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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET 

~dres : izmir İkinci Beyler Soka2'ı 
Abone şartlnr1: Seneligi 700. altı nylı~ı 400 kuruş 
bh Uesmi iliialar için: l\laarif cemiyeli iliionl 

urosuoa müracaat edilmelidir. 

• UL·USAL r 

• Yunan kralı jorj, Perşenıbe 
günü Londra'dan hareket 
edecektir. Ronıa'daıı geçe
cek olan kral ~1ıissolini ile 
görüşecektir. 

~susi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
~sıldığı yer: (ANA DOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Habeş'ler Y emen'le ittifak Ettiler 
Italyanlar ııerıeyOrl~i~-y ehib P3şa Has 
Nasihu Ilel{onuştu.vaziyetTehlilielidir 
llabeşler Italyan malı almıyorlar, güID-,Samuel Hoa önem 
l'üktekiltalyan eşyalarida zaptediliyor li bir söylev verdi 

Italyan taarruzu Somali 
etti. General clö 

caph~sinde birdenbire 
Bono Makalle'ye geliyor 

inkişaf ~~-------~~-Bütün taahhütlerini ifa ederek tehli 
keye ağrıyanlara yardıma mecburuz 

~ 

l-laheş imparatoru cepheye hareket ediyor lstanbul, 11 ( Özel ) -
Londra'ya haber veriliyor: 

İngiltere dış işleri bakanı 
sir Samuel Hoar, Londra 
şarbayının c\ün gece verdiği 
ziyafette bir söylev vermiş 
ve ulusal kabinenin iç .siya-

HABEŞ ASKERLEI CEBHEYE GİDİYORLAR 
~yan'lar:Somali'de iler- dan 2-3:kilometre uzakta: arruz için haıırJamış olduk· 
ltdiler: -- - · bulunmaktadır. ları yollardan istifade etmiş· 
İstanbul, 11 (Telefon) _ ltalyan'lar Habeş'lerin yol- lerdir. 

11-lyan ordusunun doğu~ farından istifade ettiler: 
~frika'ıındaki harekatının lstanbul, 11 (Telefon) -
01ltaıi Eritre'den Somali Somali cebhesinde İtalya 
Ctpbeıine geçmiıtir. harekatının böyle birdenbire 

ltalyan harekilı dün So- inkişaf etmesi .. beryerde bay· 
~•li'de yıldırım süratile -~retle karşılanmıştır. 
111kiıaf etmiştir. General ltalyan'Jar bu taarruzla· 
Craciyati'nin ordusu Harar- rında Habeş'lerin genel ta-

Kral JorJMussoli
ni ile görüşecek 

~ erşem be günü. Lo~d radan :ayrılacak 
.olan'kral Paristen(Romaya geçecek 

KRAL JORJ 
lıtanbuJ, 11 (Telefon) 

Yunan : kralı: prens Jorj, 
perşembe gllnü Loodra'dan 
hareket edecek ve Paris'te 
iki gün kaldıkta.!1 sonra 
Roma'ya geçecektir. 

Kral Jorj, Roma'da İtalya 

başbakanı sinyor Mussolini ile 
görüşecek ve oradan Filo
ransa'ya giderek ana ve 
babasmın mezarını iiyaret 
eyleyecektir. 

Krala, kendisini almak 
üzerelLondra'ya ~giden he
yet te:refakat edecektir. 

Jorj, ltalya'dan Elli kru· 
vazörü ile Pire'ye gelecektir. 

VEHiB PAŞA 
General Graciyati'ni bu

gün Harar üzerine taarruzu 
bekleniyor. 
Kara gômlekliler çamur 
içinde yilrOyorlar: 

Istanbul 11 (Özel) - Ste
fani ajansı bildiriyor: 

Makalle' den cenuba doğru 
ilerlemekte olan kara göm
lekliler, son yağan yağmur

lardan çok müşkülat çek· 
mektedirler. Bu askerler, 
dizlerine kadar balçık ça
murlar içinde ilerliyorlar. 

lstanbul, 11 (Özel) - Yeni 
ltalyan ilerleyişininin Amba
lıdi iıtikametiadı olacıiı 

... 

kanaatı geneldir. 
Bfty'tlk meydan muhare· 
si bekleniyor : 

lstanbul 11 (Özel) - İtal
yanlar önemli hareketler yap
mamakla beraber ilerlemele
rine devam etmektedirler. 
Ordunun iaşesioi temin için 
yapılmakta olan yeni teşki-

lat biter bitmez Ambaladi 
istikametinde harekete geçe
ceklerdir. 

Diğer taraftan Habeş'ler 

Desseyden takviye kuvvetleri 
almaktadır. Makallenin iç ta
rafında · büyük bir meydan 
muharebesi olacağı sanılmak· 
tadır. 
Asıl Habeş kuvvetleri şi· 

maldedir: 
lstanbul 11 (Özel) - Ha

. Devamı 4 m:ü sahife<ltt· 

ı1asını anlattıktan sonra dış 
siyasa hakkında şunları söy
lemiştir: 

- "İtalya - Habeş anlaş
mazlığının giiç şekilleri 

karşısında büyük Britanya 
imparatorluğunun durumu ne 
olacak? 

Bu gibi anlaşmazlıklarm sa-
vaş nihayetinde haJlini mi 
bekliyeceğiz ? Bu çok yanlış 
bir harekettir. ltalyan dost· 
luğunu kıymetli tutanlar, bu 
milletin dünyaya yaptığı hiz- .... 
metler dolayısile kendine SIR SAMUEL HOAR 
karşı sevgi besliyebilirler. adamı bunları düşünemez. 

Fakat hiçbir lngiJiz siyasa - Deuamı 4 i11ci sahifede -____ .__ ............... . 
lngilterenin; Mısırda 2100 

tayyaresi vardır 
Bunun 800 zil Iskenderiyede, 500 zO gemilerd~ 20 si 

~~?9h nflf-1 di{JerlPfi de m! ht~11f ' 7{'r)Prde( ir 

INGILIZ 
_ lstanbul 11 (Özel) - Li-
berte gazetesinin Kahire 
öıel aytarı bildiriyor: 

=.logilterenin Akdeniıde 
ly-apa'lanlana vatan deniz fi
lloıu hazırlıklarını -( tamamen 
ikmal etmiıtir. Inıiltere bii· 

ASKERLERi MISIR'A GiDERKEN 
kiımeti denizde tedbir alır- ı 
ken, hava kuvvetlerini de 
önemli suretle takviye e

0

t
miştir. 

Çok ııkı bir ketumiyete 
rağmen lngilterenin Mısır· 
daki hava kuvvetlerinin du· 

ruoıu hakkında şu malümat ; 
alınabilmiştir. ' 

Halen lngiltere'nin isken· • 
deriye şehrinde 800 tayya-
resi bulunmaktadır. Bunlar• 
hafif bombardıman ve avcı 
-Devamı diirdüncü scjhif ede-:_ 
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iki adet bacak Zaiİnof 
Yakında muhakeme 

edilecektir 

lngiltere, Fransa'nın üssübahrile-

ve bir gövde Sofya ( Özel ) - Deliçe· 

fin komplosuna dahil oldu· 

2-u ı.nlaıılan ve Bulgar za· 
bıtasınca yakalanan miralay 
Zaimofun muhakemesine bat· 
lanmak üzeredir. Bu muha· 
keme, Sofyada merakla bek
lenmektedir. Söylendiğine 
göre, Zaimof, önemli ifıaat· 
ta bulunacaktır. 

rinden istifade etmek istiyor 

Londra polisi bir hafta içinde üç 
sandıkta iki ceset elde etmişti 

Ren nehri bir tecavüze maruz kalırsa Ingiltere ın0" 
tecavize kal'şı koymağı kabul ediyor 

b h 1 d 
. . , v • p be· 

Her katil, her cani iste
yerek veya istemiyerek öl
dürdüğü insanın cesedini yok 
etmek ister? Cinayetin şüyu
unu gizli bırakmak için bu 
suretle hareket tabii ve za
ruridir. 

Bir kısım ceniler, kurban
lıuının cssetlerini kuyulara 
atarlar, mahzenlere gömer
ler, geçende bizde bir rakı 
fabrikasında iskeleti çıkan 
kurban gibi şüphe edilmiyc
cek yerlere gömerler. Fakat 
bir kısmı da, cesedi bir 
sandığa güzelce istif eder
ler, sandığı kilitlerler ve ... 
Herhangi bir istasyon veya 
iskeleye sevkederler, bir 
daha da o tarafa uğra· 
mazi ar! 

Fransa'da yirminci asrın 
iptidalarında büyük ve ede· 
bi bir mevki tutmuş olan 
Besarabo, bir sonbahar ak
şamı kocasının ruhunu diyarı 
ahrete, cesedini de bir san· 
dık içinde Nousiye gönder· 
miştil 

Bunlar olagan şeylerdir .. 
Fakat lngiltere'deki kanlı 
sandık çok daha nazarı dik
kati calibdir, çünkü Londra 
polisi bir hafta içinde üç 
sandıkta iki cesed elde et
miştir! 

Geçen sene haziranın 17 
ainde lngiltere'nin Brington 
garında günlerden beri hiç
bir kimse tarafından iste
nilmiyen büyük ve sandık 
şeklinde bir bavul, fena ko
kular da neşre başladığı için 
zabıta tarafından açılmış ve 
içinden bir kadın gövdesi 
çıkarılmıştır. 

Ertesi gün Londra'daKing 
Gros garında ikinci bir ba-
vul daha bulunmuş ve bu
nun da içinden iki bacak 
çıkarılmıştır! 

Londrada bulunan bacak
larla, Brington'da bulunan 
gövde ayni insanın azası idi. 

Fakat. iki kolla baş he· 
nüz meydanda yoktu! Meş
hur fen adamı Küvie, bir • 
kemik parçasından münka-

15 yaş küçük olan Antuvanı 
Mançini isminde bir garso
nun metresi idi. Ve, Viyolet 
bu ltalyan ile cesedinin 
bulunduğu evde yaşamakta 
idi. Ve .. Katilin bu ltalyan 
olduğuna şüphe yoktu! Çün
kü bu adamın iki gün evvel 
tagayyüb ettiği de anlaşıl
mışbf 

Şimdi, iş mantık ve tah
mine gelmişti: Mançini met
resinin katili olduğuna ve 
cesedi sandığa koyduğuna 
göre, baş ve kolları bulun· 
mıyan meçhul kadının da 
katili idi! 

Fakat, şöhreti malum olan 
İngiliz taharri memurları bu 
fikirde değildiler. Çünkü 
onlar her iki cinayet arasın· 
da dağlar kadar mühim bir 
fark, mühim bir " Meslek ,, 
farkı görüyorlardı! Zahiren 
fevkalade bir müşabehet 
olmakla beraber, kullanılan 
usul bir değildi. Başına ar-
kadan indirilen bir darbe ile 
öldürülen Viyolet'in cesedi 
sandığa gelişi güzel atılıver
mişti. 

Katil cesedi parçalamağı 
aklına bile getirmemiş idi. 
Halbuki diğer cesedi mü
kemmelen parçalamakta ve 
muhtelif yerlere dağıtmakta 
henüz göstermemiş, sonra 
ceset üzerinde iz teşkil ede
cek her şeyi büyük bir dik
katle yok etmişti. 

Bunun için, ltalyanın bir 
cinayet işlediğine kat'i şe
kilde hükmedilmişti. 

Fakat?. Baş ve kolu bu
lunmayan cesedi kim öldür-
müştü?. Bu cesed kime aid
di?. 

' 
- Sonu Yarın-

Tntün 
Satışları bertaraf ta 

devam ediyor 
Tütün satışları, istihsal 

bölgeminin hertarfında hara
retli bir surette devam edi
yor. Amerikan kompanya
ları, iyi cins tütünün dörtte 

· üçünü kapatmış bulunuyor· 
lar. İnhisar idareside müba
yeata devam etmekte ve 

Berlin - Alman gazeteleri 
lngiltere ile Fransa arasında 
gizli müzakerelere başlandı
iını haber veriyorlar. Bu ga
zetelere göre, İngiltere, Fran-

------------•~~-..... ~_. ... __________ _ 
Torento şehrinde çocuk 

yetiştirme yarışı! 
----~------------- vasiyet

kadın· 

Şarl adında bir zenginin 

namesi, bütün bir şehir 
larını harekete getirdi! 

Nevyork'tan yazılıyor: 
Amerika'nın Torento şeh-

rinde büyümüı ve önemli 

bir servet temin ettikten 

sonra evlenmek üzere iken 

on yıl önce ölmüş olan (Şarl 

Milyor) adında Amerika'h bir 

erkek, dünyasını anlamadan 

ve bir halef bırakmadan 

gözlerini hayata kapadığın· 

dan dolayı vasiyetnamesinde; 

on yıl içinde Amerika'da en 

çok çocuk doğuracak olan 
kadına verilmek üzere 75 
milyon frank terkeylemiştir: 

düımüşlerdir. Bunlar arasın
da en çok çocuk yetiştiren 
Graçya Manyato adında 
bir ltalyan karısıdır. Bu ka· 
dın, Şarl öldüiü zaman 9 
çocuk anası idi. 

V aaiyetnameyi gazeteler· 

de okuduktan sonra 70 mil· 

yona sahih olmak için ne 

yapıp yapmış ve buseneye 

kadar çocuklarını 20 ye ib· 
liğ etmek suretile rekoru 
kazanmıştır! 

Graçya, iki ay sonra 70 
milyona kavuşacağından bü-
yük bir sevinç içindedir. 

Söylendiğine göre, ltalyan 
karısile yarış eden iki kadın 
daha varsada, biri 9 ve di-

Şarl'ın bu vasiyetnamesi 
ölümünden sonra gazeteler
le neşredildiği için, o gUn· 
denberi Torento şehrindeki ğeri de 8 çocuk yetiıtire· 
genç ve evli kadınlar, çocuk bilmişler ve ondan sonra 
doğurmak müsabakasına dama demişlerdir! 

--------·~----........ . 
Hayvan 

Vergisi ne kadar 
indiriliyor 

Finans Bakanlığının hazır· 
ladığı yeni hayvan vergisi 
kanunu baıbakanbğa veril· 
miştir. Devlet gelirinden 4,5 
milyon lira feda karlık edil
mek suretile hemen hemen 
yarı yarıya indiıilecek olan 
vergilerin nisbetleri şöyledir: 
Eşek 50 iken 25, manda 150 
iken 75, deve 200 iken 100, 
domuz 300 iken 200, katar 
125 iken 65 kuruş sığır 90 
iken 60, tiftik 40 iken 30, 
koyun 50 ikenş 40, keçi 50 
iken 40 kuruşa indirilmiştir. 

Bu kanun derhal kamu-

J Polonya 
iç siyasasında değişik· 

lik ola~ak mı? 
Varşova gazeteleri yazıyor: 
Müteveffa Mareşal Pilsuds

kinin çizmiş olduğu program 

riz olmuş bir hayvan cinsi 
tayin edebilmişti, fakat Lon· 
dra polisi, iki bacak ve bir piyasaya nazım 
gövde ile maktulün büviye- bulunmaktadır. 

bir durumda laya sunulacak ve kabul 
edilecekıir. 

dairesinde çalışan miralaylar 
kabinesinin çekilmesi ve dış 

işleri bakanı miralay ( Bek) 
ten başka bütün nezaretlere 

sivil getirilmesi, Polonyanın 
iç siyasasında bir değişiklik 
olacağı kanaatini vermekte 
ise de, Polonya siyasal çe
venleri, kabine tebeddülitın
dan dolayı mareıal Pilsuds
kinin çizmiş olduğu progra
mın tatbikatında en ufak bir 
tadilit olmıyacaitnı ileri sü

111~ t :J_ıııııı tini tayin edemiyordu. ngil-
rüyorlar. 

terenin bütün garlarında şüp- = 
beli bavullar araştırıldığı hal
de kollar ve kafa bir türlü 
elde edilememişti. 

ilk iki bavulun bulundu
ğundan 27 gün sonra, bir 
Pazar günü üçüncü bir ba
vul daha Polisin eline geçti. 
Bu bavul, Briogton'da bir ev· 
de bulundu. Fakat bu ba
vulda usulen parçalanmamış 
bir cesed vardı, bunun için 
de maktulün hüviyeti çabuk
ca tesbit olundu : 

42 yaşında ve asıl ismi 
Viyolet Vat olduğu hald~ 
Viyoleyt Kay denilen ve Gal 
madencilerinden Sunders is
minde birisinin karısı bulu
nan sabık dansöz idi! 

Bu kadın ana ve babası-
nın evini 1907 de terketmiş 
ve ancak 1926 de şimdiki 
kocasına varmış, fakat epey 
zamandanberi, l..endisinden 

Tayyare Sineması -.......-
Telefon 
31sr 

haşlayan ve her gören tarafaodan beğenilen Aonr. Ondra ile dftnya boks 
Maks Schmeling'in beraber çevindıkleri bO.yO.k kahkaha filmi 

KNOCK OUT 
YOzlercc gftzel kızların varyete numa· 

raları 75 boksör kızın çok enteresan boks 
maçları • Musiki • Taganni - Kabk:ıka • 
Maks Schmding'in boks hayatı • Çok he-

yeeanlı maçları - Anny Oodra 

mua~aka~ı 

ile 

AYRICA: Foks} ''Türkçel[sözlü dünya haberleri,, - Yeni (Karikatör Komik) 

~S e a n:s S a a t 1 e r i 

olan 

Her Gün• 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 ıeınılarında talebe· 
• lere tenzilith bilet verilir. Pazar gllnil 10,30 da ilive seansı vardır. -------

Fiaılerde zam yoktur. 30 - 40 · 50 Kuruştur. 

-

sanın üssü a ri erin en ıstı· tere ye verecegı ceva 
fade etmek için Fransaya nüz malum değildir. Beu 8Jb' 
yeni bazı teminat vermekte- ter gazetesinin Paris aytt 
dir. Ren nehri havalisinin, lngiltere ile Fransa arasıo • 
her hangi bir tecavüze karşı başlayan müzakerelerde' 
takviyesini, İngiltere tekef- menfi veya müsbet he•~ 
fül etmektedir . Maahaza bir netice elde edilmemif 0 

• 

Fransanın, bu hususta lngil- duğunu haber vermektedir· 

----~------~··~·~---~--~----~-

Mançuko-Mognolistan 
arasındaki ihtilaf 

Moskova ile Litvanya arasınds 
teati olunan sert notalar 

Mançuko ile Mogolistan 
arasındaki uzlaşmamazlık 

günden güne fazlalaşmakta
dır. Diğer taraftan Mançuko 
hükumeti Sovyet şuraları ile 
olan hududunun tashihini iste· 
ğini ileri sürmüştür. 

• •• 
Şuralar ittihadının kabul 

edemiyeceği bu istek Ja
ponya tarafından müdafaa 

kuvvetleri Siberya sınırlar•:• 
sık 11k aşmakta oldU ' 

L't• )arından Moskova ile 
1 t 

vanya arasında oldukça ,er. 
1 • d'l · e i~' nota ar teah e ı mış v 

. li~ 
devlet arasında gergıo 

d• fazlalaşmıştır. Son günl~r U· 
gelen haberler hu gergıll . 
ğio bir.o savaş ile neticelc'. 
mesi tehlikesi mevcut, old0 

edilmekte olduğu gibi Mançuko _ğu hiaaini veriyor. 

Almanı3;i~ işleri-
ne önem veriyorlat 

~-~-------------30 birinci teşrinde geniş mikyastıl 
para tasarruf edilmiş bulunuyor 
Berlinden yazılıyor : liği teşkil edilmiştir. Alad' 

• 1t• 
Alman basını, hükumet "ta- gazeteleri, yoksullara ve 

rafından iç ıslahat için ya- sizlere karşı kıt yardımı 'f'' 
palan teıebbüslere ve bu hu- pılması için uzun uz.d•1' 

&ıD' sus için çıkarılan yasalara, neşriyat yapmakta ve bU ,O 
dıs siyasadan fazla eh.emmi· meti ikaz eylemektedir· d• 
miyet vermektedir. UJusal Birinci Teırinde AlmanY• f 
Sosyalist partisinin fikri ve geniş mikyasta para tas•'"'. 
siyasal talim ve terbiyesile edildiği ve bunun için y•P' 
vazifedar olmak üzere Buzen· lan teşkilatın, önemli netic•· 
fergin idaresinde bir iş bir· ler verdiği söyleniyor . 

--------~------·~· .... ~-------~~ 936 senesi hazi
ranında güneeş 

tutulacak 
Moskova - 936 hazira

nıcda vaki olacak güneş tu

tulmasını tetkik için Sovyet 
astronomları şimdiden hazır· 

)anmaktadırlar. Güneşin büs

bütün kapanması ancak dar 

bir şerit üzerinden görüle

cek ve bu şerit Akdeniz'in 

Trablus kısmından başlıya

rak Yunan güneyinden Ana

dolu yayliıı, Karadeniz dağ

ları, Sibirya ve japony~ ku

zeyinden geçecektir. Mosko

va'ya devlet astronomi ens

titüsü bu münasebetle pro

fesör Mihaylof tarafandan 
yazılmış yeni ve mühim bir 
eser neşretmiştir. Enstitü 
936 güneş tutulmasını tetkik 
için Spvyel'ler birliğinin on 

Ar ah 
Devletleri, söınilt' 

gecilerio elill" 
den kurtulma'-' 

istiyorlar 
Berlin - Gazeteler ; Ar•P 

devletlerinin, sömürgeci ,4~; 
rupa devletlerinin eli.nd~t 
kurtulmak için büyült bır J~ 
retle ve için için çalıştıkl•, 
rını haber veriyorlar. Söyle~, 
diiine nazaran, Arap devle, 
leri arasında bir birlik v~C~~ 
de getirilecek ve bu bırl 
sayesinde Arap uluslar••"': 
istikliliyetlerini temin et .... 
ı~ri çalışılacaktır. Bazı si~: 
sal mabafil, Arap devletl•-
nin bu hareketinde b01 
bir devletin parmak ve 1~ 
dımı bulunduğu kanaat 
besliyorlar. _-ıı 

beı yerinde huıusi istasyon· D O K T O R 
lar kurmaktadır. Bu hadise 
_en iyi Sovye'tler birliğinden Ali Agah 
gözükeceği için Sovyet'ler Çocuk Hastalıkları 
birliğine lngiltere, Amerika, Mütehassısı 
Fransa ve Almanya'dan bir- 1

11 
'"inci Be)'ler Sokagı N. 6

8 

ıı Telefon 3452 _-ı111 
çok uzmanlar gelecektir. --------••,... 
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V. F. H. Van •f~~~~~~~~~!!!J• 
; BAŞDURAK Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS 2 nci teırinde beklenmekte 

Der Zee KUMPANYASI !olup yüküoü tahliyeden sonra 

HAMDİ Nu·· ZHET acentası 41 OBERON " vapuru 8 Roterdam, Hamburg, Co-& Co. · 2nci teşrinde gelip yü-
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE s CendeJi Han. Birinci kor- kü - b 1 penhagq, Dantzıg, Gdynia, 

ıh hat E • don. Tel. 2443 nu oşa ttıktan sonra 14 
" SOFIA " motörü balen zan esı EJlerman Linyn Ltd. ikinci Teırinde Roterdam,Ams- Oslo ve lskandinavya Jiman-

limanımızda olup Anvers, terdam ve Hamburg ı· ları için yük alacacaktır. 
Y ı t t · ·ı Liverpool hattı: ıman-

Roterdam, Hamburg ve Bre- anız aze emız ve ucuz 1 Aç ve tu· Jarı için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
ınen için yük almaktadır. valet çeşitleri satar. ,. LESBIAN " vapuru 26 "GANYMEDES,, vapuru 8 "SARMACJA" vapuru 26 

B. teırinde Liverpol ve 
· .. AMSEL ., ' vapuru halen Sıhhat 8 J k y '"' S d ı hl d 2oci teırinde aeJip 14 ikinci 2 nci. teşrinde beklenmekte liınanımızda olup Anvers, 8 J . agı vvensea an ge ip ta iye e a 

buluna ak · d T · d A R d olup (Dog· ru) · Anvers ve Roterdam, Hamburg ve Norveç.yanın halis Morina Balık yağıdır. c ve aynı zaman a eırın e nverı, oter am, 
Bremen için yük almak· Şerbet gibi içilebilir iki defa silzülmütür. 2 ikinci teşrioe kadar Liver- Amaterdam ve Hamburg Gdyniaya hareket edecektir. 
tadır. Biricik satış yeri pool ve Glasgovv için yük limanları için yük alacaktır. SERViCE MARITIM 

alacaktır. f 
"AVOLA" vapuru 9 2ci. BAŞDURAK " UL YSSES " vapuru 20 ROUMA N 

teırinde bek Jenı'yor, Ham- Hamdi Nftzhet "ALGERIAN" vapuru 15 2 · "DORUSTOR., vapuru 20 
ncı. t~şrinde gelip yü-

burg, Bremen ve Anversten Sın HAT EzANE~ .... ı ikinci teırinde Liverpol ve ._ 2 nci. te•rinde gelip yükOnn 
~ Kilnü tahliyeden sonra Bur· " 

Yük çıkaracaktır. .: * Svvenseadan gelip tahliyede gas, Varna ve Köstence tahliyeden sonra Köstence, 
"HANAU., motörü 11 bulunacakhr. Sulina, Galas ve Brıyla li-

ikinci teırinde bekleniyor, Londra • Hull hattı: limanlarl için yük alacaktır. 
"CERE manlarl için yük alacaktır. 

15 ikinci teşrine kadar An- fllfl " POLO " vapuru 30 bi- S" vapuru 21 2oci 
vers, Roterdam, Hamburg ,, lllllflllllfllflflflllllfllfllllllllflllllflllflllllllfll il lll 1111 fl rinci teırinde Londra, HuU teşrinde gelip yükünü tabii- .. ALSA JUL y A,, vapuru 
" B · · k J yeden sonra 25 2ncı· t 20 2 nci teırinde gelip 21 ·e remen ıçın yü 8 a· = 'f k H K ve Anveraten gelip tahliyede eş· 
cektir. SE_s Üf a Va . Uf Um Ü~ bulunacak ve avni zamanda rinde Anvers, Roterdam, 2nci teırinde Malta, Mar-

" MACEDONIA " vapuru - - 6 ikinci teşrine kadar Londra Amsterdam ve Hamburg li- ailya Cenova, ve Barselona 
25 2ci. teşrinde bekleniyor, 5 B . • .. k p • ~ ve Hull için yilk alacaktır. manları için yllk alacaktır. hareket edecektir. 

30 2ci. teırine kadar An- -=-~ uyu . ıyangosu -~- "MARONIAN" vapuru 6 SVENSKA ORİENT Yolcu ve yük kabul eder. 
•ers, Roterdam, Hamburg LfNfEN ilandaki geliı gidiş tarih-
'le Bremen için yiik ala- = ş· d • k d b• J k• • • = ikinci teırinde gelip 12 ikinci "FREDENSBORG" vapuru lerile navlonlardaki deiiıik· ·caktır. -~ ım ıye a ar ID erce ışıyı -~ te 111rine kadar Londra ve 18 2 · 

" ncı teşrinden gelip yü- • liklerden acente meıuliyet 
t\MERICANEXPORT LINES· ~ zen~İD' etmiştir. 5_= Hull için yilk alacaktır. künü tahliyeden ıonra 21 kabul etmez. 

NEVYORK 5 - " OPORTO " vapuru 20 2 Fa•la tafsilit için ikinci - l · • k •d 1 - nci teşrinde Roterdam, .. ııEXCELSIOR,, vapuru ha- s • ıncı eşı e 1 ikinciteşrin 935 tedir. ~ ikinci teşıinde Londra, Hull Kordonda Tahmil •e Tab-
ı - · - A t ı· t hı· d Hamburg, Copenbage, Dant-en limanımızda olup Nev- := BO k Ik • 25 O • ~ ve nvers en ge ıp a ıye e liye tirken binası arkasında 
York için yük almaktadır. ~ ya ramı ye: ' 00 Lıradır ~ bulunacaktır. zıg, Gdynia, Goteburg Oslo Fratelli Sperco acentalığına 
."EXMl~STER,, vapur~ 16 ~ Ayrıca: 15,000 12 000 lo 

000 
liralık ~ The General Steam Navigation ve lskandinavya limanları mliracaat edilmeıi rica olu-

2cı. teşrınde bcklenıyor, 5 . . ' .' ' ' . := Co. Ltd. için yiik alacaktır. nur. 
Nevyork için yük alacaktır. ~ ıkramıyelerle beherı (20,000) lıralık bir ~ "ALBATROS., vapuru 25 "GOTLAND,, motörü 30 Telefon: 2004 ~ 2005. 2663 

"EKSERMONT,, vapuru --= mftkAtat vardır. § birinci teırinde gelip 
28 

bi- ~lllllfllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll. 
- teırine kadar Londra için 

1 18 2ci. teşrinde bekleniyor, a_ ~ -k 1 kt = zmı· r yu·. n me sucatı~ 
Nevyork için yük alacaktır. r~lllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllflllHllllllllllllllllllllllP" '~eu~s:~ae 1~evante Linie ~ ll ~ 

u EKSARCH" vapuru 30 caktır. Satılık motör "SOFIA" vapuru 28 B. =r k A . . k . = 2
ci. teırinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT teşrinde Hamburg, Bremen =-~ ür flÜil}fil Şif etı=_~ 

Nevyork için yük alaçaktır. HAMBURG 12 beygir kuvetinde (Dizel) ve Anveraten gelip tahli-
11EKSCUTIVE" vapuru 15 "HANSBURG" vapuru 8 markalı az kullanılmıı bir yede bulunacaktır. = fzmir Yftn Mensucatı Tark A. Ş. nio Halka· § 

Bci. kAnunda bekleniyor, 2ci. teırinde bekleniyor, 1T1ot6r satılıktır. Taliplerin Not: Vurut tarihleri ve = pınardaki kumaş fabrikası mamulatmdan olan § 
Nevyork için yiik alacaktır. Anvers, Koterdam ve Ham- idarehanemize mllracaatları vapurlann isimleri iizerine 5 mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, ~ 
B "EKSILONA,, vapuru 31 burg için yiik alacaktır. ilin olunur. değiıiklikJerden mes'uliyet § şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci Ea 

ci. kanunda bekleniyor, DEN NORSKE MIDDEL. ---------- kabul edilmez. 
N k 8 K = kordonda Cumhurh-et meydanı civarında l 86 =-= evyork için yOk alacaktır. HA VSLINJE ( D-S. A-S. çı arıp urgas, lSstence, .1 

SERViCE DiREKT SPANSKELINJEN ) Galaç ve Braila için yük ~ numaradaki (~ark Hala Türk Anonim şir- ~ 
DANUBIAN OSLO alacakt1r. Alı• Rıza ~ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkQr fabrika· ~ 

· TUNA HATTI "BANASEROS,, motörll Geliı tarihleri ve vapur· § nın metanet \'e zerafct itibarile herkesçe malum § 
.,ALISA,, nıotörO balen 21 ikind Teırinde bekleni- ların isimleri &zerine mes'u - -

liınanımızda olup Belgrad, M J t • h . 5 olan mamulatmı muhterem mn,ıerilerimize bir § 
N . yor, Dilnkerk ve Dieppe Jiyet kabul edilmez. Oce ıt anesı --- defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. --= ovısad, Komarno, Buda- için yük alacaktır. Birinci Kordon, telefon 
Ptıte, Bratialava, Viyana ve JOHNSTON N 200? 200 il§ Perakende satış yeri Toptan ıatıı yeri ~ t· VVARLFN LI- o. - 8 y · K 1 - -
ınz için yük alacaktır. NE _ LIVERPUL "V euı aval ar çarşısı §§ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
• E apurJarın i simleri, gel- - -
' SPAGNE" vapuru 5 "GUENMORE,, vapuru 4 t ·hı . 1 No. 34 ~ Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. §a ik· . me arı erı ~e nav un tari- __ biraderler _=: 

ıncı teşrinde bekleniyor, ikinci tcıriode bekleniyor, feleri hakkında bir taahhüde 
A D k = Kuzu og· lu ,.ar•ısı Asım Rıza ~ .._!vers, ire t yük ala- Liverpul ve Anversten yük giriıilmez.,, .,. " 

, .. ~-------•• = ve biraderleri ~ 

~--

_N~• 
o 11 ıU ıı~· 
[.Z.lrcı~l nANL<A~I 1 

ôborenler! Mut- __ = Yeni manifaturacıJarda mimar -= := Kemaleddin Cad. Yünlü mal- E 
ES lar pazarı F. Kandemiroğlu 5 
• 1111111111111111111111111111111111111111111111111 H 111111111111111111111111111111111111111 il il lll I U i 

laka (Okamentol) 

ôksftrilk şekerle· ; 

rini tecrftbe edi· ,....._, 

~ı - -Sümer Bank-ıiz .. 

CQ 

Ve Pilrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfts· 

bil şekeri olduAu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 
iatiyenler Şahap 

Sıhhat ~-sftrgllÖ 

haplarım Maruf ~ ~ 
ecza depolarından \.1 .J 

ve eczan~lerden 

arasınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu eu gözeli 

Dereke kumaşları 

F esan 'll kumaşları 

Beykoz kıınd11raları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Ti\rk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000"fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 



... 

s .. · if . 4 (Ulusal Birlik) 

Haheş'ler, Yemen hükômetile süel 
mahiyette bir itt~fak akdettiler 

------------------------------ ----..... - ~------------------------------Yem.en delegelerinin 
ittifaka Hicaz 

gazetecilere verdikleı·i beyanata göre 
kralı Ibnisuuı ta iştirak eyliyecektir 

hu 

lıtanbul 11 (Radyo ) - Adie -Ababadan bildirildiğine 

gô. e, Yemen hnkumetile Habeşistan arasıoda bir itti

fak muahedesi imzalanmıştır. Muahedeyi imzalamağa 

memur Yemen delegeleri, Adis - Ababadan hareket el· 

meden evvel, Avrupa gazetecilerine diye\de bulunmuş· 
lar ve bu muahedeye lbnissuudun da iştirak edece-

ğini bildirmişlerdir. 
Habeşistanla Yemen arasında imzalanan ittifak mu

ahed~si silel mahiyettedir. 
Adis- Ababa 10 ( A.A)- NegOs ile Yemen imamı 

Yahya arasmda mfthim bir anıa,ma yapılmıştır. İki 
memleket arasında silel bir ittifak ta akdolunmuştur. 

İbnissuudun da bu ittifaka girmesi bekleniyor . 

Beşiktaş Tamşuva-ltalya, müşk.ül h~r 
rı 3-1 mağlôh etti duruma düşecek: 

Likletde Kumk~pi:, Fenere 1-0 sn-' Zecri tedbirler, Ad;;;y~ııarıoda taş kırım 
leymaniye güneşe 4-0 mağltib oldu. 

lstanbul, 11 (Telefon) - gol yemiştir. 
dün Romen Tamıuvar ikinci devrenin ıon daki
takımı arasında yapılan maç kalarında üçüncü golü de 
çok heyecanlı oldu. 

Beşiktaş takımı sahaya yapan Beşiktaı'lılar maçı 3-1 
noksan olarak çıkmış, ancak galib bitirmişlerdir. 
oyun baıladıktan birkaç da- Liklerde Fener - Kumkapı 
kika sonra tam kadrosu maçını Fener'Jiler tam kadro 
dolmuştur. ile çıktıkları halde son da-

Çok bikim oynayan Be- kikada yaptıkları bir ıolle 
tiktat takımı birinci devrede 1-0 k:uanmışlardır. 
Muzaffer ve Hakkı'nın aya- Güneş takımı SOleyma-
ğilo iki gol yapmışj ve bir niye'yi 4-0 yenmiıtir. 

~~_.:__~----·,._.~.~ ........ --~~~~-
Uluslar Sosyetesi 

936 da Lizbon'da 
toplanacak 

lstanbul, 11 (Telefon) -
936 yılı ikinci kAnunda yapı
lacak olan uluslar sosyetesi 
toplantısının Lizbon'da ya
pılması muhtemeldir. 

ispanyanın uluslar sosye
tesi mümessili olan Dajama 
dUn Fransa bıtbakanı Laval 
ile bu meı'eleyi görüşmüş 
ve sosyetenin toplanacaaı 
sarayın hazır olduğunu bil
dirmiıtir. 

M. Laval 
Alman elçisi ile 

görDştD 

Istanbul, 11 (Özel) - Pa
ris'ten haber veriliyor: 

Gazeteler, bugün M. Laval 
ile Almanya'nan Paris büyük 
elçisi arasındaki görüşme
leri önemle yazmakta ve 
bunun bir Alman - Fraoıız 
anlaşmasına yol açacağını 

ilive eylemektedirler. 

Gayih uçman 
Okyanue adalarında 

aranıyor 

lstanbul 11 (Telefon) -
Siniaporden haber veriliyor: 

Uçman Siniuddan elan 
haber ahnamamıştır. Birçok 
uçaklar Çin Okyanuıundaki 
~dalarda bu uçmanı aramak
la metiuldürler. 

Doğum 
Gazetemiz tertib heyetin

den lhsan'ın bir çocuğu dün
yaya gelmiş ve İlhan adını 
almıştır. Yavruya uzun ömür
ler diler ve ebeveynini teb-
1ik ederiz. 

Jtalyanlar 
Amerikalılara min · 

nettarmışlar 
lstanbul 11 (Özel) - Zecri 

tedbirler karşııında Ameri · 
kanın durumu hakkında Jur
nale Ditalya gazetesinde yaz· 
dığı bir makalede Gayda 
diyor ki ; 

- Bu aykırı durumlar kar· 
ıısında Avrupalı komşuları-

mızdan ziyade Okyanusun 
öte tarafında bulunan dostu
muz bizi haklı görüyor. 

Bu arada V ruguay ve Peru 
hilkümetlerine de italya da
ima minnettar kalacaktır. 

Yalanmış 
Istanbul 11 (Özel) - in· 

gilterenin Roma elçisi Du
runumunun, Akdeniz mes'e
lesinde ltalya ile uzlaımak 

sallhiyetini aldığı hakkında 
çıkan şayialar, Londradan 
yalanlanmaktadır. 

Faşist kurulu 
Yakında toplanacak 

lstanbul, 11 (Özel) - Ya
kında toplanacak olan büyük 
faşiıt Lurulu; 18 Teşrinisa
nide tatbikine başlanacak 
olan zecri tedbirlere mukabil 
tedbirler hazırhyacaktır. 

Yaraladı 
Dün öğleyin Dibekbaıında 

bir yaralama vak'ası olmuı, 
kendisinden 30 kuruş alaca· 
iını istedi diye kasap Ali, 
lbrahim adında bir genci 
dövmüş, İbrahim de Ali'yi 
dükkanının kapısı önünde 
bıçakla göğsünün sol tara
fından aju surette yarala· 
mııtır , 

.. 

işçinin bHe mukadderatile alakadardır 
lstanbul 11 (Telefon) - Zec- lıdır ki; İtalya bu tedbirler 

ri tedbirler etrafında Deyli karşısında çok fena bir du
Telgraf gazetesinde çıkan ruma düşecektir. 
bir makalede deniliyor ki : Zecri tedbirler, Adua yol· 

- Zecri tedbirler miden larında taş kıran bir balyan 
iıçilerini işsizliğe mahküm işçisinin bile mukadderatile 
ediyor. Fakat unutulmama- allkadardır. 

~-~~-----~·~·~·...-.----~~~~-
ItaJyan 'Jar ilerliyor, vaziyet nazikt''r 

Ba~tarafı l inci jahi{ede 
bet cephesinin önemi ce
nuptan ıimale geçmektedir. 

ltalyanlar Gorabainin düş · 
meıi ile genel ilerleyişte gUç-1 

Jük çekmiyecekleri kanaa· 
tındadırlar. ltalyanlar Ma· 
kalleyi olmakla ıon ilerleyiş 
amacına varmıt bulunmak
tadırlar. 
Genral Dô Bono Makal· 
le'ye gidecek: 

lstanbul, 11 (Telefon) -
Şarki Afrika İtalyan ordu
ları kumundanı ııeneral Dö 
Bonu yakında Adua'dan 
Makalle'ye sıelecektir. Ora
da ikinci fırka bilyük bir 
ııeçit resmi yapacaktır. 
ltalyan'lar tank kullan-
dılar: 

Istanbul, 11 (Telefon) -
Roma'dan verllen haberlere 
iÖre, ltalyan'lar ilk defa 
olarak ileri mevzilerde tank 
kullanmışlardır. 

Gracyani Berbera-Adiı·A· 
baba yolunu tuttu: 

lstanbul, 11 (Telefon) ·
ltalyan'lar blltün Gorabai 
bölgesini işgal etmek eme
lindedirler. 

General Gracyani Berbera· 
Adis-Ababa yolu üzerinde 
bir kasabayı zaptetmiı ve 
hakim tepeleri iıgal eyle
miştir. 

Uçakların faaliyeti : 
lstanbul 11 (Telefon) - ltal· 

yan ordusunun sol cenah ha
reketi iaıe güçlüğ'ünden bir
denbire durmuıtur . Şimdiki 
halde taarruz yahnız general 
Marabinya ordusu yapmak
ta<lır. 

Angla doiuıundaki ltalyan 
sol cenabı Habeşlerin muh
temel bir taarruzuna karşı 

harekete geçmemeie ve o 
sahaya nezaret etmej'e me
mur edilmiştir. 
İtalyan uçakları Meyen ga

len ve Makalle ıöneyindeki 
kiıçük kasabaları bombala-
mııtır . 

Istanbul l 1 (Özel) - Ha
beşler, Gorahay zayiatından 
sonra mnıklll bir duruma 
düşmüıler ve gerilemeğe 

başlamışlardır. Geriliyen Ha
beş kuvvetlerini ltalyan sıe· 
neralı Froskinin ordusu ta· 
kip eylemekte imiş. Verilen 
haberlere göre, Habeşler, 

tutunmak için ml\said bir 
yer arıyorlar. 
İtalyan malları Habeşie· 
tan'a sokulmayacak: 

Adis-Ababa, 10 (A.A) -
Italyan eıyaaının Habeıis· 
tan'a girmesini yasak eden 
emirname yarın neıroluna

caktır. Gümrüklerde bulu
nan blltnn ltalyan eşyasıda 
mllsadere olunacaktır· 

Habeş imparatoru cephe
ye gidiyor: 

Istanbul 11 (Özel) - im
paratorun buitin (yarın) cep
heye hareketi bekleniyor. 
Vehib (Pa~a) Ras Nasibu 
ile gôrOştft: 

lstanbul 11 (Özel) - Oga
den cephesi kumandanı Ve· 
hib (Paşa), ltalyan taarruzu
nun inkişaf etmeai 6zerine 
Ras Nasibu ile uzun mlld· 
det konuşmuştur. Her iki 
kumandan da durumun ne· 
zaket keıbettiiini sZSylemek
tedirler. 
Korkunç bir bôlge: 

lstanbul, 11 (Özel) - Ak
sum'un garbinde bulunan 
ve Takana şehrine kadar 
uzanan vahşi bölie ne İtal
yan 'farın ne de Habe~'lerin 
elindedir. Burası bir nevi 
sinekle doldur ki, bu sinek
lerin sokması ince derili 
herhanii hayvanı hemen öl
dilrmektedir. 

Cibuti, 10 (A.A) - Asaa
ladaki İtalyan kuvvetleri ile 
Muhammet Yayanın kuvvet
leri aralarında irtibat tesis 
etmek üzeredirler. Bu irti
batın tesiıi Tiire ile Oga
den ar11ında Uçilncü bir 

11 ikinci Teşrin 93S 

Arabın gözleri garib bir şekilde par
lıyor ve beyaz dişleri görOnüyordtı 

1''ııik 'remseddiıı , M. A) ban 

11 -
- Fena olmaz. İnsan ken

disini bllyüklere unutturma
malıdır . 

- Bunun için papasın kı-
zı V asiliki var, amma ne 
kız .. Ne kız ... 

- Heman gönder. 
- ... Amma ... Kızı kaçır-

mak lazım. Buda şu anda 
benim elimde değil, bu biz· 
meti bana ıen yapacaksın. 

- Doıt için canım kurban. 
Yarın gidiyoruz. bunun için 
bu akşamdan tezi yok. Sen 
bana gösteriver o kızı.. Ben 
iti düzeltirim ağam .. 

· Bu kararın hemen o 
gece tatbik edilmesi lizınıdı. 
Bunun için serdar, gece 
yarısı on beş kadar devşirme 

• memuru Yeniçeri ile bera
ber V aailiki'nin evinin bu· 
lunduğu Vlasari semtine 
vardı; papa Nikola 'nın dul 
karısının, yani iÜzel Vasi
lik'inin evinin kapısı önünde 
durdu. Yeniçerileri kapı 
önüne, köte baıına, arka· 
daki bahçe dıvarı dibine 
daiıttı ve: 

- Buradan hiçbir kimse· 
nin çıkmasına müsaade etmi· 
yeceksiniz ! 

Emrini verdi. Serdar, ken· 
disinin yanında üç, dört Ye· 
niçeri ve arkadaşı lbrahim 
efendi olduğu halde Vasili
ki'nin kapısını çaldı. 

Arab'ın gözleri ııarib bir 
tekilde parlıyor; beyaz diıleri 
korkunç bir vaziyette gece 
karanlıiı arasında görülü-
yordu. Arap, bu ıecedeo 
itibaren mevcudiyet ve mu· 
kadderatının büıblltün de{[i-
ıeceğine kani idi. 

Kapı tabii açılmadı. Dul 
papaz karaıı da sair Ati
na'lılar gibi akşamdan kapı
yı sıkı, sıkı kapamış arka· 
dan da desteklemişti. 

Kapı açılmayınca, Yeniçe-
rileric kuvvetli bazuları ve 
bacakları faaliyete geçti; 
papaz karııın abıap ve es-

lngiltere'nin Mısır'da 

2100 tayyat"esi vardır 
-Baştarafı 1 inci sahi/ede -
tayyareleridir. 

Harpun 'da bulunan 200 
ağır bombardıman tayyare
sinden başka burada yeni
den bir kaç tayyare kurul
maktadır. 

lngiltere hllkQmeti Mı

sır'da yeniden iki tayyare 
kararglhı daha kurmuştur. 
Bu karargAhların etrafı di
kenli tellerle çevrilmiş ve 
mevki milıtahkem haline 
ıokulmuıtur. 
Eğer lıkenderiye lima

nında bulunan gemilerdeki 
500 tayyareyi de ilave ede
cek olursak timdiki halde 
lngiltere'nin Mısır'daki tay · 
yarelerinin mevcudu 2100 
dilr. Bu miktar haftadan 
haftaya arttırılmaktadır. 

cebhe ihdas edecektirki bu 
Habeş'Jeri Dirademe ve Ha· 
rar'ın ıimallnden tehdit ey
leyecektir. 

ki kapısının bu kuvvetli 
adamlar karşısında mukave
meti mümkün değildi. 

Bu hakikat içeridekilerce 
anlaşılmış ve Y eniçerilerio 
kapıyı darbeledikleri anda : 

- Allahım sen bizi kur
tar! çığlığı koptu . 

Zaten, Vasiliki bir aralık
ta kapıya gelenlerin arasın
da serdarın kara hayaletini 
de görmüştü ve kablelvuku 
bir his, pek yakıa ve kendi 
noktainazarlarınca pek feci 
bir hadisenin başl uı üstünde 
dolaştığını onlara anlatmıştı. 

Bu aralık, pencerelerdell 
birisi açıldı. Yeniçerilerden 
bir ka'çı bahçeye atlamışlar 
ve biri birine sırt . vererek 
pencereyi açmışlardı. Bunu, 
evveli papasın karısı far
ketti. 

Vaıiliki bir sedirin üze
rine yilzti koyun kapanmıfı 

gelen Yeniçerileri görme
mek için gözlerini kapat
mıştı. 

DevQ.!!lı var 

Samuel Hoar önemli 
bir söylev verdi 

-Baştara(ı birinci sahifede-

Bütün taahhütlerimizi ifa ile 
tehlikeye uirıyanlara yardıoı• 
koımağa ve barııı kurtar· 
mağa kollektif hareketlerle 
barışı temine mecburuz. BaJ 
arada icap ederse kendimiıi 

de müdafaa zaruretindeyiı. 
imparatorluk müdafaasın· 

da büyük rahneler vardır· 

Sahillerimize ihtimam etm ~k 
onları dışarıdan gelecek bet 

hangi bir tehli key~ kırt• 

koyabilecek ıekle ifraj• 
uğraşacağız. Bu bizim Iogi
liz ulusuna karşı olan bor
cu muzdur." 

Bundan sonra uluslar so•
yetesinin aldığı tedbirlerill 
yerinde olduğunu söyliyeo 
Samuel Hoar sözlerini şöy• 
le bitirmiştir: , 

- u Şu iki ıeyden çok aıeOS' 
nunmu: 

1 - Büyük Britanyaoıll 

tesanlldti. 
2 - Uluılar ıosyeteıinde· 

ki tesanild." --···----
Rusyada 

Şeker pancarı çok tezli 
Moskova, 10 (A.A) - 811 

sene şeker pancarı ilrüoO 
fevkallde çok olmuıtur· 
Daha şimdiden 153 milyoO 
kental pancar toplanmııtıt• 

Bu miktar geçen seneniO 
bütün mahsulünden 57 mil• 
yon kental fazladır. 

~~-------~~~-__..,,. 
Afyon - ~spa~ia 

Hattı 20 ikinci teşrin
de açılacak 

Istanbul 11 (Özel)- Afyon· 
Isparta hattı 20 ikinci teı· 
rinde törenle açılacaktır. BaJ 
hat iilıergihındaki iıtasyoO 
binalarının yapı itleri bitmif 
ıibidir • 


