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Alman'larıu Doçhlod ve 
amiral Şer kruvazörleri is
panya limanlarını ziyaret 
etmişlerdir. 
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Uluslar Kurumu Bir 
Fiab (100) Para 

ey Yapamadı 
İtalyan orduları Müsliü·'~Ras· Güksa Habeş 
I A l l ff 'b casusumuidi? 
at a areışı yor ar• a eş·Ras,Italyan'larm bütün esrarını öğ· 

ı M ı h • iT# G rendikten sonra ortadan kayboldu 
er' u {a ı aarruza eç- ~::bir~n::.~:~:n bi~·1~::.:~ 

lJ1 _ ... üzere Bulunuv. orlar :~~l~f;~;=~~;;;::; 
........... 

lstanbul, 3 (özel) - Adis-Ababa'dan haber veriliyor: Habeş orduları11 
ınukabil taarruza geçmek üzeredirler. Ras Seyyum ordulaı·ı, 350 mit
ralyözle en önemli mevkijerde mevzi almış hulynuyorlar. 

Son gelen haberlere göre Italyan orduları Ogaden cebhesinde mOş· 
kolatla çarpışıyorlar. 

Habeı orduları, evelki gtin 
dnınrdllkleri bir ltalyan tay· 
yaresinden başka Açenuka· 
Je'nin kumandasındaki kıta· 
abn da, ltalyanlara mühim 
zayiat verdirdikleri ve 10 
mitralyöz aldıkları ıöyleniyor. 

lıtanbul 3 (Özel) - Adiı 
Ababa'dan haber •eriliyor: 

imparatorun Dessiye se· 
yahatı tehir edilmiıtir. Ne· 
gtis bu ayın onunda hare· 
ket edecektir. 

yan orduıunun eerarını 6i· 
renebilmek ve yerli halkı 
İtalya aleyhine ayaklanclır· 
mak için teılim olmut ve 
Habeı'ler de bu oyunua an· 

- Devamı 4 ncü MJhi/ede-

F aş izm 
13 yıl içinde neler 

yapmış 

lstanbal, 3 (Özel) - Fa· 
ıiımiD 13 llncll yıl d&nD· 
mü m&n11ebetile Rodoı 
genel valiıi bir ıöylev ver· 
mit ve 12 yal içinde Rodoı 
ile lataaköy adalanam, ta· 
nmmıyacak hale ıetirildifini 
ve bundan sonrada diter 

Ras Güksa ltalyao adalanaın ayni ıe· 
Istanbul 3 (Özel) - Romadan kilde imar edilecetini ı6y· 

verilen haberlere g&re; bir· lemiıtir. 

Zecri tedbirler kararı 18 teş
rinisanide tatbik edilecek 

~ 

~,~~~,~=-=-~-~--,ı 

lıtanbul 3 ( Özel) - ltal· 
~an ordularının Makalleyi 
•hata etmek istedikleri ve bu 

Adis-Ababa'da lıaıırlıklar 

münasebetle ordularını bu 
cepheye ıevketmeğe batla
dıkları, Malkarada da şid-

-+ • t ...... 1 

detJi miisademeler devam 
eylediği Romadan haber ve· 
riliyor. 

sterlin mukabi .. 1 Londra 
linde bir Hahes kızı ozn~ piyasası fe~-

- --- ' kalade yükseldı 
lngiliz gazetecilerinden biri bir Istanbul, 3 (Özel) - Lon· 

dra'dan haber verildiğine 

Habeş kızını nasıl satın aldı- ğöre, Yunanistan üzümlerinin 
fiatı ansızın yUkselmittir. 

ğını hikaye ediyor Girid mallarına taleb fazla· 
Adis • Ababada bulunan in· neşredilen iradesi milnase· laşmıştır. O derece ki, büyük 

~liı. gazetecilerinden biri ; betile bu ticarete devam bir parti, daha yolda iken 
t· •beıistanda insan ticare· edenlerin, en aiır cezalarla aatılmıştır. Iran malları da 
ı"lİb, bütlin şiddetli yasak· cezalandırılmakta oldukları· fiatça yükselnıiştir. 
'"• rağmen el altından de· nı iıitmiştim . Buna rağ· "Ulusal Birlik., Daha düne 

"•11:1 d b baki k 
8 

t kadar, bu seneki rekoltenin 
•t ettiğini iıbat için ört men, unun fazlalığından üzümlerin güç 
L trJin mukabilinde bir Ha· olup olmadığını anlamak 
Qe satılacağını iddia eden leci-
.' kızı aldığını yazıyor. in· için simsarlardan birkaçile 

td' merlerimizin kulakları çın· 
~ ız. muharriri, bu hidiıeyi konuştum. Evveli teredcUit lasın! 

•uretle anlatıyor : ettiler. Fakat ertesi gün, ----------
\' "Adiı • Ababa'da insan yattığım otele gelerek beni 
~tlretinin ıureli kat'iyede aradılar. Dıtarıya çıktık ve 
t •laedildiiini ve imparato· biraz tenha bir yere aittik. 

kadar simsariye vereceğimi 
anlamak istediler. 

Bu nevi ticaretlerde ne niı· 
'-' buna dair üç ay evvel Simıarlar, kendilerine ne - Devamı 4 inci sahifede -

M. Laval sosyetedeki diyevinde; sulh için 
boton gayretimi sarfedeceğim dedi. 

........ 
!ti. Samucl Ilocır Cenevıe 'de] 

Cenevre 2 (A.A) - Zec· 
ri tedbirler konferansının 

aleni celsesinde ilk önce 
söz alan M. Laval, Fransa· 
oıo uluslar ıosyeteai paktına 
ve Cenevrede el birliğile 

alınacak tedbirlere sadık 

kalacağını ıiSylemiı ve yarın 
hareket edeceiini bildirdik· 
tea sonra anlaımaıhtı barıı 

yolile halletmeğe çalıımanın 
herkes için bir 5dev oldu· 
ğunu ıöylemİf ve demiıtir 
ki: 
"-Fransa ile lnailtere ara· 

sındaki teıriki mesainin bu 
sahada da kendisini göster· 
mesi buıusunda mutabık kal
mışlardır. Bu ödev hele Fran· 
saya ehemmiyetle terettüp 
etmektedir. Çnnkll Fransa 
7 Temmuzda ltalya iJe bir 
dostluk andlaıması imzala
mıştır. Ben milzakerelere esas 
olabilecek her türlü uzlaşhr· 
ma yollarının araıhrılmasına 
yorulmak bilmez bir gayretle 
devam edeceğim. Şurasını da 
kaydetmeliyim ki, müzakere· 
ler Uluslar sosyetesi dışında 
asla kat'i şeklini almıyacak· 
tar. Tekliflerin incelenmesi 
bu hanıta bir karar alınması 
ancak alutlar sosyetesine ait 
olacaktır. Soıyetenin en yük
sek barıı &devini yerine ge
tireceğine gllvenim vardar." 

M. Lavaldan sonra ıöı alan 
M. Samoel Hoar, hullsa ola
rak demittir ki : 

M. Laval'ın ı&ılerini b&yOk 
bir ıempati ile ve tam bir 

M. Laval Cenevre'de 
tasvip ile dinledim . Zecri 
tedbirleri derin bir tee11Grle 
tatbik edeceriz. Makudımız 
harbı kısa keatirmektir. 

Sovyet delegesi Potemkia; 
bir Afrika ve bir Avrupa 
anlaımazlıjı ara11nda blçblr 
- Devamı dOrdllnctı MJlai/ede 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 3 İkinci Teırin 935 """" 

1111111n1111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıuııı~ Uluslar Kurumu o }masaydı Uydurma 1 

5 Zabıta Romanı 5 Olursa bu kadar olur· 

IBeyaz Papağanın! Onu Kurmak Lazımdı .. 
; Türkçeye. SIRRI~ Devletler ara~1nda birlikolmazsa, zorlama tedbir-
53-11-9351 Çevire'%' KAMI ORAL ;;;;: terinin bihakkın tatbiki zor olacaktır .. 

Son posta ile gelen Atin• 
gazetelerinde, sırf mabıulii· 

miizü kötülemek için bililti· 
zam uydurulmuş bir fıkrayı 

rastladık. Bu fıkrada de· 
niliyor ki: 

11111111111111111111111111 fırınımı, fiıiffiirliiiı ı:ı ı iıiı 1111111111111111111111111111111111, ı ı 111111~ "Le Temps,, gazetesi; yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

müessesenin prestiji çok mu
tazarrır oldu ve illi olmak 
tehlikesi içindedir. 

Fakat Medalyonun bir de 
arka tarafı vardır. Evet, 
uluslar sosyetesi kendisinden 
her beklenen şeyi, Avrupa· 
nm malum keşmekeşi içinde 
maalesef, yerine getireme· 
miştir. Böyle olmakla bera
ber, erternasyonal nizamın 
tahakkuku ve dünya sulhu
nun temini uğrunda görmUı 

"Türkiye mahsulü sultani· 
ye lizümler, Avrupa piyasa· 
larında eskiden kazanmıt 
olduğu rağbeti kaybetmiıtir. 

- Sevie, dur! Yoksa tim· 
di ateı ederim. 

Dedi. Sevie, Dedektifin 
emrine inkıyat etti ve teı· 
lim oldu. Ondan ıonra biz 
yolumuza devam ettik. 

Mllddeiumumi sordu: 
- Sevie 'yi ıaat kaçta ve 

nerede otomobilden endirdi
niz? 

- Gece yarısından sonra 
ıaat bire çeyrek varken 
Çetnand caddesi üzerinde 
otomobilden indirdik. Kora 
Parkeri aldüren Sevie değil· 
clir. Beni buraya kadar sev· 
keden mes'ele asıl budur. 
Babam, Sevie'nin en b8yük 
dlltmanıdır. Buna rağmen 
vicdanımız, buraya kadar 
ırelerek bildiklerimizi söyle
memizi emretti. lıte11eniz 
babama da ·sorunuz!. 

24 nen fasıl 
MOddoiumami hayret için

de idi. Ne yapaca;ıaı bil
miyordu. Bu sebeple tekrar 

- Kızım, Matmazel Ko· 
ra 'aıa, Sevie tarafından 
öldüriilmediiini ne ile isbat 
edereiniz? 

- Bundan daha vazılı bir 
iıbat mı arartıaız? Sevie, 
ı, rGndenberi evimizdedir. 
Dila ıece keadiıiai otomo• 
bille Hamiltona getirdik ve 
babamla beraber :ıabıta ta· 
rafından yakılınıacaya ka • 
dar takip ettik. Şu halde 
madam Ponteıin panıiyonan· 
da ohiran bir kızın, Sevie 
tarafından öldlirlUmilş olma
ıına maddeten imkin yok
tur. Mejer Sevienin hayali 
gitain de bu iıi yapıınl 

Kızcağızın bu sözleri, mild· 
deiumaminin hoıuna ıitmiıti. 
Baaa raimen diltllnd6jü bir 
nokta hakkında bir sual 
daha sormak istiyordu ve 
ıordu: 

- Kızım, Sevie'yi. otomo· 
bilden indirdikten ıonra 
yakıadanmı tıkib ediyor· 
dunuz? 

- Bir dakika bile gözU
mllzdea kaçmadı. O kıdar 
yalandan takib ediyorduk. 
Yavaı ylrld0ğ8 için babam 
•bır~ızlanıyordu. 

Müddeiumumi, kızın baba· 
ama bazı ıualler ıordu. Corç 
kaaaa, Ma11ivel etrafından 
•• ıe"et nhibi bir adımdı 
içtimai vaziyeti yerinde icli. 
Kızıaın ıiylediklerini barfı 

barfına taıdik etti. Corç : 
- Kızım ne MJylediyıe 

ayai bakikattır. Bu adama 
kar11 buleditim buıumeti 
yalıaız Allah bilir. Zira ma· 
mm kızımı ba9tan çıkarmak 
istiyordu. Bu adam aııln be
•im için daba iyi olur; IAkin 
bftt6n bunlara rağmen vicda
nımın ıadaaını iıiterek bidi· 
aeyi olduiu gibi anlatmık 
mecburiyetindeyim. 
dedi. 

Odannm bir kenarında 
ayakta duran taharri imiri 
Con Straun, yavaı yavaı 
Boni'nin yanına yaklııtı ve: 

- Ne fikirdesin Boni? 
Zaaaedertem pazarte1i 16n· 

kü muhakemede Sevie'nin 
mabkfimiyeti anlatılır. 

Dedi. Boni güldü ve alaylı 
bir tevırlı: 

- jllri heyeti müddeiu
mumi ve müstantikler dere
cesindt. abdalaa, buna ıüphe 
yoktur, fakat ben zannet· 
miyorum. Kanaatim; jürinin 
her ıeyi doğru gördllğü mer· 
keıindedir. Yanılmıyorsam, 
Sevie derhal beraet edecek
tir. Sevie, Kora'nın katili 
olmadığına göre, Honhard'ı 
da öldilren bu adamın olma• 
ması llzımdır. O halde, jllri 
kör ve Ağır olmabdır ki Se· 
vieyi mahktim etsin.. Hon· 
hard'ı öldllren cürmllnlin 
ebediyen ıakla kalabilmesi 
için Korayı da öldllrmüttlir. 
Bunu anlamak için bliyük 
bir kehanete ihtiyaç yoktur. 

Dedi. Boni'nin bu sözleri 
taharri imiri Coo Straunu 
gazaba getirdi ve Boni'ain 
yllzllne dikkıtle baktıktan 

ıonra: 

- Ôf be birader ! ıen bizi 
mlltemadiyen uğraıtırıyorsun 
hakiki ıuçlu önllnOzde du· 
ruyorda, ıen bili bir takım 
felsefelerden bahsediyorsun. 
yaptıkların, bizi ıaıırtmak· 
tan baıka bir ite yarama· 
maktadır. 

Coa Straua'ua bu ı&zle
rinden Boni milteeııir ol· 
mutlu. Ciddiyetle cevab ver
mek lilzumunu hi11etti ve 
hemen: 

- Affedereeniz aziz ıefim 
ben eıki kanaatimden dön· 
mllı delilim. Ben ıimdiye 
kadar birtakım ihtimalitı 
ihmal etmek istemediğimden 
ıizinle beraber yiirildüm. 

25 inci fasıl 

ltalyan-Habeı mes'elesinde 
bilhassa lngiltere'nin ve Al· 
manya'nın mukabil politika 
vaziyetlerile, milletler cenı· -
tinin çok tekrarlanan "imli· 
han devresi11 üzerinde uzun 
uzadıya durduktan sonra ve 
yarın için daha "Kontiman· 
tal,, dOıllnen ve hareket 
eden bir Britanya ile müs
takbel harp tehlike ve en· 
dişelerini muvaffakıyetle ber· 
taraf edebilecek derecede 
kuvvetlendirilmiş bir millet
ler cemiyetinin cihan sulhu 
ve emniyeti namına yaratıl
masını medeni dünyanın bil· 
yllk devletlerinden bekledi· 
ğini yazıyor. 

Şu saatteki enternasyonal 
vaziyet. Cenevre'de uluılar 
sosyetesinin toplantısına, faz· 
la ehemmiyeti olan bir hu· 
ıusiyet vermekte, sosyete. 
tarihi bir dönilm noktaıını 
yaııyor; bu muhakkak. sanki 
Tuna paktı mes'elesi, ıarki 
Avrupa emniyeti, terki tes· 
lihat, muhacirler problemi, 
ekonomik buhran, finans ve 
ticaret mes'eleleri yetmiyor· 
muı gibi, bir de timdi cihan 
sulbllnll ve tabiatile uluslu 
sosyetesinin hayatını tebdid 
eden ltalya • Habeıiıtan 
ihtillfı ortada! 

Bir enternasyonal müsellAh 
kuvvete sabib olmadıkça 
uluslar sosyetesinin, tavsiye· 
)erini, kararlarını alakadar 
devletler her zaman kabul 
ettirmiyeceği anlaşılmıt ve 
bilhassa ıon yılların hidise
lerile sabit olmuş olmasına 
rağmen bu yolda daha hiç 
bir milsbet ve ameli bir 
adım atılmıı değildir. Onun 
içindirki, ltalya aleyhine alı
nan zorlama tedbirlerinin 
hakkile tatbik edilebileceği· 
ne inanmak biraz zordur. 

Zira, mOı;terek müeyye· 
deleıin tatbik mevkiine ko
nabilmesi için icabeden rey· 
lerin tam olarak birleşmesi· 
ni temin, bir bayii güçtilr; 
ve böylece ihdaı olunmuş 
olan imkinsızlık yüzünden 
uluslar aoıyelesi bir gllnde 
ltalya'nın Cenevre'yi terket· 
mui teblikesile karş1laıa
caktır. 

olduğu birçok kıymetli biz· 
metler vardır ki, bunları hiç 
kimse inkir edemez. Unu· 
tulmamahd1r ki, garbın umu
mi emniyetini temin eden 
"Lokarno,, misakı uluslar 
sosyetesinin patronaji altın· 
da aktoluıunuştur. Ve gene 
sosyetenin nüfuzunun tesiri· 
ledir ki, müıterek emniyet 
prensibi, her ıulh politika· 
sının temelini tetkil ediyor. 
Sar mes' elesi ve Magyar
Yugoılav ihtilifı, uluslar 
sosyetesinin muvaffakıyetle· 
rinden hiç olma1&a iki mü· 
himidir. 

Uluslar Kurumu Noksan
- Devamı 4 inci sahifede -

Bunun sebebi Amerika çubujilt 
aıılanan Tilrkiye bağlarınıllı 

çekirdeksiz. lizüm yerine ufak 
çekirdekli mahıul yetiştir 

meeleridir. 
Şu yazıları okuduktall 

ıonra kendi kendimize belll 
gilldük, hem de mtiteesıir 
olduk. Glildük, çünkn yala· 

nın bu derecesine, nadiren W 

ıadüf olunur. Müteessir ol· 
duk, zira acunun en nefi• 
üztımleri TUrkiyede yetiıtiiİ 
halde mahsultımilzü IAyiki.le 
tanıtmak hususunda ıimdiye 
kadar dış memleketlerde 
kendimiz hiç birşey yapaııf 

değiliz. y apılmıı biJıey v•r 
sa bile, o da baıkalarınıo \ 
elile olmuıtur. Halbuki bll V 
kadarı ne yeter ve ne d• 
bizi tatmin eder. Tnrkofiılo 
bu gibi noktalarda çok dur· 
maaını lllzumlu görtlrllz. 

Japonya' da• g~~~iecilik n~sıl 
haşladı ve bugün ne haldedir · 

sermayesile Evet, uluslar sosyetesi bu 
ıuretle tarihinin en tehlikeli 
devresini yaıamaktadır. çıkmakta ve milyonlarca nüsha satmaktadır 
Almanyanın ailihlanmaıını b ı 6301 

Japon gazeteleri büyük kapitalistlerin 

J 'd azetecı'lı'k bet aördüaünü anlıyan ka- dır ki, un arın mecmuu 
mümklin kılmak için millet· aponya a g ' • • 

G b .. lk lerı'nı· go"lgede bı· pitaliat ve partizanlar parti dir . 
ler cemiyetinden çekiliıi, ar 0 e Halen Japonya'da en çok 
sonra bilhassa Büyllk Britan· rakacak kadar ilerlemiıtir. işleri dolayısile birçok gaze- ki 

J 'd 17 ı'nc·ı asırda teler "lkarmaöa başlamıılar· satıı yapan gazeteler,A.. ' 
yanın hataya dnşerek "Re· aponya a ,. • 

b. t k t k d dı. Bundan sonra matbuat Niri Niridir. ich,, hOkfimeti ile bilahara ır e gaze e çı ıyor u. ,. ,. 1ı 
1861 · d J ponya kanunu ,.ıkmış (1875) de ve Bunların tirajı bir buçu 

bir deniz andlaıması yapması ıenesın e a • ~ d• 
d 

"

. A 'k '11 Hanserd bunu teşkilatı esasiye ka· milyon kadardır. Japonya 
ve bu suretle, Almanyanın a 1 merı a 1 ar t• 

d d b. t ıkarmag .. a nunu takih eylemictir. biraünde 19 milyon gaıe 
gayrikanuni ıillhlanmuını a ın a ır gaze e ç y • l 1• 

l d 1 B t J 1894 95 Çin Japon satılmaktadır ki bir ii e, 
tasdik etmiı olması, bntnn başa ı ar. u gaze e, apon- • • k dıt 

' 1 • J n lngı'lı'z ve harbında gazetelerin satııı iki gazete isabet etme te .' 
bu haller Cenevreyi bir bayii ya ya ge mış 0 " Tokyo'da çıkan Arab•• 

A 
0 k '11 · • 'd' Fakat birden bire yllkselmiş ve • sarsmııtır. men a ı ar ıçın ı ı. Osaka ve Niçi Niçi gazete. 

Milletler Cemiyetı' bunun· japon'lardan da bu gazeteye yenı gazeteler de çıkarıl- b Jet• lerinin muazzam asıme• 
la da kalmıyarak daha bir rağbet edenler oluyordu. mışhr. vardır. Bu gazeteler birbir-
rok inkisarlara ug .. radı. Çı'n· Japonlar ancak 1870 te Bu suretle Tokyo'da çıkan l ıt• ,. lerile her cihette an aşaı a 
Japon ihtı'l.1fında mu"daha-lesı' bir tek gazetenin Japonya· gazeteler 11 ri bulmuş oldu. kd 1 . b ıorl • lar, ye iier erıne er 
semeresiz kaldı. Çin'in cima- ya yetmiyeceg"ini anlamışlar Bunların arasında Tirajı 50 d t kt d' 1 r 

y yar ımı e me e ır e . . J' 
linde ve Mançuryada tam ve "Yakahama,, "Maimiçi· bini bulan vardır. Bu gazete idarehanelerıllP 
bir serbesti sahibi olmak iı· simbu,, adında iki gazete 1904 te Rus • Japon har· binlerce işçi, yüzlerce yıSS'~ 
tiyen "japon" Cenevreden daha çıkarmağa başlamış- bı başladığı zaman, hemen muhabir, ressam ve fotoJ 
gitti. tardı. hemen bütün gazeteler, hü· rıfçı çalıtır. Bu gazetele~ 

Bu bllyük enterpasyonal Bu gazetelerin fazla rağ· kümet aleyhine neıriyat özel uçakları vardır. Uç-
llllllllllflllllllflllllllllllllllllflllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfil! yapmağa başladılar. Çünkü ların bir kısmı diğer J•P~: 

miyordu. Pacuiyoua geldiği ~r s • § harbı Japonlar kaybetmişti. şehirlerind.e .olan hidiıel.~~' 
zama~. v.akıt ~e~ti. Herkes ~ ayyar e } n em a S} ~ Bunun tesiri derhal gözüktü. havadislerını yazmak 

1~ ... 
yemegını yemıştı. Bununla =: = Tokyo'da isyan çıktı. yazıcı, resimlerini almak ~ç~· 
beraber sofradan henüz kalk· = -~ Pus • Japon harbmdan ev· fotoğrafçıları anında got 

JSoni, kendilerile beraber 
çalııtığı Dedektiflerin fazla 
sorgularına maruz k•lmamak 
için onların yanından ayrıl· 

mağa mecbur oldu. O, kati
lin, madam Pontes'in panıi· 
yonunda pturanlardan biri 
olduğu kanaatinde idi. Bu 
katil, Nevyorkta Salli'yi ve 
Hamiltonda Honhard'ı, ni· 
hayet Korayı öldürmilıtü. 
Genç Dedektif, hakiki katili 
kaçırmamak için pansiyon
dan bir tllrlü ayrılmak iste-

mamıılardı. ~Herkes teessür ~1936·1936Seneıi içmde gôrnlccek filmlerin en gOzeli~ vel gayet az tiraı·ı olan ga· rilr getirirler• ·• 
. d d - - • b' 1 d •• 

ve ıllküt· için e i i. Sarp, bu ~==== YAVRU M =_:==-- zetelerin satışları birdenbire Bu gazete. ına arın a, il~ ıükütu ihlil etmiı olmak için arttı. Eskiden birkaç bin nema, tiyatro ve konfer• t' 
Boni'nin geliıinden istifade nüsha satan yevmi gazeteler salonları vardır. Her ~·'~,o 
etmek istedi ve hemen : - = 300 • 350 bine kadar yük- karilerine sinema, tıya .,. 

_ Hoş ıeldiniz mllıyil ~ Aık-1.htiras·Hıyanet-Feliket-Musibet ve nihayet saadet ~ sekti. gösterir ve konferans v~,. 
D t . · h 4 d' J d J ·ı· .. · · Bunlardan baıka gaıe , 00 1 ı yenı • ıse er en ma· =-- Baba tefkati, aile ocag .. ının iç yüzünü gösteren şah· E_ apon gazetecı ıgının te· t 
IA d ? kk b b ı ler karilerine her türlü y• .. umatınız var mı ır. ~ eser film olup JULES CLvRETIE'nin "Küçük Jak,, ES ra isi undan sonra aş ar. I•" 

Boni cevap verdi : E isimli romanından muktebestir. E Gazeteciliğin karlı bir iı dam.da bulun~r. Hast: a=••t 
- Bu sefer memnuniyete ~ OYNIY ANLAR: LINI NORA - CONST ANT REMY~ olduğu~u anhyan kapitalist· karı gazetesıne m r o• 

b. habe ğ' · • ı ·ı ı L ederek hastahanelerde uc: tayan ır r verece ıuızı g ve diğer yilksek Fransız. san'alkirları ~ er mı yon arca ey sermaye 
ümit ediyorum. = - ile muazzam matbaalar te- tedavisini sağlar. •' 

- Koranın annesi reldi. _ AYRICA : Foka "Türkçe sözlü dünya haberleri,, ;;;;;; easüs ettiler ve asrın en 1011 Hatti bu gazet~ler! ~··~· 
Şimdi yukarda zavallı Kora- ~ Miki Tayyareci "Karikatör Komik,, ~ terakkiyatına uygun gazete· ya luğrıyan karılerınıo ' 
nın odasında .. Kızının etya- ~Seans Satleri• He~gün 15-17-19-21,15 Comar· ~ ler çıkarmağa baıladılır. imdadına yetitirler. Bu ''• 
sını almağa gelmif.. § • tesı günü 12,45 ve 15 seansla· ~ 1931 senesinde Japonya· zetelerde çahıan üço;; 
Sarp bunları söylerken göz § rında mekteplilere tenıilltlı bilet verilir. Pazar günll § da muhtelif adlarla t 124 sınıf bir muharririn al ~it 

yaıları dökmekte idi. Biraz S 11,30 da baılar. ES yövmi gızete çıkmaktadır. ücret, biıim birinci sınıf ti' 
ıUkfit ettikten sonra: §S Fiatlar 30-40 - 50 Kuruştur. Telefon No. 3151 s 463 haftalık; 4703 on glin· muharririmizin aldığı nere 

§m11111111111111111111111111111111111111mu1111111111111111111111111111111111111111111111111u 1111~ de bir çıkan gazeteler var- üç mislidir. - ArkMı var -
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N. V. 

\1. ~"'. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
.. SCHE LEVANTE LıNIE 

SOFIA ,. motöril balen 
l llı1111ıda olup Aavcra, 
''dam, Hamburg ve Bre· ' . 1ı ıçin yilk almaktadır. 
f\MSEL ,, ~vapuru balen 
11•11>ııda olup Anvera, 
''dım, Hamburg ve 
llaen içia yDk almak-. 
"~VOLA,, vapuru 9 2ci. 

'ele bek leniyor, Ham· 
1 Bremen ve Anveraten 

'lfç.lcaraca ktar. 
· .f\NAU,. mot6r8 11 

t 
., 1 . ' 

f J' 
1 

1 
ı. 
• 

-:<r-c•~ .. • ~ 

Ne.& 
' 

· ollıuı~ 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çe.itleri Batar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Moriaa Balık 1•iıdır. 
Şerbet aibi içilebilir iki defa s&zOlmOtllr. 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nazhet 

SınuAT EzANESI 

I 

ik· teırinde bekleniyor, 
111 

ci t eıri ne kadar An· ..ıılllU lll il lllllllllll l ili il llfll llllllllllll il il il lllll llllllllllJtfllllllllll lltll llllfllllllll/Jt,_ 'a Roterdam, Hamburı ~· ---~ 

• .••••• içi• yaı. ·•·- l'f ürk Hava Kurumu! 
2~f\CEDONIA ,. vapuru = == 

Olivier ve şQrekA- Fratelli Sperco Vapq.r Acentası 
Si Limitet vapur ROY AL NEERLANDAIS 1 Hamburg, Copen1ıap, Dant-

KUMP ANY ASI zıg Gdyaia, Oılo ve lıkan-
acen t&S I "DUCALION" vapuru el- dinavya limanları için ynk 

yevm limanımızda olup 29 alacaklar. 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel. 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 

" LESBIAN ,, vapuru 26 
a: te,rinde Liverpol ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teşrine kadar Liver
pool ve GJasıovv için ytik 
alacaktır. 

"ALGERIAN" vapuru 15 
ikinci teırinde Liverpol ve 

Svvenseadan ıelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Londra · Hull hattı: 

., POLO " vapuru 30 bi
rinci teıriade Londra, Hull 

ve Anveraten 1ıelip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teırine kadar Londra 
ve Hull için ytlk alacaktır . 

"MARONIAN,. vapuru 6 
ikinci teırinde gelip 12 ikinci 

teırine kadar Londra ve 
Hull için yllk alacaktır. 

" OPO RTO " vapuru 20 
ikinci teıtinde Londra, Hull 
ve Aoveratea gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Naviıation 
Co. Ltd. 

.. ALBATROS,. vapuru 25 
birinci tt-ırinde gelip 28 bi
teırine kadar Loadra için 
ytik alacaktır. 
Deutıche Levante Linie 

.. SOFIA,, vapura 28 B. 
teırinde Hambarl', Bremen 
ve An•ersten relip tahli
yede bulunacaktır. 

Not: Vunıt tarihleri Ye 
vaparlana iaimleri laerine 
dejiıikliklerdea mu'uliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

tetrioievvelde Aovers, Ro- "GOTLAND,. motörü 30 
terdam ve Hamburg limanlara 

1 

1 nci teırinde beklenmekte 
için yük alacakbr. olup ylikünü tahliyeden ıonra 
. " HERMES ,. vapuru el- Roterdam, Hamburg, Co-
yevm limanımızda olup An- penhage, Dantzıg, Gdynia, 
vers, Roterdam, Amllerdam Oslo ve lskandinavya Jiman-
ve Hamburg limanları için ları için yük alacacaktır. 
yük alıyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

"TRAJANUS,. vapuru el- "SARMACJA,. mot&ril 20 
yevm limanımızda olup yii- 2 nci. teırinde beklenmekte 
kOnü tahliyeden ıonra An- olup (Doğru) Anverı ve 
vers, Roterdam, Amıterdam Gdynia limanları için yOk 
ve Hamburg Jimaoları için alacaklar. 
yiik alacaktır. SERViCE MARITIM 

" OBERON ,. vapuru 5 ROUMAIN 
2nci teırinde beklenmekte " ARDEAL ,. vapuru 13 
olup yOkilnü tahliye ettikten 2oci teıriade beklenmekte 
ıonra Anvers, Roterdam, olup yiikünii ....... tahliyeden 
Amıterdam ve Hamburg li· sonra Köstence, Sulina, Ga-
manlara için yük alacaktır. Jas ve Brıyla limaDları için 

"GANYMEDES,. vapuru S ylik alacaktır. 
2nci teırinde beklenmekte .. ALBA JUL YA,. vapuru 
olup yükünü tahliyeden ıon- 21 2 aci teırinde 1ıelip 22 
ra Anverı, Roterdam, .Ama· 2nci teırinde Malta, Ce· 
terd~~ ve Hamburg laman· nova, Marailya ve Barselone 
lan ıçın y&k alacaktır. limanlarına yllk alacaktır. 

.. CERES,. vapuru 1 2nc\ "DURUSTUR •apura 20 
t~trinde beklenmekte olup 2 nci. teırinde b"eklenmekte 
yQkiln& boıaltıktan sonra olup tilkUnU tahliyeden ıon· 
~urras, Y_ a~na ve K6ıtence ra K6stence, Suliaa, Galaı 
hmanları ıçıa yllk alacaktır. e Brıyla limanlar) için yOk 

"CERES" vapuru 1 g 2aci YI kt 
. d A R a aca ır. 

teırın e nvera, oterdam, H . lll d k. h ket 
Amıterclam ve Hamburl' li- .balmı~:d k. n da ..'. •ı;..al!kle e . . tan enn e ı eflfl11; ı r· 
manları ıçın yilk alacaktır. d A t •...:ı• t kabul 

SVENSKA ORIENT ea ceu e meı uaıye 
U 1 etmeı. 

N EN F ula tafaillt içia lldnd 
"NORDLAND" mot&rn 3 Kordonda tahmil ye Tah-

2nci tetrinde beklenmekte liye firketi biaaaı arkuanda 
olup ytlk&n& tahliyeden ıonra Fratelli Sperco acentalıtına 
Rotterdam, Hamburg, Co· mliracaat edilmesi rica olu· 
penhage, Dantıig, Gdynia, nur. 
Oılo ve lıkandina•ya liman· Telefon: 2004 - 2005 • 2663 
lanna hareket edecektiı. lllndaki gelit gidiı tarih· 

.. VINGALAND" mot6r0 lerUe navlonlardaki detitik-
12 2nci teırinden 16 2nci liklerden acente meıali,et 
tepine kadar Roterdam, kabul etmez. 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gftzeli 

Dereke kumaşları 

.~ı.';:;!7~: :~~;·~0:: 1 Büyük Piyangosu I_= 
'a Roterdam, Hamburı - ---------~ 
tır_'emen için ylik ala- ~ Şimdiye kadar hinleı·ce kişiyi ~ 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

~1CAN EXPORT LINES- § zen~in etmiştir. ~ 
~t'9 NEVYORK § ::: . 
ıtCELSIOR,. vapuru ha- § l. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. ~ 

~~nımııc:la olup Nev- ~ Büyük ikramiye: 25,000 Liradır ~= 
~t- çın yük almaktadır := 
~t . = 

PtflNSTER,, vapuru 16 = Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo lirahk ~ 
teırinde bekleniyor, s 

)o,._ . . k = ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir § 
~ t " ıçın yü alacaktır. ~ § 
~ ~SERM NT ,, vapuru ~ mOkafat vardır. 5 

~ t~~~eı~ç'·,innd e_ ._be ki J en ikytor' '1Jr1111 U1 lllll l l llllllllllllllllll il llllllllllllll llllll l llllllllllllll l l l lllllll llllltllllllHI, 
~ yua a aca ır. 

, l\SARCH ,, vapuru 30 
" teırinde bekleniyor, 
'0tk . . k '~I\ ıçın yil a!açaktır. 
. SCUTIVE" vapuru 15 
) kinunda bekleniyor, 

'~~rk İçin yük alacaktır. 
SILONA,, vapuru 31 

) ~inunda bekleniyor, 
&~~le için yOk alacaktır. 

"VICE DiREKT 
DANUBIAN 

lUNA HATTI 
\~ISA" motörü balen 
· 'llıııda olup BeJgrad, 

d, Komarno, Buda· 
. 8ratialava, Viyana ve 
•ç· 

t.S~" yük alacaktır. 
. AGNE" Yapuru S 

bekleniyor, 

y&k ala-

cakt1r. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
· "HANSBURG" vapuru 8 
2ci. letrinde bekleniyor, 
Anverı, Koterdam ve Ham
burg için yllk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL • 

HAVSLINJE ( D-S. A·S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

•• BANASEROS ,, motC>ril 
21 ikind Teşrinde bekleni
yor, Dilnkerk ve Dieppe 
içia yük alacaktır . 

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE • LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 4 
ikiaci teırinde bekleniyor, 
Li•erpul ve Anver1ten yOlı 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kallanılmıı bir 

..,ot6r satılıktır. Taliplerin 

idarebanemiıe mlracaatları 

ilin olunur. 

çıkarıp Barraı, Klatence, 

Galaç •e Bralla İçi• ytlk 

alacaktır. 

Geliı tarihleri Ye ••pur
lann iaimleri ilzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon. telefon 

No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, ıel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
leleri hakkında bir taabb&de 
giriıilmeı . " 

laka (Okamentol 

lJbGrftk tekerle 

rini tecrftbe 

dz .. 

edi 

Ve Pftrjea ~abapın 

en Gatfta bir mGe

hil tekeri oldap 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftehil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat ıtlrgtln 

haplarını Maruf 
eeza depoların 
ve eezanelenlen 
arasınlar. 

~ Somer Bank yerli mallar pazar" 
..$ lzmir şubesinde bulursunuz 

~ •rımı 1111ıııı11111ıı111111111ıı11nı 1111111111ııı111111111ııı11111111111111111111ııııın11ı11111111!!!!! 
cc ilzmir yün mensucatıl 
~ !Türk Anonim şirketii 

~ İzmir Yan Mensucatı TGrk A. ş. oin Halka· ii = $ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan § 
~ § mevsimlik ve kı.hk, zarif. kumatlarla, battaniye, 5 
~ ~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci i 
~ ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 §1 

:Q § numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim tir· § 
~ .i keti) mağazasında 1&tılmaktadır. Mezkilr fabrika- ! 
Q) § nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam § 

>'- rı 5 olan mamulattnı muhterem mlltterilerimize bir 5§ 
~ == -J.) § defa daba tavıiyey j bir vazife bitiriz. a 

--O § Perakende aabf yeri Toptan satıı yeri ~ 
ııı-ııı4 § Yeni manifataracılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
---..ıı- ~ Kemalettin Cad. Satar zade hah T. A . Ş. 1 
_____ § biraderler 55 

§ Kaıu otlu çarııaı Asım Rız• § 
§ ve biraderleri §1 
Si Veni manifaturaalarda mimar ; 
:= Kemaleddin Cad. Ylalil mal-

İ~ıiıııİÔIİÔİÔIÜıiııfuıiıttıiiıliifıliuıuıuıUllUIUDIUllUlllUIOuııl 
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jf l .ı (Ulusal Birlik) -- 3 İkinci Teşr~ 

Sarayda bir Ruıt1 
lilDölbB~~ölil 

Italya - Habeşistan harbı bitmedikten sonra Akdeuizden gemi çekmek istemiyorlar 

ltalyanlar lngilizlerin gizli hirmaksad Pap~zm karası,~ Aııa~ bizi 
1~"·~ .. ~ 

' şerrmden korusun dıye dua,cdıy_~ 
takih ettiğini ileri sürüyorlar. -- -~-=~--:'E~~~:~ 

Akdeniz'deki Ingiliz donanması, CehelOttarık ile Iskenderiye. 
açıklarında toplanmaktadır. 

lıtanbul 3 (Özel) - Londradan hab~r veriliyor: 
ltalya· Hahe~itııtan barin bitmedikten sonra logiltere 

donanmasının Akdeniz filosundan hiçbir geminin ay· 
rılmaması sureti kat'iyede takarrOr eylemiştir. 

Italyanlar, logilizlerin bu kararını iyi karşılama· 

makta ve ltalyan gazeteleri, Iogilterenio gizli bir m11k· 
sat beslediğini ileri sO.rerek şiddetli makaleler yazmak· 
tadarlar. 

logiliz donanmusı, iekenderiye açıklarında ve Ce· 
belftttarıkta toplanıyor. 

Yunan donaninası- Du.,;e, faşist koıı
nınkış manevraları gresiııi toplıyor 

-·-Şimdiye kadar faaliyetten uzakla
şan gemiler de tamir edildi 

lstanbul, 3 {Özel) - Yu
nan donanmaıının, evelce 
faaliyetten uzaklaştırılan par· 
çaları bu sefer tamir edilmiş 
ve esas donanmaya iltihak --· 

ettirilmiştir.Donanmanın tek· 
mili, yakında Akdenize çıka
cak ve deniz uçaklarının iş· 
tirakile kış manevraları ya· 
pacaktır. 

4 Sterlin mukabiliudejZecri tedbirler kararı 
bir Habeş kızı on sekiz teşrinde tat· 

B~ıarafı ·1 inci sahifede bik edilecek 
bet lizerinden simsariye ve· -B~ıarafı birin.ci ıahifede
rildiğini bilmediğim için ken· fark olmadıiını ve dilnyayı 
dilerinin ne istiyeceklerini bir feliketten korumak liıım 
ıordum. 10 tilin istediler. Ben geldiğini ıöylemiıtir. 
evveli kızı getirmelerini tek- ispanya delegesi Madariga 
lif ettim. Bu teklifim ağar küçük antant ve Balkan an· 
i'eJmiş olmalı ki, ıimsarJar tanh adına M. Titulesko, 
bana küfretmeie batla • Polonya delegesi Kamarnicki 
dalar. Ben aldırmadın>. Biraz M. Lava) ve Samuel Hoarıa 
ıonra kendileri yumuşadılar 
ve bana dört iıterlin muka· 
bilinde bir kız vereceklerini 
ıöylediler! 4 isterline bir kır. 
Bunu itiden bir Avrupa'Jı, 
muhakkak inanmaz, fakat 
bu bir hakikattir. Zira sim· 
ıarlarla mutabık kaldıktan 
sonra Adiı·Ababa'Dln tenha 
bir yerinde 4 iıterlin vererek 
aldıiım Habeş kızı. timdi 
benim yanımda bulunmakta 
ve kendisinin, bu dünyaya 
satılmak için gelen bir mata 
olduiu kanaatini beslediğini 
hissetmekle ben bile hayret 
içinde kalmaktayım. 

Simsarlar Habeı kızını 
bana ıetirdikleri zaman, 
mlltemadiyen etraflarına ba-
karak tarasıud etnıekte ve 
korku içinde titremekte idi· 
ler. Habeı kızı ise bu du
rumdan bi hiı sıibi duruyor, 
yalnız benim yüzüme baka· 
rak gülüyordu! p'lıarhk bit· 
tikten ıonra kız kemah mü· 
tavaatla arkamdan ıeldi! 
Esmer, ayakları çıplik ve 

fakat çok cazibeli bir kız. 
Habet'ler çok muoiı in· 

sanlardır. Beyazlar için çok 
iyi kanaatleri olmakla bera· 
ber, köle olarak satılanlar, 
kimin malı olurlarsa ona son 
derece bağlı kalırlar. Şimdi 

dllşlinüyordum: Bu kızı mem· 
lekele götürmek için ne 
yapmalıyım? Bu bir gailedir. 
Zira Habeş topraklarından 
ayrılan bir Habeı kıımın, 
ıureti iftirakı için aösterile· 
cek sebeb, bu kızın satıldı· 

tını iff8 etmekten bııka no 

sözlerine iştirak etmişlerdir. 
Bundan sonra konferanı 

Belçika Snbakanı Vanzec
land'ın anlaımaılıiın' halli 
çarelerinin araıtırılmasına 
davam ödevinin lngiltere ve 
Fran.saya verilmesi hakkı:ı· 
daki teklifi ile zecri tedbir· 
lerin tatbiki için, 18 son teı· 
rin tarihinin teabiti hakkıo· 
daki teklifi kabul edilmittir. 

Ras Goksa Habeş 
casusu mu idi? 

-Baııarafı 1 in.ci &ahi/ede -
)aşılmasına meydAn ·verme· 
mek için kendisini idama 
mahküm etmiılerdir. 

General dö Bono, neşrey· 
lediii bir beyannamede, Ras 
GOkıa'oın kellesini retirene 
bet bin İngiliz lirası verile· 
ceğioi ve Ras ileri batlan 
geçerken muavenet edecek
lerin kurşuna dizileceklerini 
bildir mittir. 

Başbakanımız 
Snbaylarımıza mnkA

tatlurı tevzi etti 
Ankara, 3 (Özel) - Sil· 

vari ıübayları arasıoda ya-
pılan atlı milaabakaJarda iyi 
netice alan silbaylarımıza 
dün orduevinde Başbakan 

İsmet lnönll tarafından mü· 
kAfatlar teni ediJmiıtir. 

olabilir. Fakat ne olursa ol· 
sun, bu kızı memleketime 
götürmek ve Habeşistan'da 
insan ticaretinin, bütün mil 
maneatlara ratmen fgizlice 
devam ettiğini isbat eyle· 
mek iıterim. Filen bana mu· 
yaffak olıbilecek miyim? 

------Bu ayın 16 sında toplanacak
lar ve konuşacaklarmıs 

Istanbul 3 (Özel) . - Ro· önemli konuımalar cereyan 
ma'dan haber veriliyor: Bu edeceii ve ondan ıonra 
ayın 16 ıncı gün il toplana· toplanacak nazırlar me"cliıi · 
cak olan Faşist kongresinde nin de ltalyı&n uluauna bir 
zorlama tedbirleri için ah· beyanname neşreyleceii rea· 
nacak karıdıklar etrafında mi çevenlerde ı6yleniyor. 

........... -44------

Kral 
Yorgi, Yunanis
thn'a döndükten 
sonra her tarafı 

teftiş edecek 
lıtanbul, 3 (Özel) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: Yu· 
nan kralı 2 nci Y orgi'nin, 
Yunanistan' a döndükten ıon • 
ra biitlln aıkeri mıntakaları 

ve vilayetleri gezerek genel 

bir teftiı yapacağı, allka· 
darlarca söylenmektedir. 

Nazif 
O. D. yoJları direktö· 

ril mO uluyor 
lstanbul 3 (Özel) - Dev• 

Jet demiryolları direktörlü-
ğline, Posta ve Telefon di· 
rektörll Nazifin tayin edi· 
leceği kuvvetle söyleniyor. 

Pirinç istihsalatı 
Bu sene 30 milyon kilo 

lstanbul 3 (Özel) - Bu se· 
neki pirinç istihsalltımız 30 
milyon kilodur . 

Yeni açıla~ak eczaneler 
lıtanbul 3 {Özel) Nüfusu 

artan ıehirlerde eczahane 
açmak için yapılan müraca• 
atlar derecelere ayrılmıttır. 

Altmış Meıuur 

Açıkta Kalacuk .. 

Makdonald 
Muhafazakirlar seçimi 

kazanıyor diyor Vaıiliki bahçeye pek ender oloruk çıkar, su çekerdi .• ıı~ 
Londra, 2 ( A.A ) - M. Arab'ın, söyleye söyleye Arap güldü beyaz clır 

Makdonald, aray seçimleri gevşemiıti. lbrabim Efendi, sırıttı : t•' 
neticesinin mahafazakirlar bilyük bir sabır ve sükOtla - Ben mi bu iti 11"

11 ~ 
için bilyllk bir zafer olduğunu onu dinlemişti. Nihayet Arab, cağım? - dedi- ben b•• ~ 
Ye ikinci Teırinde yapılacak son teklifin~ yapmış ~e suı· kara ve kuru kafa, "'-•· 
olan parJAmento seçimlerinin muıtu. lbrahim Efendi bir unutacak ve dcdiğiai y•P ,t 
neticesini timdiden g&ster· müddet düşündü. Sonra; yacak öyle mi? AJdao•1 f 
mekte olduiunu ıöylemiıtir. - Serdar • Dedi • bilir· sun Jbrahim efendi, ıld~ i~ 

Uluslar kurumu olma· · sin ki bu Atioa'nıa givur· 1 ş b ld beo1 
sun .. u a e sen , ,1ıı d k k ları ile uğratmak zordur. 1. v say l ODU urma tanımıyorsun! Madeın•1 ut 

Yerliler, çok inad ve mll· ,,,. 
JAzımdı cadelecidirler. Her fırsatta söyledin; bununla ber .,~ 

b' i k • . ıeOl..J' 
·BQflarafı 2 inci sahifede - boğuımağa hazır bulunu- ır g vur ızı ıçıo r 
larile bile onun vlicudu hiç yorlar. Fazla sözü ne hacet? timdilik dabıt fazla çeo~_. 
yoktan iyidir. Onun saye· Hani &ldUriUen l>ir gAvur mıyacağım. Haydi bak ~1-
•indedirki, medeni dftnyanın vardı ya; ne denildi, ne ya· Allah rahatlık versİD Jbt• d•' 
ahenkli organizasyonunu ali- ld · b b' J ı bir pı ı ııe, unu ır tür U efendi!. Ben de fÖY e 

1 
• ..i' 

kadar eden bütün ıebeplere b .,, 
hazmedemiyorlar. Hoş; bu ha dolaıayım. Sab• 

hizmet edilmiı oluyor. UJuı· 
lar ve hükumetler arasında, yaptıklarından birıey çık· daha iyi konuıuruı. ol'' 
anlaım•Eve sulh iti yolunda maz amma! Halikidikya, pa· Arap, bu sözlerdeD 'td' 
kooperaayonu mümkün kılan şası, yakında "Çocuk dev- Ayakateriniye doğru yiil,~, 
hep odur. tirmek için,, bu tarafJara gitti. lbrabim ~fendi de 

Kritik aaatlerde enternas· gelecek, Atina'Jıların biç ne girdi · l ~ 
yon al kütlelerin vicdanlarına haberleri yok. Evelce fer- Artık sokaklara bf ,~,ı 
bükmeden, blltiln uluılar man çıkmııb. Atina çocukları ay lfığı serpiliyordu. ~e· 
ıçin ancak müsavi hukuk bundan muaf tutulmutlardı. ne bir gölge kımıld•Y0'' Ş( 
tanıyan yegine moral kav· Sonradan sonraya, onlarda de bir ses duyuluyord~~ ~~· 
vet, bep odur. ''Le Temps,. alaya katıldı. birde derin bir sessiıll 
ıöyle bir optimizim ile ma· Aııl kıyamet 0 vakit k·o· kilm silrmekte idi. 
kalesine son veriyor: pacakl • * • . 

1
e •' 

" Eğer Milletler Cemiyeti Bana öyle geliyorki, Ati· " çocuk devşırll t'e 
olmaaaydı, onu kurmak IA· nahlar buna kartı susmıya· " P.apazın karıll1 

zıoıdı; fakat bu sefer. bütOn caklar. Belki de bir karga· .. nı u 1 . h 1 girerkt-o ,, ,,,. 
çoz m ı o an ansan ıra a· talık çıkarmak iatiyecekler. ~ 
rana rajmen menfaatler .. en· Kendilerini baıtırmak ona, - Allah bizi bal .,ıı! 
terdepandansinin" bayati bir zor bulunacak, her ihtimale hın şerrinden koraJıf 
lüzum ifade ettiii bu diin· kartı, bu iti iyi düşünmeli· Diye dua ediyord&1· . ı.,· 
yada büyü~ vazifesini: daha sin ıerdar. Bu kürilk kıvıl· ı. " 

T "Iİıt>J d• 
iyi görebilmesi için onu 1919 cım, koı· koca bir ocak y•· Pa11asao kızı Va•1

1,rıtt , 
yılında olduğundan çok daha kabiJir. iyi ölçüp biçmeli kikaten on dört yıf ., "' 
mükemmel bir tarzda teçhiz ona aöre karar vermelisin. baharın dudaklarıod• '1ord~· 
t k li 1. 'k b" · • · 0dır• d~ e me zam ie ıyor." Ancak ondan sonra benim zı ır çıçegı a ocll 

------------------------- . b' t/ ı.11• 
1 • h yardımım konuşulabilir. Fa- Uzun, abenkh ır .,,., 

ZIDI r em razı Sari ye asta nesi kat timdi, şu dakikada, böy· vardı. Saçları gür 
5dıiıJS' 

Ankara 3 (Özel) - Yeni 
avukat teıkilih kanununun 
tatbikine baılandığı glin, 60 
memur açıkta kalacaktır. 

b b k • 19 "• d le bir meı'ele konuşmamış Kırmızı dudakları~d• ,.,,.. 
aş e ım ıgın en: olmaklığımız her halde da- sıcak ve hülyalı bır ,,b' 

Haıtanenin 30 ton kok kömllrü ile yevmiye 1 ill 40 kilo 
ekmek ve 1 ili 25 kilo taze sebze eksiltmesi 10 giln mlld· 
detle temdit edilmiıtir. isteklilerin 12·11·935 Salı rllnü saat 
10 da T~pecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan ko· 
misyona mllracaatları. 3574 

ha hayırlıdır. dalgalanırdı. Bir•'1ı•b~:: 
Ay. artık iyiden iyiye yük- fazla güler veya 1ıJırt"dO· 

seliyor, Atinanın bozuk kal· atarken penbe yao• 0~ıtı 
dırımlı, dar sokaklarını ay· röljeli iki çukur 16' ~ 
dınlatıyordu. - Arluu• ""1 


