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ULUSAL 

lzmirde çıkar, alqama al7ual ıuetedir 

• • Her ıafbaıile dOtOnülmnı, ihzar, 
idue ve zaferle intaç edilmiı olan 

1 bu harekit, TOrk ordusunun, Tlirk 
zabitan ve kumanda bey'etinin, yük
sek kudret ve kahramanhğını tarihte 
bir daha iıbat eden muazzam bir 
eaerdir.,, Kamil Atatdrk 



- Madamın, Gollere yap· 
hğı muamelede haklı oldu· 
ğuna dair kanaatiniz var mı? 

- Golter fena bir adam 
değildir. Paramdan ziyade 
beni seven ve benimle aile 
teıkil etmek isteyen bir a
damdır. Madam da beni sev· 
diğine göre, bu muameleyi 
yapmamalı idi. 

- ~adam Honhard sizi 
varis kabul ettikten sonra mı 
Gollerle nişanlandınız? 

Kız çok müteessirdi. Con 
Straun 'un yüzüne baktı ve 
sonra: 

- Çok rica ederim, beni 
fazla müteessir etmeyiniz. 
Daha evvel Golter'Je nişan
lana bilirdim. 

Ben kendisini tanımıyor· 
dum ki, ancak pansiyona 
geldikten ıonra tanışlık. 

Con Straun ciddileşmeğe 
baıladı ve Normanın, elma 
ıibi kıp·kırmızı kesilmiı ya
naklarına baktıktan sonra: 

- Madmazel, telişa hacet 
yoktur. Ben sizden lüzum 
gördüğüm noktalar etrafında 
izahat istemek mecburiye· 
tindeyim. Şimdi bana söyle
yiniz, madamın odasından 
ayrıldıktan ıonra ne yaptı· 
nız; nereye gittiniz? 

Bir banyo aldım ve sonra 
yattım. 

- Madam Sarp'ın ifade
sine göre, banyoya girılik· 

ten sonra çeımeyi açmış 

ve banyodan çıkıp tek
rar odanıza girmışsınız. 
Odanızda ne ile meşgul ol
dunuz? Bu sual üzerine 
Norma baıtan başa heyecan 
keıildi ve biraz düşündük~en 
ıonrı: 

tuğumu anladım. Onları al· 
mak üzere tekrar odama 
dönmek istedim. Banyo-
dan çıkarken koridorda 
Gollere rastladım. Bana ge
liyormuş. Maksadı, madamın 
benim için verdiği kat'i ka
rara anlamak imiş. Gollerle 
beraber odama girdik. Ben, 
her nedense teessüre kapı· 

larak ağlamağa başladım. Gol
ler, bana teselli' vermek için 
odasına götürdü ve bu sırada 
odama gelecek olanların beni 
banyoda zannetmeleri için 
kendisi gidib banyonun 
kapısını kapadı. Gol-
ter'le niıanlandığım hakkın· 
da dün akşam madama haber 
vereceğimi, pa~siyonda otu
ranların hepsi biliyorlardı. 
Bu münasebetle odama geJib 
malümat istemeleri muhte
meldi. Halbuki ben Gol-
terin odasında bulunuyordum. 
Bunu herkeı anlamasın dye 
Golter böyle münasip gör· 
.lü. Zira ben yalnız pijama 
ile duruyordum .. 

Straun giUdü ve: 
- Demek bu planı Gol· 

ter mi kurmuıtu? olur şey 
değil! .. 

Sekizinci fasıl 

Norma, bu sefer de kız
mıştı : 

- Golter hakkında baıka 
bir zahaba kapılmaia hak· 
kınız yoktur; zira o, sırf be· 

1 
nim haysiyetini ,için böyle 
birşey düıünmüıtü. Taaav· 
vur ediniz ; benim, yarı 

çıplak bir halde Golter'in 
odasında bulunduğum anla· 
şılsaydı, bu pansiyonda artık 
oturmama imkiiı bulunabilir 
midi? Herkes ne derdi? 

Con Straun, kızın bu söz· 
)erini makul gördü. Bir az 
düşündü ve tekrar sordu: 

( Devam edecek ) 

- Bir şey söylemiyeceği· 
nızı temin eder mısınız 

Mösyö Straun? Bilirsiniz ki 
panıiyonlarda oturanlar için 
dedi-kodu eksik değildir. 

Con Stıaun, heman Nor· I•----------• .manın sözünü keserek: ÔksQrenlerI Mut· , . 
- Korkmayınız, ne söy· laka (Okamentol) 

(erseniz, ikimizin arasında ~ 
kalacaktır. Madam Honhar- ~ksOrllk şekerle· · ~ . 
.dın 6lümile alakadar sözler rini tecrftb:e edi ,....., 
~. ·~ 

'I' ıiz.. ~ 
Norma anlatmağa başladı: . ea 
- Çeımeyi açtıktan son- ,,,.,.,.. 

ra diş fırçasile macunu unut- ~ 

Ulusal 

Birlik 
Gdndelilt siyasal gazete 

ahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telef on: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartlan: 

700 kuruş senelik 
400 • alb aylık 

ilin şartları 
Resmi ilblar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bllroıuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
llanede kararlqhrılır 
Buıldıjı yer :ANADOLU 
matbaa11 

Ve Piltjeıı ~abapın 

en Qetftn bir mile· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

. 
Kuvvetli mflehil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn 

haplarını ~laruf 
e~ depolarında 

ve eczanelerden 
araamlar. 

• 

Macaristanda, :Budapeşte 
büyük mezarlığının zengin 
aileye mahsus bir kısmında 
çok garip bir hadise geçmit· 
tir. 

Hidisenin geçtiği mezar, 
küçük bir kilise ıeklindedir; 
.bir aileye mensup öUUer de 
bu kiliseciğin zemin katında 
bulunmaktadır. Mezarın mu
hafızı bir akşam kiliseyi göz
den geçirirken kulağına aşa· 
ğıdan bir ses aksetmiş ve 
kulak kabartınca; falsosuz, 
son derece gtızel bir sesin, 
en güç aık romanslarından 
birini okuduğunu anlamıı 
ve ... korkudan olduğu yer· 
de donup kalmıştır. 

Fakat biraz sonra, ıesin 
bir insan sesi olduğuna göre, 
ortada korkacak bir ıey ol· 
madığını anlamış ve afBğıya 
inmiştir. 

Aşağıdan evveli oldukça 
keskin bir taaffiln ile kar· 

· şıl~şmış fakat biraz ilerle· 

Bu güzel kadın; Budapeı· 
tenin en kibar varyetelerin· , 
den birinin çok sevilen yıl· 
dızı Peri Adam'dır. Peıtenin 
kibar ve zengin iilelerinin 
genç ve ihtiyar bütün erkek
leri bu ismi bilirler ve.. bu 
kıza aııktırlar ! Ve en ziyade 
" Elde ·edilmez Peri ,, diye 
maruftur . 

Peri'nin macerası çok ga· 
rip çok acıklıdır. 

Peri bundan bir kaç sene 
evvel, Peıte'nin çok güzel 
fakat çok fakir bir kızı idi. 
Sesi, cihanda bulunmaz de· 
recede kıymetli ve dllzgün 
olduğundan, bayatını varyete 
ve yüksek muhitlerde ta· 
ganni ile kazanmağa başla· 
mış, fakat bu sırada kendi
sine deli gibi aıık olan 
bir adam talih çıkmııtı. 

Bu adam çok zengin ve 
vari11izdi; genç kıza izdivaç 
teklif ettiği sıralarda da, 
yaıı altmışı çoktan bulmuıtu. 
Nihayet, Peri: Hiç. bir kim

yince genç ve iyi geyinmiı seyi sevmemek, kocasına 
bir kadının açılmış bir tabu· ihanet etmemek, fakat men· 
tun içindeki ölil üzerine eğil- · ıub olduğu varyetelerde 
miş ve çok gilzel sesile R-o· tagannilerine devam etmek, 
·mans okuduğunu görmüştür! buna mukabil de ihtiyar ko-

Kadının saçları darma caıı bütiln · mirasını kendi-
daK"ınık ve tabutun üzerine sine bırakmak ıartile bu 
dilşmüştü. Mezar bekçiıi, izdivaca muvafakat etmiıti. 
kendi kendine: Bu şartlara harfiyen ria· 

dan da vaz geçmiş ve biraz. 
da aşk zevki tatmağa .karar 
vermişti. 
Bir akşam Periye isimsiz ve 
meçhul birisi tarafından em· 
salsiz bir çiçek demeti gön· 
derilmiı bu birkaç defa da· 
ha ayni şekilde tekerrür et· 
mitti. 

Genç kız, bir ay bu bu
ketlerin kimin tarafından 
gönderildiğini öğrenmeğe ça· 
bşmıı, nihayet bunun yeni 
yetişmiş, gen.ç ve güzel bir 
avukat, Dr. Pol olduğunu 
öğrenmiştir. Bu avukatın aile
si de Peştenin en eski ve 
kibar ailelerinden biriai idi. 

Peri, genç ve güzel avu
katı kalbinin bütün kuvveti· 
le sevmeğe başlamııtı ve bir 
müddet sonra evlenmişlerdi. 

Peri, milyonlardan mahrum 
kalmıı fakat gönlüne göre 
bir koca bulmuştu; artık sa
adet içinde yaııyordu. 

Fakat bu saadet çok de· 
·· vam etmemiş, bir gün genç 
avukat kaybolmuı ve bir 
müddet ıonra maktul olarak 
bulunmuş, morgla teşrih edil
dikten ıonra aile mezarlı· 
ğına defnedilmitti . 

lıte, genç ve güzel kadın 
bir gece bu mezarlığa giz· 
lice girmiş ve sevgilisini.., ö
lüsil üzerine kapanarak ma· 
ruf Fransız bestekirı Lüsyen 
Buağie'nin en müessir eser· 
lerinden "Parlez moi d'aut· 
recheı • Bana başka şeyler 
söyleyiniz ! ,, i taganni eder· 
ken yukarıda anlatbğımız 
vaziyette tutulmuıtur. 

Ve, genç kadın genç ve 
sevgili koca•ının nasıl ve 

ne için öldüğünü burada öğ· 
renmiıtir. Avukat Pol inli· 
har etmiı imiı! intiharının da 
sebebini Şu mell:tupta anlat· 
mıştır: 

Periyi seviyorum. Onsuz 
yaşayamam. BaJ;am beni mi
rasından mahrum etti; buh· 
ran ve yenilik yilzünden kifi 
derecede kazanamıyorum . 
Peri'ye islediği hay~tı yaşa· 
tamıyacağım; korkuyorum ki 

Istanbul ve rf rakY~ 
Ş. ktll 

Şeker Fhrikaları TOrk Anonim 1~ ıaBI 
Sermayesi3,000,000T-ork t~r '° 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Va~ıf ban 30-

- Hiç şüphe yok. Bir yet edilmek şartile birkaç 
deli kaçıp buraya gelmiş! sene geçmiş, fakat sonunda ~- ~ 
demekten kendisini alama· bu aşksız, bu hararetsiz ha· s M B k~ 1 
mıştır. yattan bıkmıştı. ı·--- umer an· 

Mezarcı, mevcudiyetini Bununla beraber kocasına 
genç kadı.na hissettirmemiş gene ihanet etmemiş ve bu 
ve kiliseciğin kapısını kilit· bayatı çekemiyeceğini söyli· 
liyerek polise koşmuş ve .yerek kocasından resmen 
vaziye~i bildirmiştir. ı talik rica etmiştir. 

Biraz sonra bir polisle dö· ihtiyar kocası, Perinin bu 
nerek İneçhul kadını ölünün ricasına şu şartla muvaf~
üzerinden kaldırmııtır. Genç kat etmişti: Peri evlenmiye· 
ve. çok güzel ·kadın, bu iki cek, Peri hiçbir delikanlıyı 
resmi elbiseli adamı görünce seymiyecek ve ayrılmış ol· 
ne korkmuş ne ve de bir deli malarına • rağ'men ihtiyarın 
gibi Üzerlerine saldırmamıştır, mirası gene tamamen kendi· . .. 
fakl!t büyilk bir sinir buhra· sine kalacak idil 
nil~ a~amağa ba.1lamııtır. Fakat .. Peri , gençti, çok· 
·Genç ~adın, polis dairesine güzeldi, kebdiıiadep aık 
ıötürülduğü zaman kim ol· udakası bekliyen binlerce 
duğu ve macera11 bakkınaa ıenç vardı. Bunun için sa· 
ıu mal'imab vermiıtir : bık koca11 ihtiyarın miruın· 

Fabrikaları mamulitı .. .,. 
Yerli m~lların en iyisi, en s11(1 

mı, en ucuzu en gnzeli 
Dereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Ba~k yerli mallar 
lzmir şubesinde :biılursUO. 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"UL YSSES" vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Rotteraam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"UL YSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence liman· 
larına hareket edecektir. 

"ORESTES" vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yüklinü 
tahliyeden sonra Burgas, V arna ve· Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"HERCULES,, vapuru 19 eylülde beklenmekte olup y\1· 
k6nü tahliye ettikten sonra Burgas, Varna ve Köstence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND" motörli 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 

sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskaadinavya limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND" motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D•ntzig, Gdynia, 
Goteliurg, Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
• Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 

"SUÇEAV A,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir . 

.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme ~ağazası 

Ham::a Rüstem beyin fowgrafhanesi, lzmirde en 

fotoğraf çekmekle ş6hreı bulan bir san'at ocağıdır. 

mfl6killpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

Zardan memnun kalmışlardır. 
Ham:a Rüstem beyin, f oıop-aj malremesi saıan ma· 

Rozası da muhterem müşterilerinin ince :evkleri1'e glJre 
her ~it malları, f oıop-aı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir :ıyaret her ~eyi ispata k'2fidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik - : .. 
Taze temiz ucuz 

ili!~ 
Her tflrlo tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 
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------------------- SDriye haberleri 

-~~soN -TELGAAF.LAQ· .. . . . ' . . -· 
Asuriler " Elcezire-. / 

, . • . • . :ı . . . ~. ~ - l • 

de yerleştiriliyor Bulgaristan'ıo iç işlerinde yeni ihtilaflar baş g6stermfğe başlamış bulunuyor 

Bulgar kabinesinin istifası helileni-
yor. Komiteciler affedilecektir. 

Kttveytteki gençler, Irak bokOJJJe
tine iltihak edilmelerini istiyorlar 

Başbaka~ Gospotio Toşefio yerine, ya Loodra elçisi Hacı 
Mişef ve yahud da Profesör Genof gelecektir. 

Birkaç güne kadaı on 
altı bin Asuri Irktan Suriye
ye gelip Elcezire mıntaka-

• sında kendilerine tahsis edi· 
len mahallerde iıkin edile· 
celi tir. 

bar edilmek iıtenildiiİ ; 
ıılmaktadır • ,t 

- Hicaz ve Nedd 'Er 
abdı Emir Suud, Şarkol ~ 
deni ziyareti eınaııada _.&
Abdullah ile, Arap bOkO kdİ 
leri arasında bir ittifak_~ 
için uzun uzadıya 16rOfU7.ıı 

lstanbul 9 (Özel) - Sofyadan haber veriliyor : profesôr Genof istihl4f edecektir. - Suriye meb'usan meclisi 
baıkanı Suphi Bereketin, po· 
lis naibini tahkir ettiğinden 
dolayı Antakya Sulh mahke
mesinde 1 O Suriye lirasına 
mahküm edildiği, bu karann 
baıkan tarafından iıtinaf o· 
lunduğu malumdur. 

Bulgar bıfşbşkanı Toşefle Bulgar nazırldrı arasmda 
ihtilaf çıkmıştır. Son gelen haberlere gôre, Toşef ka· 
bincsinin istifası muhakkak garnonyor. Toşefi, ya 
Bulgnristanın Londra elçisi Bacı !Uişef ve yahut ta 

Istanbul 9 (Özel)- Toşef kabinesi, Mihailof ve Pro-1 

togerof komitelerine mensup olanlar için genel af 

hazırlamaktadır. 

..... , .... 
Jer; ve bu görüımeyı tti 
icraya koymak içia ball _. 
birler almağa karar ''' 

Mısır 
Ordusu lngilizle
rin kumandasına 
mı veriliyor ? 
lstanbul 9 (Özel) - Ka· 

bire'de çıkan .. Elebram" 
gazetesinin verdiği bir ha· 
bere göre, Mısır askeri 
kuvvetleri, lngiliz'lerin ku· 
mandası altına alınacaktır. 
Mısır harbiye nezareti bu 
haberi tekıib etmiş ise de 
(Elebram) ısrar etmekfe v ~ 
harbiye nezaretinin tekzibini 
tek2ib eylemektedir. 

Altay 
Bahkesiri 4-3 yeudi 

Altay· Bahkesir maçı, dün 
Alsancak atadyomunda ya· 
pılmıştar. ikinci takımdan 
oyuncu alarak çıkan Altay· 
lılar, dün güzel bir oyun 
göstermişler ve Balıkesirlile· 
re hakem oynamışlardır. Bi
rinci haftayımı 2·0 galib bi· 
tiren Altaylılar, ikinci haf· 
tayımda Balıkesirlilerin biri 
fiıikikten yapta~ ı üç gola 
iki golle mukabele etmiş ve 
maçı 4-3 galıb bitirmiştir. 

lstanbul'da yapı· 
lan maç 

-Başıarafı 1 inci sahifede -

kaldı ve oyuncu dışarı çı· 
kınca tekrar başladı. 

19 ncu dakikada Fener 
aleyhine bir penaltı oldu. 
lzmir'liJer bundan istifade 
ederek ilk gollerini yaptılar. 
Bu gol Altınordu'luları ha
rekete getirdi. Fakat oyun 
çok favullu geçiyordu. Ha· 
kem bir Altınordu oyuncu· 
ıunu daha dışarı çıkarmak 
mecburiyetinde kaldı. 

33 ncü dakikada Fener· 
bahçe Naci'nin ayağila 
llçüncü golünü de yaparak 
maçı 3-1 galib bitird.i. Maç· 
tan sonra federasyon reisi 
Hamdi Emin Fenerbabçe'Ji
lere Türkiye birincilij'i ku
pasını merasimle verdi. 

Sinop panayırı 
Sinop 8 ( A.A ) - Sinop 

panayırı açılmıştır. Panayır 
üç KÜn sürecektir. 

Gazi günü 
Akcakoca 8 (A.A)- 7 Ey· 

Hil Gazi gününü içten coı· 
kunluklarla kutlandı. Kayık 
yarııları, fener alayları ya· 
pddı. 

Kurtuluş Bayramımız Tezahü
ratla Kutlulanıyor 

-Ba$tarafı. birinci sahifede -
den Mitat Avukan bir söy
lev verecektir. Bundan ıonra 
Atatürkün heykeline çelenk 
konacaktır . 

kurumu temıili, 31 • Kızılay 
cemiyeti temıili, 32 - Verem 
mücadele cemiyeti temsili, 
33 • Çocuk esirgeme der~ 
negi temsili, 34 - Ôkıüzlere 
yardım cemiyeti, 35 - Muzi· 
ka, 36 - ilk mektepler tem· 
ıilleri • 

On yaıından aıağı olan ço· 
cukların alaya karıımaları 
yasaktır. Zafer alayı prog
ramda gösterilen ııra üzerine 
dizilmiştir. Her kurum prog· 
ramda gösterilecek . ıekilde 
yer alacaktır. 

Italya • Habeşistan 
-BQ$taraft birinci sahifede -
ıöyleniyor • 

izciler Aıilarına 25 santim 
kutrunda çelenk asacaklar
dır. 

Alaya dııarıdan hiçbir ara
ba, otomobil ve halktan kim· 
se giremez. 

Programın iyice yerine ge· 
tirilmeaine bütün poliı ve 
Jandarma kuvvetleri baka· 
caktır. 

Asker, polis, jandarma ve 
uray zabıta memurlarından 
seçilecek bir müfreze alayın 
kenarlarını koruyacaktır. 

Gece birinci kordonda ve 
denizde fener alayları ve 
ıehrin daha birçok yerlerin· 
de genel eğlenceler yapıla· 
cakhr. 

Halkevinde gece Hat 21 
de bir konser verilecektir. 

Zafer alayının yOrO· 
yQş Aırası: 

1 - Muzıka (on metre 
aralık), 2 - ihtifal bayrağı 
ve bey'et, 3 - Cumuriyet 
Halk partisi ilyönkurulu, 
4 C. H. P. Alsancak, 
5 - Bayraklı, 6 - Buca, 
7 - Bornova, 8 - Cumao· 
vası, 9 - Dolaplıkuyu, 10 -
Eırefpaıa, 11 - lkiçeıme· 
Jik, 12 - Karııyaka, 13 -
Tilkilik, 14 - Yalılar ka-
mun ve ocak üyeleri (bay
raklarile) ve bandosu, 15 -
Muzıka, 16 - C. H. P. Es
naf ve İfçİ teıekkülleri tem
silleri (Alfabe ııraıile). 

17 • Muzika, 18 - Halkevi 
ıpor komiteıi avcılar kolu, 
19 - Halkevi ıpor komiteıi 
gDreı kolu, 20 - idman ce
miyeti ittifakı lzmir merkezi 
21 - Federe ve gayri federe 
ıpor kulilpleri • 

( Alfabe ııraıile) 
22 - Lise ve orta okullar 

izcileri, 23 - Dikiı ve biçki 
yurdları, 24 • Musevi kültllr 
birliği. 

( On metre aralık) 
25 - Muzıka, 26 - Çelenk· 

ler, 27 - Atatllrk biiatü, 28· 
Tören çelenkleri taııyan kız· 
lar, 29 • Cephane yllkll 
kapı •• de•eler, 30 ·Ha•• 

lıtanbul 9 (Özel) - Ha
beıiıtandaki Fraaıız ıimen· 
difer kumpanyasında iıleyen 
blltlln memurlar, Adis·Aba
badaki ailelerini Cibuti iıke· 
lesine nakletmişlerdir. 

lstanbul 9 (Ôzel) - Ha
beı bankaları, yalnız Habe· 
ıiıtanı terk edecek olan ec• 
nebilere kambiyo verebile
ceklerini i)in etmiıler ve bü· 
tün proteıtolara rağmen kam· 
biyo muamelelerini keımiı· 
lerdir. 

lstanbul 9 (Ôzel) - Ce· 
nene'de teıkil eden uzlaı· 
ma komisyonunun, bu hafta 
içinde karar vermesi bekle· 
niyor. Komisyonun vereceği 

karar her iki tarafca kabul 
edilmezse derhal muhasa· 
mata başlaomaıı ihtimali 
kuvvetlidir. Bu taktirde ltal· 
ya hlikGmeti, Habesiıtana 
bir nota verecek ve Adis 
Ababa'nın tabliyesini iıtiye· 
cekmif. Habeıistan; Adis 
Ababa'nın ıilihlanmıı bir 
ıehir olmadığını ve bu se· 
beple tayyarelerce bombar
dıman edilemiyeceğini bildi· 
ren eski protesto notasını 

tekrarlamııtır. 
Roma, 8 (Özel) - Stefaoi 

ajansı bildiriyor: 
Bir kaç gündenberi hava 

g~nllllii yüzbaıııı ııfatile 

Eritre 'de bulunmakta olan 
Propaganda bakanı M. Ciono 
radyoda Amerika ulusuna 
Eritre'nin samimi ıelimını 

bildirdikten ve Amerikan 
ulusunun alicenaplığını ve 
cesaretini tazimle kaydettik
ten ıonra kark ıene içindeki 
ltalyan·Habeı münasebatınıa 
kııa bir terihçeaini yapmıı, 
ltalya tarafından Habeı 
husumet ve ıuiniyeti karıı· 
sanda yapılan barııçal teıriki 
mesai teıebbiiılerinin ıonuç
ıuz kaldığını izah etmiıtir. 

M. Ciano, ltalyan ıömllr· 
gelerine kartı yapılan bir 
ııra baıkın ve tecavüzleri 
taydıktan ıonra, ııaarların 
ate tarafında Afrika barlflDI 
ı.o .. ak •• dla1• ekoaomi 

Sırp 
Muhalifleri bir 
blok teşkil edi

yorlar 
lıtanbul 7 (Ôzel) - Bel· 

grad' dan haber verildiğine 
göre, Yugoslavya muhalif 
partileri, dllşiindiikleri mesaı 
birliği hakkında benllz bir 
karar vermemiılerdir. Bugün· 
lerde bütiln muhalif partile· 
rin iıtirakile bllyllk bir 
toplanb yapılacak ve ıonra 
da gazetelerle bir beyanna• 
me neırolunacaktır. Siyasal 
muhalif partilerin yaptıkları 
ilk temasta, Yugoslavya hü· 
kümetinin dıı siyasaııaı taı· 
vib etmiılerdir. 

Lavreos 
Mirasını kimlere 

bıraktı 
Istanbul 9 (Ôzel)- Geçen· 

lerde ölen meıbur logiliz 
casusu Livrensin vaıiyetna· 
mesi Londrada açılmıştır. 
Casus vaıiyetnameıinde ıer
vetinin kardeıi Con Soo, ar· 
kadaıı Ripr ve avukatı ara· 
ıında taksimini istemiıtir. 
Llvrenı, yazdığı ve ıimdiye 
kadar neıretmemiı olduğu 
bir kitabının tabiliğini de 
yalnız kardeıine bırakmıtır. 

Cinayet 
18 yerinde bıçakladı 

Dün sabah ikinci Karan· 
tina'da feci bir cinayet ol· 
muı 78 yaıında Abdullah 
adında bir ihtiyar, mahkeme 
kararile ~yrıldağı karısı Ne
ıibeyi 18 yerinden bıçakla
yarak öldürmüıtür. Katil 
yakalaomııtar. 

Antakya bidayet mahke
meainde görülen bu istinaf 
itirazı hakkında 'mahkeme 
kararını vermittir. Bu karar· 
da, mahkemenin müntehip bir 
mec is reisini muhakemeye 
aalibiyeti olmadığı kayde· 
dilerek dava reddolunmuı· 
tur. 

Hicaz demiryolları Um· 
mandan Medineye iıletilrne· 
leri için mezkGr arazi bil· 
kGmetleri araııada rörilt· 
meler baılamıı ve Hicaz 
Necit hariciye vekili Fuat 
Hamza bu huıuıta fevkall· 
de komıerlikle giSrllımDıtilr. 

Aldığımız maUimata na· 
zaran Hicaz Necid hnkame· 
ti mezktlr hattı Mekke ve 
ciddeye temdit etmeğe ka· 
rar vermiıtir. 

- Küveytten gelen haber· 
lere göre Britanya hDkümeti 
Basra körfezindeki emaret· 
lerin idaresini tevhit etmeğe 
karar vermiı ve bunun için 
Kiiveytteki lagiliz mümessili, 
Emir Sabah ile görDımilıtür. 
Emir Sabah bu fikre muva
fakat etmediğinden lngiltere 
hükGmetiyle temaı için Lon-
draya seyahat etmiıtir. 

Emirin bu muhalefet üzerine 
Kilveyt gençleri arasında 
lraka iltihak için bir hare· 
ket baılamııtır, Gene lngiliz 
parmağile yapıldığı anlaıalan 
bu hareketle, Küveytin ema
retler birliğine girmeğe ic· 

, ' • • 
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PAZAR 
•• 

GENELNUFUS 
SAYIMI 

Müzeyi soydular BugOokCl nOfusumu· 
zun sayısını, vasıflarını 

lıtanbul - J iyo dö Je· bilmek, bilmek, devlet 

ler. .., 
Aldıtımız huıuıi ••14111 

nazaran, pek yakındı ~ 
kulerden de bllyllk bir 1-tf 
kongreıi toplanacak, k~ 
rede muhtelif Arap te .
kllllerinin mllmeııiJlerİll ~· 
1860 murabbaı bulu11• 
tır. ı.,ıi: 

Kongrede Arapları~ 
ci ve dahillt tam bir • Ki' 
sahibi olarak yaf81D11~ 
mllcadeleye geçmei• 
verilecektir. . ...Al 

- M11ır'da medeni~ 
ilk miiıliiman nikllaa ..,,·
hafta yapılmııtar. M JJt 
tanınmıı zenrinleriacl•• ~ 
med Şefik, evleaditi I' 
nikib hocaııaıa ÖDo;,:, '-' 
rııile beraber çık•• ı'A. 
a-enÇ kızların çerç•~ 
yllkıek bir yerele o ~ 
nikah ıualleriae ce••P 1t-

·aaJI evlenme veıikaııaı ı ~ 
mitlerdir. Evliler bal •b.,..., 
reçirmek Ozere LI . ..d 
ritmiılerdir. _.p-
Mııırda ilk defa açık ~ 

ve medeai tarzda 11 (lıl 
bu nikih meraıimi 11180~11 
muhitlerde kıvançla k"':· 
mııtır. , ri ~ 

- Filistin Y abaclil• ~ 
rumu baıkanı (ce~if•:s;Jtt 
Razman adında bı~ı ~· 
gelerek" turizm otela•• ~ 
tir. Yahudi baık•01111 

gezisinin ne mıkııtl• 
bilinmemekle · ber::;.J~ ff' 
Süveydiye a-idip ı 
renilmiıtir . 

KORKMAZJı\ 
~ 

Mite! ZevakoauD ~JV 
YENi TEfRllC1' t,. 

YARIN BAŞLIYOıtl.I ~ 
KORKMAZJı\ 

--~b~:; .,,.. 
Bu Tefrikayı 

ide okuyuouzl 

neryo müzesi. merhul ıahıı- ve ulusa yarınkı' ı'htı' • 
T • r'layı tl"' lar tarafından soyulmuıtur. Y.J 7:Y 

B Ü d b 1 d 
yaçlarımızın neler ola· 

1 
od•• i.I" 

u m ze e u unan ün ya· k a r·, 
:un en meıhur resaamlanna cağını tanıtacak, onları Parsa ilk o 11 ,.ı.a~ 
aid tablolar •tırılmııtır. karşılamanın çarelerini ıenelİn~ek a~rı:. Y'"ıs-· 

6&retecektir. , namemı ay k'ıioi• ...:• ve medeniyetinden zengin e alaca~mdan eı 1 .. ,..... -
BAŞVEKALET •· ·110 e1.., _,. 

Ye kaynak dolu bir piyasayı I J I mil olmadıi&'!!ekı tcbi -~• 
kaçarmak için her ıeyin ya- STAT S r K UMUM:.J Parsa ilk - -~ 
pıldıjıbı ı6ylemiıtir. Ciyano MfJDfJRLO~O )arından . 274,.;/-,.;;f / 
neticede demiıtirki, .. ____ , ___ • lımaıl 0»~, 
-Diinya taribiain bu bilhaua I ıııodO 
anemli aaatanda, ynksek ka· zmir ithalat gOmrOğO 
rarlar vermek meı'uliyet J "' d 
mevkiinde bulunanlar, 43 mil ttgttn en: 
yon ltalyanın bir tek dini T eabit no. Kilo Gram Cinai eıya 8pet 
bulunduğuna ve bunun her 193 SOO Me19e ihracına 111ahıtd 1 

, 

ne bahasına Ye her kime 216 5000 Kimyevi goler• S 11ci ~·.ı.1 
karıı oluna olsun, Mu11oliai Yukarıda cins ve miktarı yazılan eıya 13·9·93 ..... ~ 
adında ltalya iıtikbalinin te- gllnil ıaat dokuzda açık arbrma ıuretile ıatılac•i1 -~ 
min edilmesini 16rmek ol• ıelenlerin itballt ıilmrljl aabf komiı7oou•• JIP 
clupau laabrlamaladarlar.,, etmeleri Ula .olaaar. 

' ... ... 
... 


