaştım ve 
odama lieçerek yattım. Bi· 
raz sonra Madam Pontes ile 
bir sivil memur odama gel
diler ve cinayetten haberdar 
ettiler. haplarını Maruf 

Golter'in bu ifadesini öyle ecza depolannd 
kaydı ihtiyatla dinler gibi gö- ve ecmnelerden 

~ ·~-~ ~ Ingiliz Neıriyat müdürü: • ., mirat sokağında 23-25eski17-1 ;;~bb"' ~ 
Hamdi Nüzhet bahçe elyevm tarla halinde 192, 50 metre is ııulP'.. 11" 

~ Gazetele.ri, uluslar ku· Telefon: 2776 Karşıyaka turan cafer tayyar sokağında 1 d .. ııJıjlt 
Adreı : lzmir ikinci rab u ı0•.. S 

rumonuo tehlikede ol· Beyler ıokağı Karşıyaka donanmacı süleyman sokağında 21 d::ıı... 6,,0 
doğunu söyliyorlar Abone şanları: rab. be" 40 

Londra - Jtalya - Habe· 700 kuruı ıenelik " osmanzade hililsokağında 1-5 e~~i1;4 tt:J ::.·h "." ı9ı,f1 
şist~n anlaşmazhiı münase· 400 .. altı aylık " ba~afiye afitap sokağında 20 es 1 bahçe yeti, S 
betile uzun makaleler yaz- ,.. ) ,,, " tasvir sokağında 27 no.h 656 m~tre 111 eılı• ı01, 

ilan aart arı k ld k t dd nde e" ~ makta devam eden lngiliz v Karşıya a na ö en ramvay ca esı . b . ti 
Resmi ilinlar için : 107 t•J 

00'~ Jl'f' 
gazeteleri, uluslar kurumu· e 'fe 1"' Maarif cemiyeti i1inat (Bedeli sekiz sen 111oı• 
nun [tehlikede bulunduğu· bürosuna' müracaat ed '. 1- .sitte ödenmek üzere . .,jrf 
nu ve halbuki, bu mües· 1,. J 
sesenin, barış için yegine melidir. konulmuştur.) . 9eY' 1ıo1t .~ 

Hususi ilinlar: idare- Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşıDed•1' ~.,. 
jıtinatgih olması hasabile ü af .-_ .,..-
bütün devletler tarafından hanede kararlaştırılır tertip mübadil bonoaile ödenmek üzere m z t 16 '11' 
ko;unmaİı lizımgeldiğini ile- Basıldığı yer :ANADOLU muıtur. Taliplerin 16-9-955 pazartesi glloil sa• 

rilnen taharri amiri, Golterin ara8ınlar. 
yllzllne alayh bir nazar .. _________ _ ri ıtir~orlar. 

' - matbaası emlik müdüriyetine mtiracaatlan. 28-12 



~~~~------~---~~--------~u~~m~ __ _ __ ... 12~~m. 
Olivier ve şO.rekô- N. v. 

1 

as 

1 f 'Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
L. · VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

SJ ımıtet vapur .. UL YSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eyUUde 

acentası Der Zee Anvers, Rottordam, Amıtordam vo Hamburı limanlar' 

Cendeli Han. Birinci kor- & Co için yllk alacaktır . 
• "ORESTES" vapuru 23 eylillden 30 eyllllde Anvers, Ro· 

Her tür]ü tuvalet çeşitleri 
don. Tel. 2443 D~UTSCHE LEVANTE LıNIE 

Ellerman Linyn Ltd. ..CHIOS" vapuru 16 ey· 
Liverpool hattı: lülde bekleniyor, Hamburg, 

Hamdi Nüzhet , 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

"ROUMELIAN " vapuru Bremen ve Anversten yük 
20 eylülde Liverpool ve alacaktır. 
Svvenseadan gelip tahliyede .. iT AURI,, vapuru 16 ey· 
bulunacaktır. lülde bekleniyor, 20 eylille 

"DIDO" vapuru 17 ey· kadar Anvers, Direkt, Ro· =- lülde beklenmekte olup 21 terdam, Hamburg ve Bre· 
eylüle kadar Liverpool ve men için yük alacaktır. 

1 Glasgovv için yük alacaktır. 11

VVINFRIED., vapuru 1 
fotoğrafh'ane ve UROUMELIANtı vapuru 29 Bci. teırindd bekleniyor. 5 

t · · eylülde beklenmekte olup Bci. teırine kadar Anvers, 
Otoğraf malzeme mağazası 5 birinci teşrine kadar Li- Roterdam, Hamburg ve Bre· 

it I ı GI · · men için yükliyecektir. fi 0 mza Rüstem beyin fotoğrafhanesi. :mirde en ıyı verpoo ve asgovv ıçın 
0 lo[!;raf çelcmekle şiJhret bıılan bir san'at ocağıdır . En için yük alacaktır. . uvv ASGENVVALD,, va· 
~ilşkülpescnı olanlar dalii, burada çektirdikleri foıokraJ· Londra hallı: puru 14 Bci. teırinde bek· 

dan memnıın kalmışlardır. ''FABIAN,, vapuru 12 ey· leniyor, 18 Bci. teırine kadar 
IIamza Rüsıetn beyifı, fotoğrnJ mafremesi satan ma· Jülde beklenmekte olup 18 Anvers, Roterdam, Hamburg 

f~o.sı da muhterem müşterilerinin ince :evklerir•e göre l I k d L d ve Bremen için yükliye· 
·~ ey ü e a ar on ra ve Hull k ,,_ çe§_iı malları, foıoğrar makinelerini bulundunnakta· ce tir. 
"f.r. B için yük alacaktır. 

... ır :ıyare.ı her şeyi ispata kafidir. "SOFIA" motörü 31 Bci. 
(l~.n.· B d R fi " EGYPSIAN ,, vapuru -..,..ır • aşrurak ca desi, e ık bey ~..arşısı) teşrinde bekleniyor, 4 ikinci fi •. 27 eylülde Londra, Hull ve teşrine kadar Anvers, Ro-

ııllllllUlllllll!lllllllllllll 111~I!111111111111111111111111111111 ili ili llllİlllllllllllll llllll.I t:ı:::~:: v:·~;ni ~aa'::::::: :;;:da ~·k~;::~;r• Brem en 

~ Zrtıır yun mensucatı- 6 teşrinievvele kadar yük "ANUBIS,, motörll 11 
~:t'l. k A • · • = alacaktır. 1 ikinci teşrinde bekleniyor, 

~ l \İr / n Ü ll}fil şır keti- t 'he General Steam Navigation !~r!~in~i0:::~:~. k~=~b~:~ ~ = Co. Ltd. 6 

~ Bu mnesses~ iki :rnz hin lira sermaye ile "STORK,, vapuru 20 ey- ve Bremen için yükliye-
"""' ~ J.... cektir. 
m kkoı etmiş ve Di Oryental Karpet Manu·- lül~e beklenmekte .o~up :1 ARMEMENT H. SCHULDT 
§ lak".. L" . d (Ş k ı_: 1 ) . k . . . = eylule kadar Londra ıçm yuk 
~ 1 ~4)rers ımıte ar - ua ı şır etme aıt = 1 kt HAMBURG 
§ Q = a aca ır. 

~ lalirdt. lfalkapmard~ki kumaş fabrikasını satın ,Deuts,che Levante Linie .. TROYBURG,, vapuru ha· 
§ •lıaı · - G l ~ · len Hmanı!Jlızda olup Anvers, 
~ ·~tır . .Fabrika bnttın teşkilat ve tesisat ve mils- = . " AL Lr.A " vapuru 10 
~ lahdinı· . ·ı k" . .b. 1 k . = ey"Iülde Hamburgt B~emen Roferdam ve Hamburg için 
~ l'ihind ını .ı .eh es ısı S! .1 . kununusafın1 d 193Ş ta- EŞ§ ve Anversten gelip tahliyede yük alıyor. 
~ ırıek ~o ılı aren ,·enı şır et tara ın an işletil- bulunacaktır. "NORBURG" vapuru 8 
~ Jl:i ledir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, hatta- Not: Vurut tarihleri ve Bci. teşrinde bekleniyor, 
~ li Ye ve çorap imal edilecektir. l\laınultltın emsa- vapurların isimleri. üzerine Anvers, ''oterdam ve Ham-
~ n:e fuikiyetl h~r tnrafta takUir ve ~~bul ed!lmiştir. ~ deği~ikliklerden mes'uliyet ~burg için yük alacaktır. 
~. nıaınulAt Peştemalcılar ha~ında eski Orozdibak =: kabuledihnez. DEN NORSKE M DDEL • 
~ •ttisar . ' - 1 ~ tiJca ındeki seı:gide teşhir edilmekte ve satış fah- _ ~ HAVSL NJE ( D-S. A·S. 
~ p içinde yapılmaktadır. EE Kitaplarınım Bir SP ANSKELINJEN ) 

0sta kutusu: 127 = Cilt, Hatır.alannım Şık OSLO 
ielıraf adresi: izmir:-~Alsancak ~ 'Bir Alhilm, Ve sair "SArDINIA" motörll • 27 

lh elefon oumarası 2432 ve 3564 · = J Eylülde bekleniyor, Havre, 
~ llnlf lllllllllllllllUIU• llllllllllllllllllllltlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUİi Cilt şleri b!tır· Dieppe ve Norveç limanla-
~ltt 1 k • mak isterseniz : rına yük alacaktır. 

1 l metör Do K T o R "SAN ANDRESn motörn 12 b * 'XENJ KAV AFLAR * -.,L tya;r kuvetinde (Dizel) Ali Agah Çar~ısmda 34 Numarada 23 .. Birinci Teırinae bekleni· 
"" ~-la k "11 J b" yor, Dieppe v.e Nor· ."'•ta az uı anı mış ır Çocuk Hastalıkları AJ • R 
ı..ı r •atıl kt -r ı· ı · • - 1 IZ8 • - vec limanlarına yllk ala· 
,, .. L ı ır. '• a ıp erın Mütehassısı 
ı•· tq•ne · - ı caktır. ~olu mıze muracaat arı . ,,,inci Beyler Sokagı N. 68 Mücellithanesine 

.... nur, Telefon 3452 ARMEMENT DEPPE-

u - •-----..----••. ANVES "EGYP.TE" vapuru 12 Bci. 

terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 teşrinievvelde gelip 12 teırini· 
evvelde Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg 
limanlan için yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 teırinievvelde gelip 26 tepiniev· 
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 20 eylülde gelip yükünü tabliye· 
den ıonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES,, vapuru 4 teşrinievvelde gelip yükünli tabii· 
yeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES,, vapuru 19 teşrinievve.lde gelip yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
• 

"HEMLANDn motörü limanımızda olup yükünü tahliye 
ettikten sonra 15 Eyf\ılde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Danlzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacacaktır. 

"VINGALAND., motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, • Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, lskandinavya ve Oslo limanlarını için yük 
alacaktır. 

"VASALAND" molörü 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 
navya limarına hareket edecektir. 

"NORDLAND" ımotöril 2 teşrinisanide beklenmekte olup 
yüklinü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve lskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselona 
için yilk alacaktır. 

"SUÇEA VA,, vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrini
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVV ANT" motörü 15 tcşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacaktır. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için ikinci Kordonda T•hmil ve Tahliye 

tirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentahğına milracaatS 
edilmesi rica olunur. Te,efon: 2004 - 2005 • 2663 

Şeker Fhrikalan TDrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'"fürk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördilncii Vakıf han 30-40 

teırinde beklenıyor, Anven 
Direkt mal yükliyecektir. 

THE EXPORT s-s coapo. s 0 .. mer Bank 
RATION-NEVYORK •--• ---

• 

-"~· 
o il ıu irt 

Birleşik Amerikaya doğru 
seferler 

"EXECUTIVE" vapuru 18 
eylülde bekleniyor. 

"EX'ILONA" vapuru 30 
eylülde bekleniyor. 

"ABOUKIR" vapuru 20 
eylülde gelip 30 eylülde, 
Birleıik Amerika için aldı~ 
malları Iskenderiyede "EXE· 
TER" transatlantik vapuruna 
aktarma edecektir. 

SERViCE DJRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
" ALISA" ıuotörü 10 ey· 

lülde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yükliyecektir. 

.. TISZA,. motöfü 18 ey· 
lnJde bekleniyor, Qelgrad, 
Noviıad, Komarno, Buda· 
peıte, Bratialava, Viya.aa ve 
Linz i~n yqkliyecektir. 

"BUPAPEST,, .JR«Jtö,Q 25 
eylillde bekleniyor, Belırad, 
Noviud, Komano, ~ lBuda· 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke ~umaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 

peıte, Bratiılava, Vivana ve 
Linz için yilkliyecektir. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının 

"AllOUKIR" vapuru 29 ey· 
illide bekleniyor, Paninıular 
Orient Line kumpanyasının 

"BENDICO" vapuruna Port
ıaitte aktarma edilmek lizere 
Avutralyaaın bOtila limanla· 
nna mal •lacakbr. 

"ABOUJIR" vapuru ayni 
zamanda Partsait aktarması 
olarak, Hindistan, Aksayi 
şark ve şarki Afrikanın bü· 
tün limanlarına mal ala· 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapurw 
lann isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 



12 EylQI 935 1 (Uluıal Birlik) __ ,_.;.. ____________ __ 

~-s ON · TEL.Gs:2AFLAQ 
4rSa~ 

Italya - Habeşistan ibti· 
lafı halledilmez oldu . • . . ~ · . ~ . . o . . . . --Yunanistaoda cumurJuk ve krallık cereyanları yeni sathalara giriyor 

Muhalifler cumurluğu silahla savga
yacaklar; ordu kralcılarla h~raber 

...--.~..,..,..,.....-........................ ~..,..,..,. ............. __... ... ... ... .... .. ...... ... ... '"' .. 
Bir çok ge~eraller ve donanma kumandanı bir toplantı yaparak, kralı 
getirmek için harekete geçilmesini istediler. Atina borsasında ·pıınik var 

lstanbul 12 (Özel)- Atinadan haber veriliyor: kete geçilmesini istemitlerdir. Ordu, Kralcılarla be-

Cumurluk taraftarları ile Komnnistler arasında bir raberdir. 
anla~ma yapıldığı ve icap ederse silah kuvvetile •~u- Çaldaris'in gazetelerinden ( Apoyev Matini ) , yazdığı 

fı bir makalede diyor ki : 
morluğun mfi.dafaa edilmesi hakkında iki tara ça mu-

" Çaldaris, Popdler Partisinin başkanı kalmak ister 
ıabık kalındığı tesbit edilmiştir. HnkQmet, bu durum ise Kralı getirmelidir. Aksi takdirde biz onu getire-

Ozerine Komnoistleri takip etmcğe .ve icap ederse cek ve Çaldaris'i feda etmeğe mecbur kalacağız,, 
hunların bntnn teşkililt1Dı dağıtmağa karar vermiştir. Istanbul 12 \Özel) - Atina para borsasında panik 

lsıanbul .12 {Ôzel) - Atioadan bildiriliyor : başlamıştır. Ulusal bankaların, şimendiferlerin ve bn-

Birçok generaller ve donanma kumandanı bir top· ynk mflesseselerin eshamlannda mftthi.f sukutlar kay· 
lantı yapmışlar ve Kralı getirmek Qzere derhal hare· dedilmiştir. 

Yunan 
Deniz subavları 

" 
Almanya'ya gi-

decekler 
lstanbul 12 (Özel) - Yu· 

nanistan deniz bakanlığı, 
Almanya'ya müracaat ederek 
denizaltı gemisi yapan fabri 
kalarda staj görmek üzere 

Yunan deniz subaylar1ndan bir 
heyetin kabul edilmesini rica 
etmiştir. Alman hükumeti, 
bu ricayı kabul etti
ğinden, Yunan deniz subay
Jarı bu hafta Berline gide
cekler ve orada altı ay ka· 
Jacaklardır. 

Nüfus sayımı 
llbaylar teltişleriode 

bu işle de ilgilenecek 
Ankara 11 (A.A) - Genel 

nüfus sayımı haz11Jıkları yur· 
dun her tarafında çok hara· 
retli bir tekilde devam et
mektedir. istatistik genel di
rektörlüğünün bütün kara ve 
vilayet merkezlerile, nahiye· 
)erin ekserisinde yaptırdığı 

kontroller tamamlanmıştır. 
Şimdi, görülen eksikliklerin 
tamamlandığına dair haberler 
gelmektedir. iç işleri bakan· 
lığı bugünlerde mutat devir 
seyahah yapan vali ve kay· 
makamlara devir ve teftişleri 
esnasında her tarafta sayım 
hazırlıklarila de alakadar 
olarak sayımın hatasız bir 
şekilde yapılmasını temin e· 
decek bütün tedbirleri ittihaz 
eylemelerini emretmiıtir. 

~~~--------~~-ltalya 
Adalarındaki Romla· 

rıo durumu 
Atina gazeteleri, Italyan 

adalarındaki Rumların, ltal
yanlar tarafından mütemadi· 
yen tazyik edildiklerini ve 
bu tazyikten kurtulmak için, 
en yakın Yunan adalarına 
iltica ettiklerini yazıyorlar. 

Bundan bahseden (Proiya) 
gazetesi, Yunan hükumeti-
nin, siyasal yoldan bu iti 
halletmesi ve ltalya nez
dinde teşebbüsatta bulun· 
ması lizım geldiiini ileri 
•llrDyor. 

Piyaugo çekildi 
Atatttrk'Oo 
Teşek~ürleri 29846 numara 35 

hin lira kazandı Bllyük Atatürk lzmir'in 
kurtuluıu miinasebetile Par• 
ti ve Urayca çekilen tazi· 
mat telgraflarına aıağıda· 
ki cevapları lütuf buyurmuş· 
lardır: 

9999 numaraya da 1 O bin lira çıktı. 
Keşideye bugün de devam ediliyor Avni Dogarı 

Istanbul 12 (Özel) - Tay· 150 Lira Kazananlar C. H. P. Başkanı • 
lı.mir yare piyangosunun beşinci 2058 3216 5345 t 1242 

keşidesine dün Tepebaşı asri 11816 19810 22243 27569 C - Kurtuluı gününün 
yıldöniimli münasebetile ba
na karıı gösterilen temiz 
duyrulara teıekkür ederim. 

sinemasında başlandı. Dünkü 29642 17820 20268 22876 
keşidede kazanan numara· 28442 29672 18281 21382 
ları bildiriyorum : 23838 29571 19446 22133 

Reisicumhur 
K. Atatürk· 

Dr. Behçet U: 35 000 L. 25762 29631 , ıra 100 lira kazananlar 

29846 Numaraya 

10,000 Lira 
9999 Numaraya 

isabet etmi,tir. 

1000 L. Kazanan 
Numaralar 

374 540 19649 
29966 

500 Lira 
1426 10053 

10614 25626 
27352 1153 
28182 

Kazananlar 
25388 7283 

7742 15031 
24327 27842 

Bursa'nın 
Kurtuluş bayramı 
Istanbul, 12 (Özel) - Bur· 

sa'nın kurtuluşunun on üçün· 
cü yıl dönümü parlak teza· 
hüratla kutlulanmııtır. Bay
ram münasebetile büyük bir 
geçid·resmi yapılmıştır. Gece 
fener alayları yapılmış, gar· 
den partiler verilmiş, halk 
sabaha kadar bu mesud 
gllnü kutlulamııtır. 

Normandi 
Marta kadar sefer 

yapmıyacak 
lstanbul 12 (Öıel) - Ey

lülden Marta kadar seyahat 
edecek turist bulunmadığın· 
dan, Fransızların yeni yap· 
tıkla11 ( Normadi ) vapuru 
Marta kadar sefer yapmıya· 
caktar. 

5072 1872 5799 10215 Şarbay 

15329 29516 3884 9183 lzmir 
13805 19367 23293 28812 C - Kurtuluı gllnünün 

2927 7073 12189 18463 yıldönümilnden ötürü bana 
21983 2380 6035 11654 karıı giSsterileo temiz duy· 
16545 20166 ıulara..: teıekkilr ederim. 
50 Lira kazananlar Reisicumhur 

K. Atatürk 
15986 1799 18244 13061 \. ,) 

6620 20567 . 794 23171 _______ __, 

22850 8221 5162 18741 Panayır kapandı 
5382 27674 2620 12361 Panayırı 311 bin 9 97 19360 10523 12071 

29960 1218 2696 24496 kişi gezdi 
27787 5457 15585 16163 Arsıulusal 9 Eylül pan•yı· 
15170 19019 5202 24242 rı dün gece yarısından son-
15484 23503 3682 21976 ra kapanmııtır. Bu sene pa-
17649 15130 2684 22576 nayırı 311 bin 9 kişi ziyaret 
21030 14048 12280 29982 etmiıtir ki, geçen seneden 
8781 26865 24873 15454 22 bin 600 kiti fazladır. 
7424 728 Dtın yapılan vitrin ve pav· 

Harh 
Hemen haşlamı· 

yacakmış! 
Adis·Ababa, 11 (A.A) -:... 

Memleket içerlerinde bulu· 
nan Italyanlar ilç haftaya 
kadar buraya geleceklerdir. 

Bundan ıu anlaııhyor ki her 
hangi muhtemel bir harb 
hemen baılamıyacakiır. 

Kendir 
ilk mah~uıo satıldı 

lstanbul, 12 {Özel) - ilk 
kendir mahsulü Kaıtamo· 
nu'da piyasaya çıkarılmııtır. 
Birinci l'evi kendirin kilosu 
27, ikinci 24 ve llçiincll 20 
karuıtaa ıatalmııtır. 

yon müsabakasının neticesi 
henüz anlaıılamamııtır. Rey· 
ler tasnif edilmektedir. 

Buğday 
Pivasası emindir. ., 

Acun buğday piyasa11, son 
günlerde hayli ylikselmipir. 
Amerikada buğday durumu 
çok emindir. Bu ıeae Birle
tik Amerikanın buğday re· 
koltesi, 39 ülke üzerinde 3 
milyar, 30 milyon 385 bin 
buşel olarak tesbit edilmiı· 
tir. Bu miktar, geçen yıl, 2 
milyar, 846 milyoa,482 bin 
buıel idi. 
Buğday rekoltesinin fazla 

olmasına rağmen fiatların bu 
tekilde yDkıelmiı buluama
ıı, acunda hüküm ıiiren si· 
yaaal kararaılıli ve kuıkulu 

durumdaa ileri ıelmektedir. 

-B~tCJTafı birinci sahifede -
b6tün dGnyayı içinde topla· 
dığını söyliyerek demiştir ki: 

.. -Masamızın etrafında çok 
boş ıandalya vardır. Bunun 
daha fazla olmamasını arzu 
ediyoruz. Barııın tehlikeye 
girmesi ~erkesi tehdit et
melidir . 

lngiliz bakanı lngiltere'nin 
pakt taahhütlerinin ifasında 
hiç bir devlet önünde gücü 
yettiği kadar irkilmiyeceğini 
teyit etmif, her tUrlü siliha 
müracaata paktın mevsimsiz 
veya faydasız her türlü de· 
ğiımesine ulusal ihtiraslar 
doğuran her türlü hiikumet 
propagandasına karşı dur· 
muştur. Pakt da her türlü 
değişiklik talebi vakıalar ve 
bu vakıaların serbest müna· 
kaıası ile isbat edilmelidir. 
Bizzat bu pakt bu imkanı 
kabul ediyor. Fakat bu de· 
iiıiklikler hakikaten lazım 
olduğu takdirde ve mllsaid 
vakıtta yapılmalıdır. Keza bu 
değişikler kabul edilmeli, 
zorla yaptırhmamalı, bir ta· 
raflı icraatla değil, anlaşma 
ile yoksa harp tehdi6i 
ile değil, barııçıl vasıtalarla 
baıarılmalıdır. Uluslar sosye
tesi üyesi dikkatlarini şu 
noktada temerküz ettirme· 
Jidirler. 
Eğer arsıulusal münase

betlerde bir kanun bakim 
iıe, bu kanun teyit edilme· 
lidir." 

Bundan sonra Ekonomik 
kaynakların tevzii mes'ele· 
ıine temas eden bakan bu 
mel' elenin siyasal veya top· 
rak mes'elesi olmaktan zi· 
yade ekonomik bir mes'ele 
olduğunu söylemiı ve bam 
maddelerin serbest tevzii 
hakkında arsıulusal bir tah
kikat teklif etmiıtir. Sir Ho· 
are demiıtir ki : 

.. -lngiliz hDkumeti kendi 
hesabına bu tahkikata itti· 
rake hazırdır. Bununla be· 
raber bu tahkikat himaye ve 
manda altında arazi dahil 
olduğu halde mDstemlekelere 
münhasır olmalıdır." 

Sir Hoar sözlerini, lngil· 
ter.enin uluslar sosyetesine 
olan sarsılmaz ıadakatını ye· 
niden teyit ederek bitirmiı· 
tir. 

Avrupa medeniyetioe ~ 
inanlarını kaybedeceklerdir 
Dem ittir. it· 

Habet delegesi lt~l!'11 bir 
tibamlarını tahkik ıç~ıı d .,. 
komisyon gönderilmeııD ld • ,.. 
rar etmiı, Habeı toprs ~çil 
nın kana buJanma111••1 1 

8• 
bütün insanların kalbiae ~ ••• ·,rv
racaat etmiş ve Habet• ııitİ 
uluslar sosyetesine i~~·lllİI. 
söyliyerek sözlerini bıtit 
ti~ k 

Ondan sonra söı ı1•0 et • Brtı 
vusturalya deJegeıı ı,a· 

· meselenin harpten ıoD'~.,ıc 
rııın mnıterek hareke ""' 
tutmak için kuruJmUfdııf'I' 
bütün binaya şamil ol 
nu söylemiştir. ,,,J 

Macar delegesi .••• ~· 
Tanezez AssambleoıD 

katin silibsızlaom• ve ~ 
lıkların korunması ~ 
iizerine çekmiı, aili -_.; 
ma konferansının çıbt-"' 
ğını kaydetmiı ve bu 1 fi'' 
Macaristanın güttOiil ~--· 
sizliğin fazla devam ; 
yecej'iai söyledikten 1 ; 

siJih hususunda bak.ak~ 
aavahnın tatbikini ve , 
bir ~zınlıklar komiıyo• 
kurul~asını isemi!ti~· f 
Laval Mussoliaı ale 

rft~O: ~ 

Cenevre 11 (A.A! ~el" 
Laval'in Mu1101ini ıle b'' 
fonla görOıtn;o baber ' 
mııhr. ı~· 

!staabul 12 (Ôı~I). - ..-" 
ya nın gelecek ay ıptıd• bfi• 
325 tank için Fraaııı fıcJ 
kalanna bir siparit ver• 
ıöyleniyor. 1J 

lıtanbul 12 (Ôıel) -;. ~ 
Ababadaki biitlln eco• ,.~· 
cimerler, kafile ba1i11d•,.,,r 
ri terk etmektedirler. ~ 
faturacılar, dDkklaları~ 
manif aturaları denk Y' ,.~ 
Cibutiye nakletmekl•• ~ 
edemeyenler de or~• 
fiatla ıatmaktadırlaf· b•tif' 

Adiı-Ababadaa Ci fi" 
1 d• hareket eden tren er fi'' 

kalide kalabalık vardır··"' 
beıiıtanın iç tarafl•fl , 

1 fr• . 
Adiı·Ababaya ge ea Cibıst'' 
misyonerleri, hem•0 

• 

ye hareket etmiılerd~ 
--~ı·•ıel'll"t üniversite 1 

dıltt' Konya'ya .var ,,,, f' 
mıttır · Konya t 1 ( A.A ilıı 1~ 
HABEŞ DELEGESiNiN sabah lstanbuJ 111

1
" :_:~ 

Sir Hoarden sonra Çin 
delegeıi s6z almıı ve müza· 
kere saat on altıya bırakıl· 

SÖZLERi d ;J ~' talebe birliğin ea ,ı,V.IJI 
Cenevre 11 (A.A)- Ulus· bir grup Konya'~~ ~1,_ ;, 

lar sosyetesi asamblesinin Halkevinia misafırıtl . ı1t~fi' 
öğleden sonraki toplantısın· b b k ,..,.. 

gru a u a ı•~ Jıtİf• ' 
da Habeı deleıesi Teklet- de bir çay verılec:e 1o.tJtO'f' 
Tavariata ıimdiki anlatmaz· ler yarın ıabah ,.. 
bkta Habeıistanın durumu· ·d ~) d. 
nu anlatmıı barıtı bulandı· 

ıı ece er ır. 

rabilecek hiçbir şey ıöyle- Mısır 
miyeceğini temin etmit ve şrıt>' 
Habeıistanın ekonomik ve Asırdide ibdY 
finanıel seviyesini yükselte· ı•f .ı.. kaybet•· ~p 
cek her teklifi memleketi- M rıo .o .•.tı· 
nin nazarı itibara alacağını Kahire - 111 

11 ';J· 
söylemiştir. yarı olan bacı Ô~dof'!.~t 
Habeı delegesi, Habeıiı· bul, 153 yaıınd• 0,cı V"" ~ 

tana bir tahkik komisyonu· de ölmDıtür. ~. ilı'' ·,,J 
nun gönderilmesini istemiş, Makbul, 80 yaııa 90 ~;. 
eıir<:iliğe temas ederek bu bir çocuğu olmuıtur~ -~· 
cinayetin ortadan kaldırıl- timdi 73 yatıad• ;..ı. ~.JI 
ması için imparatorun bilyik Hacı Ömer r.fak r1-"?:d 
ıslibat yapmakta oldupau med Ali Pat• sa Ki' ,... 
bildirmit Ye eier harp pat· balunmuf ve M•11' 
layaca kolur1a Teokli arklar etmit bir aclalDd•· 

... 


