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Fiatı (100) Para 

Cevabi notamız Italya'ya verildi 
HabeSOrd Ular 1 ı tal~y· rtll1 a~ıs~~nova ziraat mektebin 

' · ' de tavukhane açılıyor 
ra tef evvuli etm eg~ e hasla dı !_~şfirilecek ola~ cins tavuklar:köy-

. . ' [lere meccanen tevzi ed·ıecek 

Ras Desta, G. Graçyani'nin en önemli 
kuvvetlerini· liırmağa muvaffak oldu 

..... 
Azmara hastanesinde anasile beraber tedavi olunan 

Iıtanbul 27 (Özel) - Ras yani ordusunu yandan vur
Deıta ile Italyan generali mağa hazırlanmış ise de 
Graçyani'nin kuvvetleri ara- buna ·muvaffak olam.amış, 
•ı11da vuku bulan çok kanlı bununla beraber ltalyan'ları 
lbubarebede ltalyan'lar en ric'ata mecbur eylemiştir. 
tlltıbim kuvvetlerini kaybet· Istanbul, 27 (Özel) - Ha· 
tlliılerdir. Raı Desta, Graç· beş'lerin, Harar cebhesinde 

hain Güksa teslim olurken 
büyük kuvvetler toplamağa 
başladıkları : haber verilmek
tedir. Bu haber, ltalyan kay· 
naklarıncada teyid edilmek
tedir. 

AIAkadarların verdikleri 
haberlere göre, Habeı or-

1 ............ . 

Şimendifer dün sa- Çanakkale 
hahlspartaya vardı vap~ru,dü-

. - · menı kırıla-
lsparıaıııar büyük sevinç içinde 

.... mes'ud hadiseyi alkışlamakta rak karaya 
~ ·-~ -~u•!~~~ki~d;;·---: oturdu 

I> lıparta, 26 ( A.A ) - Is
t '~talılar yıllardanberi has
Cb çektikleri demiryoluna 
.._ '-lburiyet devrinde kavuş-
•ktı olduklarını öjüamek-

tedir. ilk lokomotif bu sabah 
,.binlerce lspartahların teza
hüratı ve alkışları arasında 
iatasyona girdi. Halk bay
- Devamı 4 inci ıahifede -

___ ....... ___ _ 
Bozcaadanın 16 
mil açığında hu· 
lunan gemiyi kur 

tarmağa çalış)· 
yorlar 

Çanakkale 26 (A.A) - iz. 
mirden gelmekte bulunan 

Çanakkale vapuru bugün 

Bozcaada'ya 16 mil mesafe 

de karaya oturdu. Tahlisiye 
gemisi yanındadır. Yolcular 

için bir tehlike yoktur. 

lstanbul 27 (Özel) - Boz· 
caadanın 16 mil açığında 

dilmeni kırılarak karaya otu· 
ran Çanakkale vapurunun 
kurtarılm111aa çılıtıhyor. 

• 

duları, sevkulceyş noktai na
zarından ltalyan ordularına 
galebe çalmağa beşlamış 
bulunuyorlar. 

Adis-Ababa, 26 (A.A) -
Cenub cephesinden gelen 
haberlere göre, geçenlerde 
Fafan nehiri şarkında Ana
le'de bozguna uğrıyan ltal-
yan'lar şimdi geri çekilmek
tedir. Fafan nehiri boyunca 
ve Gorahay şimalinde bu
lunan ltalyan kolları da bu 
geri çekilme hareketine iş
tirak etmektedir. ltalyan'Jar 
bir çok otomobil, kamyon, 
araba ile silih ve mühimmat 
bırakmışlardır. ltalyan 'Jarıo 
Gorahay mıntakasında bı
rakmış oldukları mühim 
buğday ve erzak stokları 
Habeş'lerin eline geçmiştir. 

Istanbul 27 (Özel) - Va
tan [haini Ras Güksa ve 
ana çok hastadırlar. Her 

BURNAV A TARIM:tOKULU 
Burnova Ziraat mektebin· 

de büyük bir tavukhane te
sis olunacaktır . 

tavukhaneye Ankaradan da
mız.lıklar gönderecek ve bu
rada üretilen cins tavuklar 

Tavukhanenin planları ha
zırlanmıştır. Yakında Nafia 

köylülere meccanen dağıtı
lacaktır. Bu suretle yurdda 

mühendisliği keşfini yapacak tavuk cinsinin ıslahına çalı-
ve derhal inşaata başlana· şılacaktır . 
caktır. Tavukhanenin inşaat * . .. 
masrafının nısfını Tarım ba- Geçen sene Burnava zi-
kanhğı ve diğer nısfını da raat mektebinde çiftçilere 
ilbaylık verecektir. Burada zirai konferanslar veriliyor· 
yapılacak olan · kümesler, en du. Fakat çiftçilerin işleri 
son sistem tesisatı havi ola- dolayısile bu konferanslar-
caktır. Ta11m bakanlığı bu · Devamı 4 ncü salıifede-

~-------------~~··-~~-~----=--------

Italyan cephelerinde er
Liji Yassu zak tıkdanı baş gösterdi 

L\tahbus bulunduğu de-

ikisi Asmara'daki ltalyan 
hastahanesinde tedavi edil· 
mektedirler. 

·-· mir kates içinde öldn Italyanın Afrika kumandanı Mareşal 

~ı Badogliyo Masavva'ya vardı l Istanbul 27 
, (Özel) - Mare-
1 şal Badoğliyo, 

Masavaya var· 
mıştır.Roma'dan 
gelen haberlere 
göre, Badoğliyo, 
evvela ltalyan 
ordusunun iaşe 

işlerini dUzelt-

Kafes içinde ölen sabık 
imparator Liji Y assu 

Istanbul 27 (Özel) - Eski 
Habeı imparatoru Liji Yas
su ölümüştür. Bu imparator, 
Haile Selisiye tarafından 
tahtan indirilmiş ve Harar 
civarında demir bir kafes 
içinde hapıolunmuıtu. 

Amerika'dan 
ihracat yap•lıyor 
lstanbul 27 (Özel) - Va

şingtondan haber veriliyor: 
Italyan ve Habeşistaoa ihra· 
catı bu ay devam etmiştir. 
Bu ay içindeki ihracat geçen 
aydan fazla olup olmadığı 

heailı belli deiildir, 

meğe çalışacak· 

tır. Son zaman· 
larda ltalyanla
rın bütün mın· 

takalarında er
za ksızlık baş 

göste~miştir. Badoğliyo, Napoli'de vapura binerken 
Bunun sebebi, yağan şid- rın harap olması ve muva· 

detli f yağmurlar yüzünden salanın mükülita uğrama· 
ltalyanların yaptıkları yolla· sıdır. 

Bir . Italyan bahriyelisi 
bize iltica etti 

iki adalı Rum da,ltalyan tazyikinden 
.kaçarak sahillerimize çıktılar 

Bir ltalyan bahriyelisi, çıkmıı ve hükumetimize ilti-
bir kaç gün evvel bir san- ca eylemiştir. 
dal ile Kuıadası aahiJleriae - Devamı dürdürıcü sahifede-: 
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Hindistaıi mabetlerine para sarfet- Nankin Ya isyan Edecek Veya 
. 

meden girmek zordur Feda kir lığa Razı Olac:ık 
Bir lngi1iz muharriri, 

rini nasıl anlatıyor. 

zengin mabetleri 

Hindistan'da gördokle
Mecusilerin güzel ve 

görülmege şayandır 

Japonlar, şimali lÇin'de 
heri hazırlık yapmış 

hu sene Hazirandan
hulunuyorlardı 

Son zamaularda Hiodistan
da bir tetkik seyahatı yapa
rak Londra'ya dönmüş olan 
bir lngiliz muharriri, gör· 
düklerini lngiliz gazetelerin
de neıretmektedir. 

Vakıa, Hindiatan'ın esrarı 
eniİZ bayatından şimdiye 
kadar pekçok bahsediJmittir. 
Fakat bu yazılarda merakla 
takib edilmektedir: 

Hind yerlileri arasında, 
biitün hislere dini ve mistik 
tesirler hakimdir. 8u husu· 
ıiyet en ziyade Hind Me· 
cuıilerinde göze çarpar. 
Bunlar, dini mubahis üze· 
rinde mütemadiyen ve her 
yerde münakaşa ederler. 
liir Hind'Ji rast geldiği bir 
yabancıya ne milletten ol· 
duğunu değil, hangi dinden 
olduğunu sorar. Bunun için· 
dir ki Hindistan'dan bah· 
ıetmek, Hind dini işlerinden 
ve mabetlerinden, mabetle· 
rin garib hallerinden bah
ıetmek demektir! 

lngiliz muharrir, Hindistan 
da gördüklerini şöyle anla· 
tıyor : Hindistan'da Pencop 
mülhakahndan Amriçar'da 
bulundum; burası, Hindliler'in 
mukaddeı tehirlerinden bi
risidir. Sik mezhebi salikleri 
bu şehiri ibadet kasdile zi
yaret ederler. Yüzlerce kilo· 
metre uzaklardan buraya ge
lirler, hem mabetlerde iba
det ederler, hem de mabet· 
lere büyük ianefe}' verirler. 

Amriçarın en büyük ma· 
bedi, bir gölün ortasında 
bir adacık üzerinde kim 
bilir ne kadar zaman evvel 
inşa edilmiştir. Mabedin küp 
peleri hakiki altın levhalar· 
la kaplanmıştır. Ve Güneşin 
şuaları arasında ta uzaklar
dan göz kamaştıracak şekil
de ışıldar!. 

Mabedi ziyaret edecek 
bir ecnebi, büyük ve çok 
harikulade mermer merdi
venler ve kapı yanında kun
dralarını çıkarmağı kabul 
ederler, mabedi gezmekte 
hiçbir zorluğa uğramaz. Ma-
amafih, mabede girmeğe, 
bir Brahmanın koklataca· 
iı yaseminli tütsüyü kok-
lamaia, ellerini gogsu 
üzerinde tutmağa mecbur· 
dur! Ve bu aralık bir rupiye 
miktarında bir iane verilir! 

Mabed, çok güzel ve na
zarı dikkati caliptir; mabe
din gizli bir yerinde hazin 
bir ahenkle garib bir müzik 
icrai ahenk eder, durur. 
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Benores'te Mecusi'lerin çok 
bilyük ve zengin mabetleri 
vardır. Burada ecnebilerin 
mabetlere girmesi yasaktır. 
Bununla beraber bazı delil
ler vasıtasile ve biraz mas
raf ihtiyarile her mabede 
iirmek mümkündir. Bu de· 
Hllerin, mabet bat brahman· 
larile alakadar oldukları ve 
bu memnuiyetin de bu ıu· 
retle para çekmek için kon· 
duğu muhakkaktır. Çünkü 
bir delil ile bir mabede iİ· 
ren ecnebiye hiçbir kimse 
muhalefet ve mi1manaat göı· 
termez . 

Kalküta' da ilahe kili'nin 
heykelinin bulunduğu mabet 
şayanı dikkattır. Bu mabed'in 
avlısında binlerce dilenci var· 
dır; bundan başka ellerinde 
Hind mamulatından binbir 
çeşit guib şeyler bulunan 
satıcılarda pekçoktur. Bu 
dilencilere para vermeden, 
bu garib mamulattan bir 
sürü almadan mabede iir· 
mek müşküldür. 

Tütün 
firetmenleri iohi· 
sar memurlarını 

bekliyor 
Tütün satışları bitmek 

üzeredir. Gerek kumpanya
lar ve gerekse inhisar ida· 
resi bu sene ihtiyaçlarını 

güç halle temin edebilmiş· 
lerdir. Bazı müesseseler, geç 
davrandıklarından istedikleri 
miktarı bulamıyarak nıüba-

yaa memurlarmı başka mıo· 
takalara gönderib tlltün 
aramak mecburiyetini his
setmişlerdir. 

Mülhakattan ve tütün ye· 
tiştiren bütün mıntakalardan 
aldığımız haberlere göre, ü
retmenlerimiz bu seneki sa
tışlardan çok memnun görü
nüyorlar. Yalınız, bazı yer· 
)erde kumpanya memurları, 

almış oldukları tütünleri he
nüz tesellüm edemediklerin· 
den şikayet ediyorlar. Bu
nun sebebi, inhisar memur· 
larınıo henüz gönderilmemiş 
olmasıdır. Halbuki bu teeh· 
hür, ayni zamanda köylü için 
de zararlıdır. Zira rençber, 
satmış olduğu tütünü bir an 
evvel alıcıya teslim etmek 

KAli mabedinin huıuıiyeti 
bu Hibe nam ve hesabına 
her ııtın pekçok kurban ke
silmesidir. Bu kurbanlar, 
mabedin diğer tarafından 
fakirlere daiıtıhr, fakat bir 
Hind'linin temin ettiğine 
göre, keıilen kurbanların 
etlerinden en iyiıi mabed 
hesabına kalır, ikinci dere· 
cesi kasaplara aatıbr, en 
k6tü kıımı da dilencilere 
daj'ıtılırmıf ..• 

Rusya 
Bu sene 70 ticaret 

gemisi almıştır 
Moıkova'da çıkan (Pravda) 

gazetesinin verdiği bir ha· 
bere sıöre, Sovyet Rusya' da 
bu sene makine ithalatı 

Trostu tarafından harici 
ülkelerden 70 ticaret gemisi 
alınmıştır. Bunların umumi 
tonajı (250,000) dir. Ayrıca 
13 kereste şilebi alanmıştır. 

Bunların ekseriıi lngiltere 
ve Holanda'dan alınmış ve 
dahili taksimat, Sovyet'ler 
birliği iş himaye kanunlarına 
göre tadil olunmuştur. Ayni 
zamanda yabancı ülkelere 
yeniden 13 kereste vapurile 
bir Frigorifik tesisatı havi 
vapur sipariş edilmiştir. 

Bunların ekseriıi Sovyet'ler 
birliğine gelmiş ve Baltık ile 
Karadeniz ticaret filoları 
arasında taksim olunmuıtur. 

ve parasını almak ister. 
Bunun için, inhisar idare· 

sinin, bir an evel memurla· 
rını iÖnderip yapacğı mua· 
meleyi yapması ve bu işi 
teehhüre uğratmaması te· 
menniye şayandır. Haber 
aldığımıza göre, Karaburun 
ve Mordoğan taraflarında 

kumpanyanın mübayea me· 
murları, tam on gün inhisar 

memurunu beklemişler, idareyt: 
telgraf çektikten sonra güç 
halle memur gönderilmesini 
temin edebilmişlerdir. 

Diğer mıntakalarda da 
vaziyet bu merkezde ise, 
köylüye gadredilmiş olur. 
inhisar idaresinin · buna im
kan meydan vermek istiye· 
ceğine ihtimal 

Telefon Tayyare 
3151 

Londra'da çıkan "Mançster 
Gardiyan,, gazetesi, Çin ha
diseleri hakkında yazdığı 
uzun bir makalede, Japon· 
ların, Çini yutmak için al
dıkları tedbirlerden bahset· 
tikten sonra, japonya'nın 
bunda muvaffak olmak üzere 
bulunduğunu yazmakta ve 
ıu mütaleayı yürütmektedir: 

u Son haftalar içinde Av
rupanın fazla l meşgul olma
ıından, istifade eden Japon
ya, uzak ıarkta iıtediii ha
reket etmeğe baılamış bu-

Italya'ya 
Kasaplık hayvanat 

raç edilecektir 
ih· 

Zecri tedbirlerin tatbiki 
münasebetile Türkofiı bir 
izahname neıreylemişti. Bun· 
da, ltalya'ya nakliyatta kul-
lanılacak hayvanların gön· 
derilmesinin yasak olduğu 
bildiriliyordu. Bu haber bazı 
yerlerde yanlıı tefsir edilmiş 
ve Türkiye'den ltalya'ya 
hayvan ihracatı yapılmıyacağı 
ıeklinde anlaşılmıştır. Bu 
münasebetle viliyet baytar 
direktörlüğü kazalar baytar· 
larına gönderdiği bir ta· 
mimde, yalnız nakliyatta 
kullanılacak hayvanatın ih· 
raç edilmiyeceği; kasaplık 
hayvanat ise· serbestçe gön-
derilebileceği bildirilmiştir. 

· Halkı aldatan 
Falcıların şiddetle ta· 
kip edilmesi emro

lunmuştur 
Şurada burada halkı alda

tan ve bunca takyidata rağ· 
men falcılığı elden bırak
mıyan bazı eşhas hakkında 
hükiimdçe şiddetli tedbir· 
ler ittihaz edilmiş ve bun
ların ehemmiyetle takib edi· 
lerek meydana çıkarılmaları 
lizım ielenlere emredilmiştir. 

Stvrisinek 
Mftcadelesi hu sene 
daha müessir olacak 

Sivrisinekler için bu sene 
açılacak mücadele sayesinde 
bu muzır mahlukun imhası
na çahşılacağı söyleniyor. 
Sivrisinek, mücadelesi, ge· 
çen sene de sistamatik bir 
surette devam ettiği halde 
alınan sonuçlar az olmuştur. 
Bunun için mücadelenin bu 
sene daha müessir olması 
için tertibat alınmışlar. 

Bugün Büyük ı:'raıllız edibi Alfonı Döde'iiiO edebiyat Veıiıinde inkilip 
ve dünya dillerine çevrilen şah eser romanından iktibas edilen güzel film 

yapan 

,---SAF 0---
Derin bir aşk - heyecanlı bir mevzu - enfes bir film • 

Aleksandr Dö Makzio "Ladam Okamalya" sı, Emil Zolanın "Tata.,sı gibi mu
harrine dibi unvanını kazandıran "SAFO., romanından çok daha iyi bir ıekilde 
filmde canlandırılmıştır. 

Oynıyanlar: (Komedi Fransız) tiyatrosunun bütün artistleri. __________ .... ________ __ 
AYRICA: En son FOKS jürnal "Türkçe sözlü" • MIKI (Canlı Ruimler) ---... ---Senan saatleri· Her gün 15 • 17 • 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 

• · seanslarında talebelere tenzilatlı bilet veriJir. Pazar günü 
1] ,30 • 13 te ilive seansı vardır. "' 

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

lunuyor. Şimali Çin'de beı villyette 
Japonya, Nankin hüköme~ bir takım süel tehditlerde 

tine şimali Çine ait bir sürü bulunulmuş ve 0 vakittenberi 
talepler yağdırdıktan sonra ekonomik bazı kontrollır 
nihayet emeline muvaffak 

elde edilmişti. Tahmin edil· 
olmuştur. 

Japon generalleri, Çana· diiine göre, Nankin hük6• 
ka'nın programını tatbik meli, ya fedakirlık yap· 
için muayyen bir sistem mağa ve yahutta Japon'larıo 
takib ediyorlar. Bu sebeple· bu hareketine karıı iıyıo 
dir ki geçen Temmuzda etmeie mecburdur. .......... ~-

Türk Gençleri, Para
şütçülükte De Muvaf

fak Oluyorlar 
·-·-· Paraşüt tecrübeleri için memleketi

mize gelen Uzman Anohim, gençle
rimiz hakkında ne diyor 

Ruıya'dan memleketimize 
gelerek, paraşüt tecrübeleri 
yapan uzman Anohim uTtırk 
kuşu" nun faaliyeti hakkında 
aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

"Türkkuşu alanında para· 
şiltle çalııan yirmi üyemiz 
vardır. Talebelerin pek çoğu 
bu yeni ve önemli sporda 
muvaffak oluyorlar. Bunların 
hepsi cesur ve soğuk kan
lıdır. Bilhassa inişlerden 

sonra hepsini çok neş' eli 
buluyorum. içlerinde çok 
muvaffak olub muallim 
olanları olduğu gibi atalış 
dereceleri nisbetin üstünde 
olanları da vardır. Talebe· 
ler, Türk paraşütçülüğünün 
istikbali hakkında bana çok 
ümitler veriyorlar. Talebeler 
arasında Bayan da vardar. 

Bayan paraşütçüler. arkadaşla· 
rında hiç bir suretle geri 
kalmadığı gibi cesareti, so
ğuk kanhlıiı ve atılış dere· 
celerile bir çok arkadaılarını 
şimdiden geri bırakmış bu· 
lunmaktadır. 
Paraşütçülük halen Avru

pada ve Amerikada çok önem 
kazanmıştır. Çünkü yapılan 

atılışlar vücudda olan sağ· 
lamlık, soğuk kanlılık, sinir· 
lere hakim olmak, korkuyu 
gidermek sıibi bir uzman için 
çok mühim olan birçok va
sıflar bahşetmektedir. Me· 
seli, bin metreden yapılan 
bir atılışı düıilnelim. Talebe· 
nin kendisine verilen direk
tiflere göre 700 metreye ka
dar paraşütünü açmadan dü· 
şecek, yani havada sekiz sa· 
niye bir taı gibi mütemadi
yen yere sürüklenecektir. 
Bu isabı yerinde olmıyan bir 
kimsenin yapacağı iş deiil· 
dir. Halbuki Türkkuşu para· 
şütçülerinin böyle bin met· 
reden yapılmış birçok ahlış
ları vardır. Talebeler 300 
metre bir taş gibi düştükten 
sonra paraıütlerini açıyorlar 
ve yere gayet normal şartlar 
içinde iniyorlar. 

Günün her saatinde oldu· 
iu gibi akşamın karanlık 

saatlerinde atılışları tam bir 
muvaffakiyetle sonuç ver· 
mektedir. Akşam karanlık
larının paraşütçüler üzerin
de yapacaiı ruhi tesirler 

düşünülecek oluna hiçbir 
fevkalidelik yokmuı gibi 
korkusuzca atılarak alıaıo 

bu dereceler çok memnuni• 
yetbahıtır. Sonra, TOıkkufll 
paraıütçüleri gDnün muhtelif 
saatlerinde atladıklan gibİ 
rüzğirın saniyede yedi, seki• 
metre hızla estiği kuvvetli 
havalarda da atlamıılar ..,e 
muvaffakiyetle inmiılerdir· 
Cumuriyet bayramında ya
pılan büyük törene Türk· 
kuşu adına yedi paraşütçll 
iıtirak etmiştir. O gün rüı
girın sür'ati saniyede sekiı 
metre idi. Rüıgir yokmuf 
gibi atlamıılardır. 

Dünyanın hiç bir yeriad• 
rüzgiran sürati dokuz met· 
reyi aıınca paraıütle atlaoıl
maz. Gördünüz ki rUzgir 
saniyede dokuz metreY• 
yaklaıırken bile TOrkkufl' 
paraşütçüleri atladılar. P•· 
raıütçülükte atılışlar kadar 
yere inişlerde mühimdir· 
Şimdiye kadar en ufak bit 

kazanın kaydedilmemiş olm• .. 
da gösteriyor ki, gençler 
bunda da muvaffak olo· 
yorlar." 

~------------------( S talin) in 
Kitapları kaç dile 

çevrilmiş 
Stalin'in eserlerinden baıı· 

ları 75 lisana çevrilmit "e 
milyonlarca nüsha neşredil· 
miştir. Bilhassa " Lenioiılll 
mes 'eleleri adındaki kitabı 
yalınız 1934 de! 17 lisaod• 
6 milyon nüshadan fazla b• .. 
sılmııtır . 

1933 de bu kitabın tiraj• 
2.7 milyon nüsha idi. Stalİ" 
nin 17 inci parti konıreıill' 
deki nutku 50 muhtelif Iİ" 
sanda 14.5 milyon nilıb' 
olarak basılmıştır. Yeni du· 
rum ve yeni ekonomi baylll· 
dırlığının vazifeleri iıioJİ 
eser 39 lisanda 12 miJyoıa 
nüıba olarak çıkmıştır. 

Parti merkez komiteıiaill 
bir içtimaında verilen ıöylef• 
24 liıanda 11.5 milyon atl•• 
ha basılmıştır. Hüliaa ıs yıl 
içinde Stalin tarafından 160 
muhtelif eıer, etOd ve rapor 
yazılmıı ve bunlar 75 lisaO" 
da 116 milyon niiıha:.oıarak 
neırolunmuıtur. 



Salalf.S 

Olivier ve şOrekô
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel • 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

l.iverpool hattı: 

" OPORTO ,, vapuru li
manımızda olup Liverpol ve 

Svvenıeadan tahliyede bu
lunmaktadır. 

"BULGARIA,, vapuru 15 
Soq teırinde gelip 20 son 

teşrine kadar Liverpol ve 

Glaskov için yük alacaktır. 

" ROUMELIAN .. vapuru 
ikinci teırinin ıonunda bek
lenip Liverpol ve Svven
ıeadan tahliyede buluna
caktır. 

Londra hattı: 

" BULGARIAN ,, vapuru 
18 son teırinde gelip Londra 
ve Hulle gelip tahJiyede bu
lunacaktır. 

" OPORTO ,, Yapuru ilk 
kanun iptidaaında dönilp 

londra ve Hull için 1 yilk 
alacaktır. 

l'be General Steam Navigatioo 

Co. Ltd. 
"PERTER,, vapuru 19 ıon 

lttrinde relip 21 IOn tefrİne 
kadar Londra için yilk 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri Ye 
'•purlann iıimleri ilı:erine 
detitikliklerden mes'uliyet 
lcabul edilmez. 

~atılık motör 
12 beyıir kuvetinde (Dizel) 

blarkah az kullanılmıt bir · 
""'oUSr satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize mllracaatlan 
ilin olunur. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

N. V. 
VV. ~"'. H. 

. ~ . . . 
t 
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i'f ürk Hava Kurumu~ - -= -

; Büyük Piyangosu ~ 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 5 _ 

• SOFİA" mot&ril h~Jen ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi -
limanımızda olup Anvers, :5 
Roterdam, Hamburr ve Bre- · ~ zeo~İD etmiştir. 
men için yllk almaktadır. 5 . . . . . . . = 
... AMSEI:. ,;vap~ru balen ~ 2.ıncı ke~ide ll~ırıncı KAnun 93~ tedır. ~ 
hmanımızda olup Anvers, ;ıs Boyok Ikramıye: 30 000 Lıradır = 
Roterdam, Hamliurg ve =: ' . := 

27 İkinci T eırin 93S 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS sonra Roterdam, Hamburg, • 

KUMPANYASI ·copenhage, Dantzıg, Gdynia, 
"CERES ,, vapuru elyevm - Goteburg Oslo ve lakandi

limanımızda olup 26 2nci t navya limanları için yük 
teırinde Aovers Roterdam, alacacaktır. 
Amsterdam ve Hamburg " ERLAND " motörü 14 
limanları için yilk alacaktır. l lnci kanunda beklenmekte 

" ORESTES " vapuru 30 olup yüktinll tahliye ettikten 
2nci teırinde beklenmekte : sonra Roterdam, Hamburr, 
olup yilkünü tahliye ettikten Danimarka ve Baltık ıa
sonra Bur raı, Varna ve ~qilleri için yük alacaktır. 

Köstence limanları için yilk . SERViCE MARITIM 
alacaktır. ROUMAIN 

"FAUNA" Yapuru 2 lnci ''OL TUZ,, vapuru 3 laci 
kanundan 5 lnci kanuna kanunda Köstence, Sulina, 
kadar Anvers, Roterdam, Galas ve limanları için yük 
Amaterdam ve Hamburg li· alacaktır. 
manları için yllk alacaktır. "PELEŞ,, vapuru 18 lnci 

" UL YSSES ,, vapuru 2 kinunda relip 19 lnci ki· 
lnci klnundan 5 lnci ki- nunda Malta, Cenova, Mar
nuna kadar Anverı, Roter· ıilya ve Banelona hareket 
dam, Amıterdam ve Ham· edecektir. 
burg limanları için yük Yolcu ve yük alır. 
alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

"HERCULES" vapuru 13 Kumpanyası 
lnci kinunda beklenmekte " TOYOHASHI ,, vapuru 
olup yükiinll tahliyeden 15 lnci kinunda Singapor, 
sonra Burgaı, V aroa Ye Şanıhay, Kobe, Moji, Oıka 
K&stence limanlarına hare- ve Yokuhama limanları için 
ket edecektir. yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT ilindeki gelit ridiı tarih· 
LINIEN lerile navlonlardaki deiitik-

"fREDENSBO RG,, vapuru tiklerden acente meıuliyet 
25 2nci teırinde beklenmekte kabul etmez. 
olup yükünü tahliyeden ıonra 

Fazla tafıilit için ikinci Roterdam, Hamburg, Copen· 
hage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tab-
Goteburg ve fskandinavya liye ıirketi binaıı arkuında 
limanları için yük alacaktır. Fratelli Sperco acentabj'ına 

.. GOTLAND" motöril 29 müracaat edilmesi rica olu· 
2 nci teırinde beklenmekte nur. 
olup yllkünü boşalttıktan Te{efon: 2004 - 2005 - 2663 

Istanbul ve rf rakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000Tork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
Bremen için yllk almak· ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, Io,ooo liralık ~ 
tadır. - .k . • • b h . (2 > .. • k b. = s .. B k 

..AVOLA,, vapuru 9 2ci. ~ ı ramıye ere e erı o,ooo ıra ı ır 5 --- um er an ---· 
teırinde bek leniyor, Ham- § mtlkltat vardıt". EE 
burg, Bremen ve AnYeraten ......._ _ı 

yük çıkaracaktır. ~llllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
"HANAU" motörü 11 

ikinci teırinde bekleniyor, 
15 ikiaci teırine kadar An· 
vera, Roterdam, Hambari 
ve Bremen için yUk ala
cektir. 

- --·- -

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-,. 

mı, en ucuzu en güzeli 

No. 34 " MACEDONIA " vapuru 
25 2ci. teırinde bekleniyor, 
30 2ci. teırine kadar An· 

~~k•.,•ft•re•n•le•r•ı -M•u•ı.--• vers, Roterdam, Hamburı 
ve Bremen için yilk ala

BAŞ DURAK 

HAMDİ ·NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet çe,itleri ıatar. 

Dereke kumaşları 

FesanQ kumaşları 

~eykoz kıınduralaı-ı 

Bakırköy bezleri 
laka (Okamentol) 

ôkeftr~k ~kerle· ~ 
tini tecrftbe edi ,....... 

1İ7. •• 

Ve POrjeu ~ahapın 
en ftstftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ 
~ 

CQ 

kuvvetli mftahil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat 80rgftn ~ 
haplarını l\lnruf ,,. ~ 
ceza depolarından 
ve eczanelerden 

arasan lor. 

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

.. EXCELSIOR" vapuru ha
len limanımızda olup Nev· 
york için yDk almaktadar. 

"EXMINSTER., vapuru 16 
2ci. teırinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktır . 
.. EKSERM NT ,, vapuru 

18 2ci. teşrinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktır. 

.. EKSARCH " vapuru 30 
2ci. teşrinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alaçaktır. 

"EKSCUTIVE" vapuru 15 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yDk alac~ktır._ 

"EKSILONA,, vapuru 31 
Bci. kinunda bekleniyor, 
Nevyork için yilk ·alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"ALISA,, motörü halen 

limanımızda olup Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda· 
peşte, Bratialava, Viyana ve 
Linz için yük al:acaktır. 

"ESPAGNE,, vapuru 5 
ikinci teırinde bekleniyor, 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
1 lzmir şubesinde bulursunuz 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Bahk yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ıilzülmütür. 

• 11111111111111111111111111111111111 lll il il il lll il il il lll il il il il lll il l 111111111111111111111111111111 il Biricik aatıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet ~lzmir yün mensucatı! 
~Türk Anonim şirketii 

Sın HAT EzANEsı 

yOk ala- ı 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSBURG" vapuru 8 
2ci. t: trinde bek,leniyor, 
Anverı, Koterdam ve Ham· 

burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

"BANASEROS,, mot6ril 
21 ikind Teırinde bekleni
yor, Dünkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN LI· 
NE • LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 4 
ikinci teırinde bekleniyor, 

- -
;;;;;;; İzmir Yon Mensucatı TOrk A. ~· nin Halka· =: 

--lllllll!!-mıııııııı•11111-lllliı• = pınardaki knma1;1 fabrikası mamulatından olan ~ 
DOKTOR = mevsimlik ve kı,lık, zarif kuma~larla, battaniye, S 

Ali Agah ~ tal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
Çocuk H•atahkları ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 Sİ 

Mütehassısı - -
'"'inci Beyler Soka.gı N. 68 ~ numaradaki (~ark Hala Türk Anonim şir· ~ 

---T•e•lefi•o•n-3.45•2--• ~ keti) mağazaaında Batılmaktadır. MezkQr fabrika .. ~ 
Liverpul ve Anversten yük s nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
çıkarıp Burgaı, Kaıtence, ~ olan olamnlat.nı muhterem mn,terilerimize bir § 
Galaç ve Braila için yilk ~ defa daha tavıiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
alacaktır. ~ Perakende ıatış yeri Toptan satıı yeri ~ 

Geliı tarihleri ve vapur· ~ yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark S 
ların İlimleri &zerine mea'u = ı · C d S • d h 1 T A Ş = := Kema ettın a . agır za e a ı . . . =: 
liyet kabul edilmez. ~ biraderler ~ 

Birinci Kordon, telefon §§ Kuzu oğlu çarıaaı Asım Rıza ~ 
No. 2007 - 2008 = ve biraderleri § 

"Vapurların i simleri, gel· E§ Yeni manifaturacılarda mimar := 
me tarihleri ve naYlun tari- ~ Kemaleddin Cad. Yünlü"mal- ~ 
feleri hakkında bir taahbftde E§ lar pazarı F. Kandemiroğlu • 

lillllllll il l l lll l il l llllll llll lll llll llll lllllll lll llllll il l il l l l l lll l l il l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l llU5 giritilmeı." 



• 1 

(UhuaJ Birlik) 

/ 

SON · TELG~AFLAg · . . . .' 

Cev8bi notamız, Italyaıiın Ank~ra 
büyük elçisine tevdi edildi ______ __;::;;.._ ______ ..;;;.. ____________ _ -

Bu cevap; küçük itilaf 
tarafından verilen 

ve Balkan itilafı devletleri 
cevabi notanın aynidir 

Ankara 26 (A.A) - ltalyan notasına cevap olarak hazır· 
lanmış olan Türkiye notaıu bugün ltalya kralhğı hüküme· 
tinin Ankara bllyük elçiliğine tevdi edilmiştir. Bu cevap 
küçük itiJif ve Balkan itiJifı devletleri tarafından verilen 
cevabın aynidir. Notanın metni şudur ; 

"Türkiye cumTruriyeti dış işleri bakanhj-ı ltalya krallığı 
büyllk elçiliğinin ltalya • Habeıistan itilifı hakkındaki Ce· 
nevre mOzakeratına dair göndermiş olduğu 11 ikinci teırin 
935 tarihli notayı almıştır. 

Cumuriyet hükumeti Balkan itilafının küçilk itilifının ve 
bilhaessa Türkiye'nin binnefs assamblede olduğu gibi kon· 
seyde ve bu it için teşekkül edilmiı olan komitenin muh
telif heyetlerinde de ihtilafı memnun edici bir neticeye 
bağlamak için ittihaz ettikleri tavır ve hrr"ketin ve sarf 
ettikleri mesainin bütün safhalarının ltalya'nın dikkatle 
takib etmiş olduğu kanaatindedir. Türkiye cumuriyeti 
hilkOmeti bu ihtilafın daha başlangıcında da temenni 
ettiği veçhile çabuk ve adilane bir tarzda hal ve tesviye· 
sine iktidarı niıbetinde yardım etmeği tiddetle arzu eder. 
Tllrkiye cumuriyeti bu hattı hareketi İtalya ya kartı beı-

lediği dostluk biılerinden ye ltalya kralhiı ile timdi mev· 
cud doıtane münasebetlerini muhafaza edebilmek busu· 
sundaki çok samimi temennilerinden mülhemdir. 
Tilrkiye bizzat ltalya • Habeıiıtan ihtillfile doirudan doi· 

ruya alakadar değildir. Ancak milletler cemiyetinin izaıı 
sıfatile v; paktın maddelerini tatbik buıuıuada yapmıt ol
duğu re1mi taahhütlere bağlı olaraktır ki bu ihtillfa dair 
Cenevrede yapılan müzakerelere iıtirak etmiı ve ıimdiki 
halde milıtereken alınmıı tedbirlere iıtirak etmekte bulun· 
muştur. Türk hllkilmeti yukarıda zikrolunan ahval aaikı ile 
ltalya'ya karıı olan dostane h11lerine raimen milletler ce· 
miyeti izası bulunan diğer devletlerce ittihaz olunan battı 
hareketten ayrılmamıı ve dolayııile pakt maddelerinden 
kendisine düıen taahhütlere ittiba eylemiıtir. 

Dış işleri bakanlığı yukarıdaki notayı ltalyan krallığı 
büyük elçiliğinin ıemi ıtblaına arzederken ahvali hazıra 
içinde tarzı hareketinin anabatlaranın ıamimi bir ıurette 
izah etmiı olduğu zannındadır. Dıı itleri bakanlıiı bu mO
nasebetle ltalya kraJJıiı bOyllk eJçilijiae yDkıek ihtirama· 
tının k•bulü temenniyatını teyld eder. 

Sisten kaybolan ta)7yare- Rus'lar, beş yıllık prog-
nin kanadı bulundu ram için oasıl· çalıştılar 

TayyareCle uçuş talimleri için 
uçmuş olan Danimarka'tı 

.iki zabit bulunuyordu 
lıtanbul 27 (Ôıel) - Ko

penhaıtan bildiriliyor : içinde 
iki zabit bulunan aıkeri bir 
deniz tayyaresi talim uçuşu 

ıırasında sisten kaybolmuıtur. 
Siı daiıldıktan ıonra müte· 
addit tayyareler kayıp tay-

Habes'ler 
Hollanda'dan silah 

almamışlar 
lıtanbul, 27 ( Ôıel ) -

Amıterdamtdın haber veri
liyor: Hubeş hükumetinin, 
Hollanda fabrikalarına 10 
bin lnııiliz liralık mitralyöz 
ıipariı ettiği lhakkındaki 
haberler yalanlanmaktadır. 

Italyan'lar 
Afrika'ya tayyare ve 

amele glSnderdiler 
lstanbul 27 (Ôzel) - r o· 

madan bildiriliyor : 
ltalya biik6meti ~doju Af

rikasır.a yeniden bir miktar 
tayyare göndermiıtir. 

tanbul 27 (Ôzel) - Napo· 
li'den bildiriliyor: Kolombiya 
vapuru bir sahra haıtahane· 
ıini hamil olarak doiu Af· 
rikaıına hareket etmiıtir. Di
ier bir vapurda 1108 amele 
ile yola çıkmııtır. 

Şimendifer don 
lspartaya !vardı 
BCJ1tarafı l inci sahi{ ede 

ram yapmaktadır. Şehir 
bayraklarla ve elektriklerle 
ıtıılenmiıti. Açılma bayramı 
için hazırlıklar devam et
mektedir. Cumuriyetin büyük 
utkularından birine daha 
kavuıan lıpartahlar sevinç 
içinde açılma ıınnn belde
mıktedir. 

yarecileri aramaja çıkmıılar· 
ta da hiçbir ıey bulamamıı· 
lardır. En ıon ıelen bir 
uçak, kaybolan tayyareye ait 
bir kanadı deniz üzerinde 
bularak getirmiıtir. • 

Italyan'lar 
iane toplamakta ~de· 

vam ediyorlar 
latanbul, 27 ( Ôzel ) -

Milino'dın haber Yeriliyor: 
Habeı harbi mllnaaebe· 

tile bilk6mete kıymetli ma· 
den teberrüti devam etmek· 
tedir. Şimdiye 134 kilogram 
altın ve 400 kilo gilmüı 
verilmiıtir. Bir amiral 314 
gram altın vermiıtir. Bütiln 
ıporcular, milaabakalarda 
kazandıkları kıymetli eıya· 
ları teberril etmektedirler. 

Bonova ziraat mekte· 
binde tavukhane açıldı 
-BCJ1tarafı 1 inci sahifede -

dan Jiyikile istifade edeme
dikleri anlaıılmııtır. 

Buıene konferanıların zi
raat mektebi öjretmealeri 
v~ bai'cılık enstitilıti ıefi 
tarafından köylerde veril-
mesi kararlaıtırılmııtır. 
· Birinci klnundan itibaren 

her cumartesi gtinll öğret· 
menler köylere gidecekler 
ve orada çiftçilere zirai iı· 
ler ve durum haklcanda kon· 
feranılar vereceklerdir. 

Bu sene için konferanslar 
Kemalpaıa, Urla, Menemen 
kazalarile ~emalpaıaaın Ar· 
mutlu, O ren ve Parsa köy· 
!erinde ve Bornovaaın Pı· 
narbaıı, lzmirin de Balçuva 
köyDnde verilecektir. Seneye 
daha ııeniı mikyaıta çalııı· 
lacak, k6yllllerimi&in mal6· 
matları arttanlacakhr. 

Maden kömorn istihsalatı 4 mi-
sil artırt\mış bulun_uyor 

tıtanbuJ, 26 ( Ôzel ) - maden k6mllrll ocaklarından 
Moıkova'dan haber veriliyor: 

Beı yıllık plinının tahkiki 
içic fevkallde çalııılmıı, 

80100 vagon k6mllr çıka
nlmııtır. . Geçen sene bu 
tarihde çıkanlacak kömtlr 
26830 varon idi. 

••••• 
Şimali Çin ~uhtariyeti 
ihanetin bir öi-neğidir 
lıtanbul 27 (Ôıel) - Nan- muhtariyet htlk6metini tem

kin' den haber veriliyor: Çin ıil etmektedir. Bu adam, 
gazeteleri, rayri aıkeri mın· 
takada muhtariyet ilAn edil· 
metini tiddetle tenkid ede· 
rek, bunun Çin davasına bir 
ihanet oldutunu yazıyorlar. 

Milli Çin hllk6meti, bu 
harekete karıı kat'ı tedbir· 
ler almakla meııuldllr. 

lıtanbul, 27 ( Özel ) -

birkaç bbfta eye) bir fotoi· 
raf aldınrken yaralanan 
adamdır. 

Japonya hDk6meti, diier 
-devletleriO:-.Çin itlerine k&-
rıımaıını kat'iyyen arzu et· 
memektedir. 

Pekin, rarnizon kuman• 
danı Çay, mnbtariyet aley· 
hine vukubulmk _ h_erbangi 

Tokyo'dan haber veriliyor: bir hareketi baıbrmajame: 
Çin ·Japon milıakereleri- mur:edilmiıtir. 

nin, Nankin'de baıladıiı, lıtanbul, 27 (Ôzel) - Ti
japon dıı iıleri bakanlıjına yen Çin ıaraizon kuman· 
mensup ıellbiyettar bir me· danı, Hopeyi ve civar eya· 
mur tarafından haber veril· Jetlerde aaayifi temine me· 
mektedir. Bu mllzakerelerde, mor edilmiıtir. HDk4met 
1931 ıene1inde Çin dıı it· muhtariyet 'idareliai idame· 
leri bakanı lolan Çı·Vanı, ye aımeylemiıtir. -------ili .. ~•~ ...... 
brezilya isyanı de-

vam . ediyor . 
•• 

Bankalar, büyük mOesseseler muha· 
faza altında ve örfi idare ilan edildi 

lıtanbul 27 (Uzel) - Brezilya 
isyanı devam ediyor. Hllk6· 

met vaziyete hakim bulun

makta ve aıilerin tenkiline 
çalıımaktadır. HOk6met tay· 
yareleri, Natali ile Bırnan\»ak 
kaıabalarını bombardıman 

etmiılerdir. Komllnizm hare· 
• 

ketinin, tamamen boidurul· 
duiu kanaab vardır • 

Fabrikalar, bankalar ve 
diier bllyük mlle11eaeler mu· l 
bafaza albna alınmıı ve ber 
tarafta 6rfl idare illa edil· 
mittir. 
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Bir Alman casusunun ka· 
fası balta ile uçuruldu 

~~~--------~~-Casus, Almanya n ı n süel harekatı hak 
kıtıda yabancılara haber veriyordu 

lıtanbul 26 ( Özel ) - den idama mahkum olan 
' 29 yaşındaki Edvar Alfred 

Berlin'den haber •eriliyor: bu sabah balta ile idam 
SOel maltlmatı ifıa ettiğin· edilmiştir. 

Çifte cinayet 
Muhakemesine don de 

devam edildi 
Tllkilik'te Şeyh maballe

ıinde Hatan ve Abmed'i 
ıokakta tabanca ile / öldilr
mekten suçlu Sabri'nin 
duruımaıı, karar verilmek 
ilıere 26 Teırinisaniye bıra
kılmııtı. Ancak mahkeme 
hey'e·İ; Hayri'nin bu iki 
kiıiyi vurduiuna · ve ölenle
rin yere dOıtüğlinü gören 
şahid Halil ve Yaıar'ın tek
rar dinlenmelerine lüzum 
görmüş ve duruımayı yeni· 
den açarak 4-12-935 tarihine 
bırakmııtır. 

Sefer hey'eti 
Bulundu 
Iıtanbul 27 (Özel) .- Nev

york'tan haber veriliyor : 
Nevyork Taymis sıazeteaine 

verilen bir habere göre, kay· 
bolduiu zannedilen sefer 
hey' eti Balina karfezine var· 
mıtbr. Ancak sefer hey'eti· 
nin tayyareıindeki telıiz bo • 
zulmuı olduju için nerede 

bulunuJduiu bildirilememiıtir. 
Sefer bey' etinin araıtırılmaıı 
içia baılanan hazırlıklar dur· 
muıtar. 

Çekoslovakya 
Azlık kitaplarının ., 
okunmasını ya· 

sak etti 
lıtanbul27 (Özel) - Var· 

fOYa gazeteleri, ÇekosloYak· 
ya'da akaliyet kitaplarının 

okunmaıını yaaak eden bir 
Çek karar name1inden ıid· 
detle bahsediyorlar. 

Men'i ihtikar 
Komisyonu bugOn 

toplanacak 
Men'i ihtiklr komisyonu 

buglln öğleden sonra topla
nacak ve iplik fiatları Gıe· 
rinde ibtikir yapıldığı hak
kındaki iddiayı tetkik ey· 
liyecektir. 

Bir İtalyan bahriyelisi 
bize iltica etti 

- BCJ1tarafı birinci sahifede 

Bu bahriyeli, ıartında nni
forma olduiu halde dün iz. 
mire ııetiriJmiı ve Mntefer
rikada nezaret albna alın

mııtır. 

ltalyan b~hriyeliıi, Habe· 
ıiıcan'daki harbe iıtirak 

etmemk icin kaçtıiını ıöy
lemiı ve Habeı 'lerin yaka· 
ladıkları e1irleri ateıte kı
zartarak CSldOrdGklerini ve 
iıkenceler yaptıklarını söy
lemiıtir. 

Bundan baıka iki adalı Rum 
da, biae iltica et1J1iıtir. Bu 
Rumlar, adalarda ltalyan 
tazyikinin f aılalaıtıjını ve 
bunun i Çftl kaçtıklarını söy· 
lı mıktedirler • 

Laval 
Zorluklarla çar· 

pışacak 
lstanbul 27 (Özel) - Pa· 

riı'ten haber veriliyor: 
Fransız baıbakanı M. La· 

val, teşekküller mes' elesioin 
parlamentoda konuşolmama· 
sını istemiıtir. M. Laval, bu 
mes' elenin müzakeresine 
kapı açıldığı taktirde Fran· 
sa'da büyük hadiseler çıka· 
cağı kanaatındadır. 

Pariı gazeteleri, Lavalın, 
bütçe meı'elesinde muvaffak 
olacağını ve fakat teşekkül· 
ler itinde mağlüp olmayacak· 
sa da, zorluklarla çarpıııca· 
ğını yazıyorlar. 

Fransa- Amerika 
Hava seferleri yakın· 

da:. başlıyor 
lstanbul 27 (Özel) - Fran· 

sa ile Cenubi Amerika ara
sında muntazam bava ıef er
leri yakında baılıyacaktar. 

Ingiliz 
Amiralı lJldft 

latanbul, 27 ( Özel ) -
Londra'dın haber veriliyor: 
Genel harpten evel lngiliı 
donanmaaıaın!teıkiliade mO
him yardımları dokunan 
amiral Edvar Balton bugno 
Londra'da [vefat etmiıtir . 

Ramazan geceleri 
Davul çalınabilecek 

Ramazanda geceleri davul 
çalmak eıkiıi gibi serbesttir. 
Ancak mahalle balkının ra
hatlız edildiği hakkında 
tiklyet vakubuluraa derhal 
menedilecektir. Davul çala· 
cak olanların ruhsatname 
almalarına lilıum görülme· 
mektedir. 

itizar 
Yazının çokluğundan bugllo 

( Sarayda bir~Rum Dilberi ) 
adlı~tefrikamııı"~koyamadık. 
Sayın okurlarımızdan 6zür 
dileriz. 

ürünlerimiz 
için yeni mOşteriler 

çıkıyor 
ihracat maJlarımızın dıf 

memleketlerde daha iyi mDı· 
-teri bulabilmesi için allka· 
dar makamlar muhtelif fır· 
utlardan iıtifade etmenin 
çarelerini aramakta devam 
ediyorlar . 

Haber aldıiımııa göre, 
mabsullerimize talib bir çok 
memleketlerin, bizden [ aht 
veriş etmelerini temin içio 
b• memleketlerden gelecek 
tecimenlere mümkün olduğu 
kadar kolaylık göıterilmeai, 
Ekonomi Bakanlıjından li· 
zım relenlere emirler vır· 
mittir, 


