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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Yanan Kralını getirecek 
olan özel hey'er, dün akşam 
Ati11a'da11 Loud,.a'ya mfite· 
vecciheu hareket etmiştir. 

_ Yıl : 2 - No : 538 Telefo_n _: -27_7_6 _________ P_er-ş-em_b_e_:::-:/ ikinci Teşrin_1_93_5 _______ _ 
Fiatı (100) Para 

lngiliz-italyan ihtil<ifı şiddeti.endi 
~ ~«.~ . z < ~ı • • -~- -- -- • - ~- ~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Habeşler, Malial]e muharebesinde Ital-
yanlara nı·üthiş telefat ·verdirdiler .. 

ltalyanlar ölü ve yaralılarını muharebe meydanında bı
rakarak ka.;tılar. Habeş büyük taarruzu bugün 

Adis · Ababa 6 (A.A) - Bugün şimal cephesi ordusundan gele~·ek öğle üzeri burada neşrolunan bir telsize 
göre, Makalle tarafında şiddetli bir muharebe haşlamıştır. Don akşam Italyan kıtaatı baskın şeklinde şehi
re giı·mişleı·se de Habeş kuvvetleri geceleyin şehire karşı şiddetli bir taarruzda huluomuşlar ve bir buçuk 
saatlık göğüs göğüse bir mücadeleden sonra Makalle'yi tekrar ele geçirmişlerdir. 
Italyanlar çekilirken ölü ve yaralılarını muharebe meydanında bırakmışlardır. Diğer taraftan cenub cephe· 
siııdeu bugün gelen haberlerde Sebeli bölgesinde de şiddetli milsademelerin başladığı bildirilmektedir. 
Habeş kuvvetleriin çetin bir mukavemet göstererek müstahkem mevzilerine doğru çekilmektedirler. 
Habeş kuvvetleri oı·du kumandanı Ugasnus idare etpıektedir. 
Habeşlerin Perşembe gono geceleyin kuvvetli bir mukabil taarruzda bulunacakları . bildirilmektedir. 
ltalyan uçakları yen"den Gorahai bölgesine birçok bombalar atmışlardır. 

Adis-Ahaha, 6 (A·A) "9 Röyterin aytarı bildiriyor: 
Resmi kaynaklardan bildirildiğine g~re, hncum eden Habeş kuvvetleri don akşam Italyan • 

pış-

tarlarını Makalle'den kovmuşlardır. , 
lstanbul, 

lllişlerdir. 

7 (özel) ·• Makalle~ mukabil hocumunda Habeş'ler, Italyan'lara külliyetli telefat verdir-

• 
-sm PW. 

• 

Aksum şelıriTıdm bir görli11tiş 

. Asmara 6 (A.A) - Havas bu Papazlar Davud'a ait du· 
'l•nsı bildiriyor : alar söyliyerek ltalyan hat· 
k Yerli askerlerden mürek· larana doğru gitmekte idiler. 
~ep birinci kolordu Sian San· Adis-Ababa, 6 (A.A) -
h •adiıinde yaphğı ilerleme Habeşistan lehine . olarak 
•reketinde 30 kiliseye men· ambargonun kaldırılması üze· 
~p Papazlarla karıılaımıştır. rine burayJl önemli miktarda 
•dın elbiseJeri giymiı olan ıilib ve cebbane gelmesi 

beklenmektedir. 1 

H6kümet daireleri herılia 
türlü ıil&h fabrikalanndan 
teklifler almaktadır. Sehra 
telsiz telgraf iıtaıyonlannın 
çoğaltılma11 için ıımarlanmıı 
olan le•azımın da gelmesi 
beklenmektedir. 

Adigrat, 6 (A.A) - lıte· 
fani ajanıı bildiriyor: 

Son zamanlarda Habeş'Jer 
hareketlerini gizlemek için 
çok ihtiyatlı davraumakta ve 
bir noktadan başka bir nok· 
taya sıitmek için gece olma· 
sını beklemektedirler. 

Maamafih Habeı kuvvet· 
lerinin türlü hareketlerini 
görmeğe muvaffak olan uç· 
manlar, müıahedelerinin ya
zılı bulunduğu küçük kırmızı 
bayrakları atarak 1ıördükle· 

rini ltalyan otoritelerine bil· 
dirmektedirler. 

ltalyan yüksek komutanlığı 
bu suretle Habet hareketle
rinden daimi bir ıekilde ha· 
berdar olmaktadır. 

Yaparlaı· mı? 
Italyanlar, Adis • Ababa 
Habeş demiryolunu 

bombardıman 

edeceklermiş ! 
İstanbul 7 (Özel) - İtalyan· 

)arın Adiı • Ababa ile Cibuti 
arasındaki ıimendifer hattını 
bombardıman etmek istedik· 

• 

Ekmek 
Memleketimizde bize 
yetecek kadar huğ· 

day var 

Roma'da cereyan 
eden konuşmalar 

lstanbul 7 (Özel) - Son 
günlerde ekmek fiatlerinin 
yikıeldiğini ve daha da yilk· 
seleceği hakkında gazeteler , 
de çıkan yazılar üzerine be· 
yanatta bulunan ITarım Ba· 
kanı Muhlis Erkmen demiş-
tir ki: 

- " Ekmek fiatlerinin yük· 
ıelmesini sebepsiz ve yersiz 
buluyorum. Bu sene buğday 
lirlioli ihtiyaca tekabul ede
cek derecededir. Elde pek 
çok ıtok mal vardır. Yakın· 
da Ziraat bankası piyasaya 
kiilliyetli miktarda buğday 
çıkaracaktır. Fiatlerin böyle 
yükselmesindeki sebep, el
lerinde buğday bulunanların 
malı saklaması ve piyasaya 
arıetmemesinden ileri gel
mektedir. 

lhtikira meydan verme
mek için her tllrlü tedbire 
baı vurulacaktır. lcabederse 
dışarıdan buğday ielirilecek 

------------lngiltere'nin, Akdeniz'den harb 
gemilerini kımılduttmağa 

hiç niyeti yok 
"" 

• 

, 

lng iltere11in °A kdeniz donanması ekmek fiatlerinin yükseltil· 
mesine mini olunacaktır." 

leri anlaşılmıştır. Fransızlar, 
hattın bombardımanı halinde 
tazminat iıtiyeceklerini ltal· 
yanlara bildirmiılerdir. 

lıtanbul, 7 (Özel) - Pa- netice elde edilememiştir. 
riı'ten verilen haberlere göre M. Mussolini elçiye; ltal
M. Mussolini ile lngiltere'nin ya'mn ~ngilte~e'nin arzula· 
Roma elçiıi arasında don rını yerme getırmekte oldu· 
yapılan 16rD1melerde hiçbir - Devamı 4 inci sahifede -



Sahife 2 (Ulasal Blrllk) 7 ikinci Tepia 955 .,-

Sekiz yıl evvel kaybOlaÖ 
meşhur tayyareci bulundu 

~11111111 Jlll llllll lll lll lllll il il lllllllll lll il lll lll lllllllll l il llll l l l l il il il llll lll il lllllll lnl il!!§ s·e l aA 
~ Zabıta Romanı ~ Y P 
~ .... ..., ~ Bir köy yılanlarJa 
ıBeyaz Papaganın;; dolmuştur 
S := lstanbul 7 (Özel) - İtalya· 
~ ) Türkçeye . ,.. SIRRI= nın Yana den köyünde büyük 
~ 7 -11-935 Çeı:iren ! KAM( O ItAL ~ seylip olmuş, su baskınmdan 
~ Tefrika Numarası : 85 =: sonra köyü binlerce yalan 

Rentfern'i Zencilerin elinden kurtarmak için 
Amerika'dan bir tayyare seyahatı tertib olunuyor 

Ffilllllillllllllllllllllllll il 11111111111111 1111111111111111111111 llllllll llllfllllllllllllllllllllllllira kaplamııtır. Köy halkı, çoluk 
Bonİ, Papaganın bu bakı · gündüzlü tarassud altına çocuk sopalarla beı bin Ea· 
ıma hayret etti ve : alınacaktır. Kızın bugün gerek yılanı ve 2 bin Suba 

Paristen yazılıyor : 
Bundan sekiz yıl önce Ama· 

zon havalisinde uçuş tecrü· 
heleri yaparken ortadan kay-- Evet, kaptan, filhakika yarm Kora gibi ölü bulun· yılanı öldürmüşlerdir. 

sen vazifeni yapho, defatla ması kuvvetle muhtemeldir. z • d --------ı-----u---
bizi ikaz ettin. Fakat bizfe- Boni'yi bekliyen muavin Jll ana atı an a• 
nalığın önüne geçemediğimiz Torner sert bir liaaola: 
gibi henüz birşey yapmağa - Evet, şimdi de Cuel'le h 

bolan meıhur tayyareci Ame· 
rikah Rentfern, hayattadır. 
Cesur tayyareci 1927 sene· 
sinin 26 Ağustosunda N ev· 
yorktan uçmuıtu. Maksadı, 
Amaıon nehri boyunca bir 
tecrübe yapmak ve bu ha· 
valideki vahfi insanların ne· 

relerde ikamet ettiklerini kuş 
bakışı seyretmekti. Rentfern 

hayatta olduğunu bildirdi. 
Tam aekiz yıldanberi kaybo· 
lan genç tayyareci, haleli 
Tapahoni nehri civarında 
küçük bir köyde ikimet et• 
mektedir. 

muvaffak olamadık da.. meşgul olacaiız öyle mi? e~ ı· mparatoru 
Papaian etrafma bakındı Dedi ve telefonu kapadı! ' 

ve sonra : Boni, T orner'in bu muame-
- Katil, polis imdat polisi lesinden müteessir olmadı. 
diye haykırdı. Ve tekrar odasına döndü .. 
Boni gene hayret içinde.. Akşam olmuştu. Paosi-

Ba-lngiliz'ler hesabına çalışan 

sil Zaharof 'un kurbanıdır 

. o zaman. 24 yaılannda idi. 
genç tayyareci günlerce bek· 
lendi. Fakat onu bekliyenler, 
bir müddet sonra ümitlerini 

Zavalh genç bu köyd~ki 
Zencilerin elinde eıirdir. 
Tesbit edildiğine göre, Rcnt· 
fern, bir kazaya uğramış '' 
tayyaresi düşmüştür. Bu sU" 

kut neticesinde tayyarecioio 
bir ayağı kırılmış ve oiçar 
bir halde kalarak Zencilerio 

biraı durdu ve Papaganın yonda oturanların hepsi ce-
b 

- Dün'kü nüshadan mibAt -
ağmşlanna cevap verdi : naze merasiminden döndü. 

S 
Fakat bir sene sonra ayrıl- Liji Yassu bunlardan pek 

- en polis çağırıyorsun, Norma da gelmişti. Boni, 
f k 

mak mecburiyetinde kaldı. anlamazdı. Anlamadığı için 
a at polis birşey yapama· hemen papagv anı kendisine 

dk 
Çünkü Ras Teasema, küçük de Adis · Ababa sarayında, 

ı tan sonra!. iade ve teşekkür:etti.. 
Kaptan, şu Davund ve * Romani'oio balası nezdinde adeta garib bir adam vazi-

M k 
• • kocasının nüfuzuna hizmet yetinde, o kadar yabancı 

a nus var, onlar için ne Ertesi gün Con Strun,Bo-
d 

edeceğinden korkmuştu. idi. 
ersin? ni'nin odasına aeldi ve ken· 

0 ikinci Menelik 1909 da Liji Yassu nedense saray 
Kuı, hiçbir telaş göster· disioe selam verdikten sor.ı-r.ı ~den kafesin içinde dolaşh ra: tahttan çekildiği halde an· halkına, saraydan dııarı da 

cak 1913 te ölmüştür. 1914 birçok Raslara. 
durdu. - Ne var ne yok Booi. 

Boni bu esnada hatırasını Diye sorunca: de de Liji Yassu Hükümdar Liji Yassu, beyaz ırklara 
yoklar gibi oldu ve sonra - Size çok şeyler hazır- ilin edildi ve taç giydi . çok mütemayildi. Ve bu 
da kendi kendine söylendi: ladım. Müddeiumumi, pansi· Liji Yassu uzun boylu, temayül onda metum bir 

- Ne kadar ahmakmışım yonda oturanların hepsini narin yapılı ve sevimli bir aşk macerası halketti, bu 
ben r. birşey unuttum, Mak- hepsini çağırarak tekrar gençti. Gerek sima ve gerek Habeşlilere çok •zak ruhlu 

2 H 
isticvap edecegvini bana vad· ahlak itibarile Afrika'hlara hükümdar, bir Yunan dilbe-

nus, aziranda Nevyork· 
tan iki aaat mesafede bulu- detti. Bugün Cumartesi, hiç benzemezdi. O kadarki rine g&nlll vermiıti. Bu Yu· 
nan FiJadeliya'da idi. Zabı- madam Honhard öldürüleli Avrupa'da kendisini her· nan dilberi, Akroditlerin 
tanın bize gönderdiği bir bir hafta oluyor, bende sa- hangi ıbir AVT11pa memleketi cidden terüJbalefi idi; o ka· 
telgraf vardar. Bu telgraf bır ve tahammül kalmadı. halkından gösterebilirdi. dar güzel, o kadar cazip ve 
nerede?. Bunun için, tam bir serbesti Fransız'ca, lngilizce ve Al- o kadar met'amdul Kıbrıslı 

Boni, bu suali kendi kea- ile hareket edebilmeliyim. manca mükemmel surette olan bu kıza olan muhabbe· 
dine sordu ve sonra yerin- Dedi. Con Straun, mlls- okur ve konuşurdu. Yalnız ti saray enterikacılarının hiç 
den farladı. Biraz sonra elin· tehzi bir tavurla güldü ve: memleketinin usulleriae akıl botuna ~itmedi dik bir 

d 
- Gene neler uy· erdirecek derecede ıiyast fesat döndilrülmeöe başlandı. 

e telgraf oldugv u hl\lde pa- d d ? S d kd' d • ur un en e ta ır e er- entrikalardan, biraz da ida- Bunclaa aoDl'a Liji Yasau' 
pağanın bulunduğu odaya · k. · t dl h 
d 

sın ı, senın me o arın ep re kabiliyetinden haber· uun Müslümanlara meyli 
önüyordu. Kuşun karşısın- f 1 kt l 

d 
a so çı ı dar detildi. Saf bir adamdı! çoktu. flabe•w.t-nda miı.·oa-

a oturdu ve telgrafı tek- B · i · · · b 1 H b b lk' d ır•- .., ooı, mırınm u söz e· a eş sarayı, e ı e ları bulan Müsl8man Habet· 
rar okumagv a bacladı. Tel- · d ·· · l d 'h f l t ·k 1 Y rın en muteesır o ma ı ve cı anın en az a en n a ara lilere çok itimat göstermekte 
grafm meali şu idi: tebessüm ederek: sahne olan, Kurunu vustayı · d. 

"Pansiyon miidüresi Ma- - Ben rılanı kayanna al· bir sM'81ııcbr. '5arayc:la biç ı ~indi.tan, Arabistan. ve 
dam Hristina Sarred 2 t t• d' O k 1 b' k' · · t ına ge ır ım. nu ya a a· ır ımsenın emnıye ve Mısır Müslümanları ile ali· 
Haziranda sabahtanberi pan- yıp kafasını ezmek size aid. bekası yoktur. imparator, kadar oluyordu. 
ıiyonda yoktu. Akşam geldi. Dedi. Con Straun deraal berkeatea korkar; buaUD Bu hal, Liı'i Yaau'ya : ... ıi ve 
Maknus herkesle beraber b k 1 t B ·• · · · b k k a.. ~ aı a aş ı ve ocı nıo 1a· ıçın er ese arşı Uf1DaD ~ıtlı ıelarak iki blyiik dtıman 
yemek yidi, Pazar gunu oına biraz daha yakla19rak: muameleıi y~par. Banan için kazandırdı. Dn..manlardan 
1&babı yatagwı düzelmemiş - Ne suretle? b' k t ·k 1 d.. .., ır ço en rı a ar oner, .ıhir.W Habet Hristiyaıdarile 
bir halde idi. Pansiyon sahi- Diye sordu. b' k~-''- ı •..!ı · ır ço oa&sız I& ar ve cına· Habet Yahudileri idi. 
besi gene meydanda yok! - Arl«uı var ti 1 ! ye er yapı ır lkina.ide: .Mımr, Hind ~e 

Berd Makn•lS. Dangrifin !IllflllUlllllllllllllUlllllJIJllllJilllllllllllllllllllltllHllllllllHIHIHURlllHIHlllHIHHHl!!U Arabiıtaa miılümanlan ile 
değil, S. Herbert Maknuı- -T s • § alakası çok Olu lariltere, 

tar. ıl924 senesi lubabnda == ayyare ınemas_ı~==- daha doğruıu lngiltere'ye 
ayrılmıştır. O vakitten beri vekaleten netillicenı servis 
ailesile muntazamen muha· icliJ 
bere eder. -~-=1936·19y36SenAesi içinvde gôRrO.lecuek fihnMlerin en gftzeli==~=-= Bilhassa bu zaman, umumi 

Boni bu telgrafı iyice oku- harb zamanları idi: lngiltere 
duktan sonra papağanı terk ile Almanya'nın cihan hiki-
etti ve bir fırlayışta odadan ı=:m--• - miyetini ıbirbirinin elinden 
çıktı, beş dakika sonra av· - Atk-lbtiras -Hıyanet- Felaket-Musibet ve nihayet saadet § almak için çalıştıkları kor· 
det etmişti; biraz neş'esizdi. - S kunç zaman idil 
Maknus'un kapısını - kilit-, Baba şefkati, aile ocağının iç yüzünü gösteren şah- ~ Livrens, bütün kuvvetini, 
)erin değişmesine rağmen - - eser film olup JULES CLvRETIE'nin "Küçük Jak,, 5 btitiln daha ve şeytaoetini 
bu ıefer daha kolay açabil- = isimli romanından muktebestir. = 1ngiltere'nin zaferini temin 
mitti. Elinde, Maknus'un = OYNIYANLAR: LINİ NORA - CONSTANT REMY~ için kullanıyordu; ve önüne 

Yazdıgvı eserin son parçası ::::c: ve diğer ' yükıek Fransız san'atkirları __ k h b' - çı an er manii amansız ır 

vardı. Bu parça, bilahare = AYRICA : Foka "Türk:'!" ıözlii dünya haberleri,, ~ surette ezib geçiyordu. Bu-
daktilodan geçirilmek üzere - Miki Tayyareci "Karikatör Komik,, ~ nun için, Liji Yassu'nua 
elle yazılmıştı. Bunu, slip· -Seans Satleri• He~glln _15-17·19·21,15 Cumar· ~ Habeş tahtında kalmasına 
rüntü torbasmda bulabildiği = • tesı gilnu 12,45 ve 15 seansla· =: imkan yoktu. 
yazılı kiğıdlarla karşılaş- - rında mekteplilere tenzilatlı bilet verilir. Pazar gUnü ~ Lavrens hemen Habeıiı· 
tırdı. Yazılarda mutabakat = 11 30 d b 1 = ' 'tt' b' k s , a aş ar. = tana gı ı, ır aç 
vardı. Hemen telefona koştu: - Fiatlar 30-40 - 50 Kuruştur. Telefon No. 3151 := hafta çalıştı; ve Lavrensin 

- Alo, alo, ben Dedektif ;;;;Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Habeşistandan ayrılmasmdan~ 
Booil Rica ederim. Vaziyet 6 ay ıoora, 1917 de Adis 

çok naziktir. Matmazel 1 b l 'l "" k Ababa'da bir isyan çıkmış, 
Cuel'i sureti kat'iyede ve S tan U ve ra ya DeSBiye'de asilerle Liji Ya-
yakından takib ediniz. Ken- su kuvvetleri ar.asında kan· 
diıiae hiç bir şey hissettire- Şeker Fhrikaları Tflrk Anonim Şirketi h bir barb olmuş ve netice· 
miyeceksiniz. Bu kızın otur· S • 3 000 OOO'f k ı· de Ras Taffari galip gel-
duğu odanın sokağa nazır ermayesı ' ' il ı· ırası mişti . 
bir penceresi vardır. Bu lıtanbul Bahçe kapı dardüncü Vakıf ban 30 - 40 Firar eden Liji Yasu bir 
peacere, uzaktan ve geceli kaç ay sonra tutulmuı ve 

kestiler. eline dütmüştür. 
Çünkü Rentfern bir daha Hollanda konıolosan,11 

iÖzükmedi. Akrabası ve verdiği malumat üzerine taY'" 
bütün muhiti, onun vahşile- yareciyi kurtarmak için Nev· 
ria eline chiterek parçalan· york'tan bir hava seyahati 
dığına hükmetmiılerdi. Ay· tertib edilecektir. (Rentfero) 
lar, yıllar geçti likin tayya· in ailesi fakir olduğu içio 
recinin akibeti hakkında hiç seyahat, Amerika tayyare" 
bir haber alanamadı. Bir cilerinin masrafile yapıla" 
hafta evvel, Hollanda'nın caktır. 8u11ua için bir aafta" 
Maramarımbo konsolosu, dan beri bir iane defteri 
Amerika hükumetine verdi- açılmış ve para derciae blf" 
diği malümatta, Rentfern'in lanmıılır. 

..... •41• ... 

Dış piyasalarda ürünle
rimizin değeri 

llamburg, Londr.a, Nevyork piyasa
ları hakkında of ise gelen malums1 

Nevyork borsasında: l1111ir 
Sultana crovva 3 1. -ktatd 
içinde 12.5 yeni mal pefİ: 
13.5 San Fransisko kaba 
dolardır. 

Londıa, Hamburg, Nev
york piyasa11nda üı6m; in
cir Marailya boraaıında yün 
ve zeytinyağı satıtları hak
kında Türkofise apğıdaki 
malümat gelmiştir: 

Czdm: 
Londra borsasında: lzmir 

fiatleri pefİll 36 vadeli 22-
46, Iran peşin 27-36 vadeli 
16-23 Kaliforniya ıtomson 

naturel ıeçme peıin 36 va· 
deli 24 tomson natlrel atıç· 
me vadeli 26 tomıon nattı· 
rel albn ,-aldızh ekıtra seç
me vadeli 22 fantezi petin 
43 vadeli 28 Girid ~ıin 
42-59 vadeli 22·44, Korent 
peıia 45-70 vadeli 30-45 
Avuatur-1ya etki mal peıin 
35 yeni mal peıin 40-SOkap 
peıin 38 ıilindir. • 

Hamburg borsasında: Tür
kiye mah no. 7 vadeli 
12.25, 8 12.75, 913.50, 10 
16.SO, 1119.50 Türk lirası. 
Yunanistan Kandiye 15-32 
florin Korent amalyaı seçme 
32-35 rh. lran Sultana va· 
deli 35-38 tilin. Kaliforniya 
Sultana natürel vadeli 5.85 
dolar. Sultana baker vadeli 
5.80 Sultana golden bleached 
v. 6.55. 

imparatoriçe ilin edilen Me· 
neliğin ihtiyar kızı Zaudit 
tarafından bir kaleye hap· 
sedilmitti. 

"Kara Napolyon,, ismi ve· 
rilea Raı T af ari 36 yaıında 
olduğu halde imparatoriçe· 
nin kararile imparator ilin 
edilmiştir. 
1932de Liji Y asu firar ettiği 

zaman Haile Selaıe ile im
paratorluk etmekte olan Ras 
Tafari, firariyi tutmak için 
30 bin kitilik askeri sefer· 
ber etmiıti . 

Bitti 

incir: 
Loadra borauında: ~,pr 

fiati genuin aaturel pefİI' 
33 udeli 22 ekıtra peti0 

35 vadeli 24 ıkeleton 1 I~ 
4 crovvn peıin 50 _.... 
46, S p~in SS vadeli, 5 pe" 
ıio 40 vadeli 53, 7 pe~ 
65 vadeli 58, 10 pqia 
••deli 38, S pefin 53 yadeP 
41, 6 petİD 58 ywdeli .f4, 
7 pefin 45 ••del 50 ıili.6i'' 

Nevyork boruıında: TOi" 
kiye malı 50 librelik tor~" 
da peıio 17 yeni mal pefl0 

15 Tilrk lirası. 
Marsilya bor1&11nda: Ce

zayir 12-15 kiloluk : .. adı~ 
126-130, 10 f35, OD 30·10 
cantin 5 peçeta. 
Hamburi boraaıı : Tiirld~ 

hazır mal 21·22 rf. vad 
11.S T. L. 

Ytın: 

Mar1ilya borıaıında : A"'" 
dolu yllnll yıkanmıt 8·9 11

-

kanmamıı 4 -S 
Zeytinyağı : 

Marsilya boraaıında : 1°" 
aus birinci taıir ciaıe f!~ 
cif 390 - 41 O ikinci taıir ""1" 

390 infigable 390 • 410 c·~ 
zaıir ıufine cinse g6r~ ~.il 
Marailya 200 • 210 Aada~ 
cinıe g6re: hasır mal C• 
Marailya 180 frank . 

··-Ham burg boraasındı: 40 
panya hazır mal ilk taıir 2. 
vadeli birinci ve ikir ci 'f ef / 
rin 240 peçeta ltalya b•"1 
mal_ilk! tasir 510 vadeli .ı ~ 
ve 2 ci Teırin 510 lif, 
F ranıa hazır mal ilk t•~ 
510 vadeli ilk taıir 510 ft' 
tır. 
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lOlivier ve şOreka- Fratelli Sperco Va~µr Acentası 
Si Limitet vapur ROY AL NEERLANDAIS 1 Hamburı, CoRenbaze, D~nt• 

tK ll] \iU .f 

9.NCA 
o 11 ıu ıı•' 

N. V. 
~V. F. H. . Van 

Der Zee 
~ & Co. 
llJtscHE J..EV ANTE LıNIE 
~ SOFIA " motörü halen 
~-~bınuzda olup Anvers, 
·~rdam, Hamburg we Bre
~ için yük ~}maktadır. 
" ~ AMSEL ,.'vapuru halen 
~ ım1zda olup Anvers, 
k, ltrciam, Hamburg ve 
~en için yük almak-

t .. A. VOLA" vapuru 9 2ci. 
eı . 
~ l'inde bek )eniyor, Ham· 
~~ı. Bremen ve Anversten 

il çıkaracaktır. 

BAŞJ)URAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

valct çeşitleri satar. 

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

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sın u~T EztıNESI 

KUMPANYASI zıg Gdynia, Oslo ve iskan· 
acentaSJ "DUCALION" vapuru el· dinavya limanlan için 1ük 

yevm limanımızda olup 29 alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor- teşrinievvelde Anvera, Ro- "GOTLAND~ moUSrü 30 

don. Tel. 2443 terdam ve Hamburı limanları 1 nci teşrinde beklenmekte 
Ellerman Linyn Ltd. için yük alacaktır. olup yükünü tahliyeden sonra 

LiverP.ool hattı: " HERMES ,. vaP,uru el- Roterdam, Hamburg, Co-
" LESBIAN ,, vapuru 26 yevm limanımızaa olup An- penhage, Dantzıg, Gdynia, 

B. teşrinde Liverpol ve vers, Roterdam, Amıterdam Oslo ve Iskandinavya liman
Svvenseadan gelip tahliyede ve Hamburg limanları için ları için yük alacacaktır. 
bulunacak ve ayni zamanda yük alıyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
2 ikinci teşri~e kadar Liver- "TRAJANUS,. vapuru el- "SARMACJA,. motörü 20 

yevm limanımı,da olup yü- 2 nci. teşrinde beklenmekte 
pool ve Glaıgovv için yük künü tahliyeaen ıonra An- olup (Doğru) Anvers ve 
alacaktır. vers, Roterdam, Amıterdam GdY,nia limanları için yük 

"ALGERIAN" vapuru 15 ve Hamburg limanları ıçin alacaktır. 
ikinci teşrinde Liverpol ve yük alacaktır. SERViCE MARITIM 
Svvenseadan gelip tahliyede " OBERON " vap.uru 5 ROUMAIN 
bulunacaktır. 2nci teşrinde beklenmekte " ARDEAL ,. vapuru 13 
Londra • Hull battı: olup yükünü tahliye ettikten 2nci teırinde beklenmekte 

" POLO " vapuru 30 bi
rinci teşrinde Loodra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teşrine kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN,. vapuru 6 
ikinci teşrinde geliP. 12 ikinci 
teşrine kadar Londra ve 
Hull i,in yük alacaktır. 

" OPORTO ,. !apuru 20 
ikinci teşrinde Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The Geperal Steam Navigation 
Co. Ltd . • 

., ALBATROS" vapuru 25 
birinci teşrinde gelip 28 bi
teşrine kadar Londra için 
yük alacaktır. 

Deutsche Levante Linic 
"SOFIA" vapuru 28 8. 

teşrinde Hamburg, Breme'i 
ve Anversten gelip tahli
yede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
;vapurlann isimleri üzerine 
deiifi!likl~den .meı'uliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 

sonra A!JVC!•• Roterda~, olup yükünü ,ahliyeden 
Amsterdam ve Hamburg lı· sonra Köstence, Sulina, Ga· 
manları için yük alacaktır. las ve Brıyla limanları için 

"GANYMEDES,. vapuru 5 yük alacaktır. 
2nci teırinde beklenmekte .. ALBA JUL YA vapuru 
olup yükünü tahliyeden son- 21 2 nci teşrinde "gelip 22 
ra Anvers, Roterdam, (\mı- 2nci teşrinde Malta, Ce
terd~°:' ve Hamburg laman- nova, Marsilya ve Barıelone 
lan ıçın yük alacaktır. limanlarına yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 1 2nci "DURUSTUR vapuru 20 
t~şr~n~e beklenmekte olup 2 nci. teşrinde b~klenmekte 
yokunu boşaltıktan sonra olup yükünü tahliyı~de~ son
~urgas, V. a~na ~e Köstence ra Köstence, Sulina, Galas 
hm .. anları ıçın yuk alacaktır: , ve Brıyla limanlarl için yük 

CERES,, vapuru 19 2ncı 1 kt 
t . d A R d a aca ır. 
eşrın e nvers, oter am, H . il'" d k' h k t A t d H b r amış: an a ı are e 
ms er ~~ ve_ am urg 1• tarihlerindeki değitiklikler-

manları ıçın yuk alacaktır. d A t • ı· t k bul 
• SVENSKA ORIENT en cen e meı u ıye a 

ı t etmez. 
L N EN Fazla tafsilit için ikinci 

"NORDLAND,, motörü 3 Kordonda Tahmil ve Talı-
2nci teırinde beklenmekte liye ıirketi binaıı arkaaıpda 
olup yük&nii tahliyeden sonra Fratelli Sperco acentalığına 
Rotterdam, Hamburg, Co- müracaat edilmeıi rica olu
penhage, Dantzig, Gdynia, nur. 
Osfo ve Iskandinavya liman· Telefon: 2004- 2005 - 2663 
Jarına hareket edecektir. ilandaki geliş gidiş tarih-

.. VINGALAND " motörü lerile navlonlardak1 değiıtik-
12 2nci teırinden 16 2nci liklerden acente meıuliyet 
teşrine kadar Roterdam, kaJ>ul etmez. 

--Sümer Bank----
ı~ ... liANAU,, motörü 11 
ls~ci teşrinde bekleniyor, 

l •kinci teırine kadar An-_ /-~\\\I llltllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllWlllllllllllllllllllİiüilliiZ Müce JJi t ban esi 
~era, Roterdam, Hamburg ~ '"',"', 

~ı.u?.••m•ıı içiıı yuk,,.ıa- ~'f ürk Hava Kurtımul 

Fabrikaları mamulatı 
Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları Y eui Kavat~ar çarşJsı 

~" Pd_ACE~ONIA,. vapuru - = 
~ ~~.t;:;:~: ~:~:.ai~0:: ~ Büyük Piyangosu İ-
,~·· Roterdam, Hamhurg = -iiiiiiiiiii•-------ıll 

No. 34 F esan ~ kumaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri ~ Bremen için yük ala- ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 

4 .. !~· ~ . . . == Somer Bank yerli mallar pazaı-1 

lzmir şubesinde bulursunuz 
'"'C.l(ICAN EXPORT LINES- ~ zen~ın etmıştır. ~ 

ı. •tırc:s~6~~!puru ha- ~ 1. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. I rini ıecrllbe 
"' ı· - - • >~ı.1%~:·~~~· .1::~t.~~~- ~ Büyük lkra,ııiye: 25,000 Liradır i uz •• 

~ EX:MJNSTER,. vapuru 16 ~ Ay.rıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo ~iralık ~ 
~ · teırinde bekleniyor, - k . ) I b h . (2 ) 1. I k h• = 

t"York için yük alacaktır. ~ i ramıye er e e erı o,ooo ıra ı ır ~ 

18
11 

EI<SERMONT ,, vapuru = milkafat vardır. 5 
~ 2

ci. teşrin de bekleniyor' '\,1111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111., 
:"York için yük alacakbr. 

2cı EKSARCH " vapuru 30 
~ · teırinde bekleni,yor, 
~"York için yilk alaçaktır. 

& • El<SCUTIVE" vapuru 15 
~ cı. kanunda bekleniyor, 
:•York için yük alacaktır. 
~ El<SILONA,, vapuru 31 
~ · kanunda bekleniyor, 
'"York için yük alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
~Qa ııALISA,, motörü halen 
~o '~•mızda olup Belgrad, 
~e "••ad, Komarno, Buda
li ite: Bratislava, Viyana ve 
!t ıçin yük alacaktır. 

iki ESPAGNE,, vapuru 5 
''ilci teşrinde bekleniyor, 

•erı, Dir~kt yük ala· 

caktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"HANSBURG,, vapuru 8 

2ci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Roterdam ~e Ham
burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HA VSLİNJE ( D·S. A-S. 

SPANSKELİNjEN ) 
OSLO 

"BANASEROS,, motörü 
21 ikind Teşrinde bekleni
yor, Oünkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNStON VVARLFN LI· 
NE - LIVERPUL 

11 GUENMORE,, vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yük 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

çıkarıp Burgaı, Köstence, 

Galaç ve Braila için yilk 
alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telef on 

No. 2007 - 2008 
"Vapurlann i simleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahh&de 
giriıilmez." 

Ve P.Orjen ~ahapm 
en dstftn bir mds· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmay.:1nız. 

Kuvvetli mflsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat efli'gb 

• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı1111111111111111111111111 

~lzmir yün niensucatıi 
ETürk Ano;nim şirketil - -~ lzmir Yftn Mensucatı Tnrk A. ş. oio Halka· ~ 
~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
~ mevsimlik ve kı,lık, zarif kumaşlarla, battaniye, ~ = şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında J. 86 5 
~ numaradaki (~ark Hah Tflr~ Anonim şir- ~ 

~ ~ keti) mağazasında sahlmaktadır. MezkQr fabrika· ~ 
~ S nı~ metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 

>Of) 5 olan mamulattnı muhterem mfttterilerimize bir ~ 
.l) ~ defa daha tavsiyey l .bir vazife biliriz. .§ 
~ ES Perakende satıı yeri Toptan satıı yeri s 
.- ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
;LT'. - == = Kemalettin CaCi. ~atar zade hah 1'. A Ş. =: 
~ ~ biraderler ~ 
e'O ~ Kuzu oğlu çarıııı Asım Rıza ~ 

haplarını Maruf r #"'. =: ve biraderleri :::: 
ecza depolannda C., .J g Yeni manifaturacılarda mimar = 
ve eczanelerden ES Kemaleddin Cad. Yünlü mal· ~ 

._ara•s•ın•la•r · ___ ., lııliılı11f ıİıÔİıÜ11FıiıııThiı'H~İüilf ıiıftliiıınııı11111111ııııııııı111111Hllllllllllllllllul 



(Ulusal Birlik) --
Sarayda bir RııfJl 

- - - MI DölLBERH • 
IogiJtere'nio Roma elçisi taratındau gönderilen rapor, Londra'da iyi tesjr bırakmamış • 

ı ı J ı Mahud vergi patırdıları geçtikte 
Mısır h ıdutlarındaki ta yan {UVvet e- sonı·a kahvelerde çıkan şayili 
rinin geri alnması içi~ _nota ve~!l~cek~ Saray karıısında, ne Bul- 8 .~:.·i:.:~:::Ji:~:;I::; 

- - - -· gar, ne Rum, ne Sırp, nede dört taraftan sırh sıra, 0 k• 
lugiliz - ltalyaıı ibtilafi 

Jıafta Italya'ya bir 
şiddet kesbettİ. Jogifiz'ferİn, bu Türk vardı. Hepsi de ayni omuza duran iriJi ufaklı, ıt"' 

• kötü muameleyi görürdü. vehanelerle dolup çıklll,,. 
nota Verecekleri söylenİyOt' Gerek Anadolu'da ge·rekse Bu kahvehaneler, bilb•iO. 

Türk ordusunun elegeçirdiği gündüzleri, tıklım tıklılll 
yeni arazide, bir baı belası sanla dolar, boşalırdı. dı' 

Istanbul 7 (Özel) - l. .. ondrndnn haber verildiAine 
göre, lUussolini ile lngiltcrcniu Homa hllyilk elçisi 
arasında vukuhulan konuşmaları müteakip elçinin 
Londra'ya gönderdiği rapor, lngiltcre hllkumetini tat· 

~iddetlenmesine sebebiyet vermiştir. Söylendiğine gôre 

fngiltere, bu hafta içinde Italya'ya bir nota verecek 

ve Mısır hudutlarındaki Jtalyan kuvvetlerinin hemen 

min etmemiş ' 'e bilakis iki de\•let arasıodaki ihtilllfm geri alınmasını istiyecektir. 

~·~ ............... ----~~~~~ 
Italyanlar 

Sonuna kadar da-

Zorlama tedbirlerinin tatbikile meş
gul olacak komite de biz de varız 

yanacaklarmış! 
18 ler komitesi, eksperlerimizi tayin etmemizi bildir- ıstanbul 7 (Özel) - Ro· 

ma'dan haber veriliyor: 
miştir. Yen! komite, daima toplantı halinde bulunacak (Jurnale D'italya) gazele· 

- si yazdığı bir makalede, 
Cenevre 6 (A.A) - Ulus· Sovyet Rusya, ispanya, Po· mek üzre eksperi.erini tayin ltalya'nın sonuna kadar har· 

lar sosyetesinin neırettiği lonya, Yugoslavya, Romanya etmeğe davet eylemiştir. Bu be devam edeceğini ileri 
resmi bir tebliğde bildirildi· Yunanistan İsveç ve fsviçre taJi komite 18 ikinci Teşrin· sürüyor. Ayni gazete, zor· 
ğine göre, 18 ler komitesi b0ükiime~l~ri.n~ ~ecri tedbirle· d~~ sonra. ~opla~a~ak ve bir lama tedbirl~rinden büyük 
nihayet usul hakkında bir ran tatbıkı ışı ıle meşgul ola· muddet ıçın daımı surette tehlikeler çıkacağını ve 
teklif kabul ederek Türkiye cak bir tali komite teşkil et· içtima halinde bulunacaktır. bundan, yalnız lngilterenin 

1 • • • t t • • • • mes'ul olacaj'ını ilive ediyor. 

lngiliz'ler Misır'da Kaçakcılar ihtisas mah-

tahkimat yapıyor kemesi~~-verildi 
.- .d 1 k d Madam Yuda, mantosunun kürkle-

Nakliye gemilerı yem en 8 en e- rine 200 altm saklamıştı 
riye'ye mühimmat götürüyorlar. Ka 

hire-Iskenderiye askeri yol bitti 
lstanbul, 7 (Özel) - İs· 

kenderiye'den haber ve· 
riliyor: 

lngiliz'Jer, Libyada solum 
mevkiinde büyt\k tahkimat 
yapmağa başlamışlardır. Tah· 
kimat faaliyeti, geceli gDn· 
düzlU devam etmektedir. 

Evelki glin lskenderiye lima· 
nına gelen logiliz nakliye 
gemileri, yeniden önemli 
mikdarda mühimmat getir· 
miılerdir. Kahire'den laken· 
deriye'ye kadar bir ay eve} 
inşasına baıl anan askeri 
yol üç a-ün evel bitmiştir. ................ ~------

Boykotaj şiddetle 
devam ediyor 

--·-Roma üniversitelileri, mağazala

rın kapılarıııda )Jekliyorlar 
lstanbul 7 (Özel) - Ro· liz ve Fransız malı almama· 

madan haber veriliyor: larını tavıiye eylemektedir· 
Üniversite talebesi, Roma· ler'. İngiliz ve Fransız malla

da mağazaların önünde top· rına boykotaj ilin edildij'i, 
lanmakta ve girip çıkan müş· büyük büyük yaftalarla halka 
terilerle temas ederek, ln2i· bildirilmektedir. ______ ..._.. ......... ~------

Hey'et 
Londra'ya hareket etti 

lstanbul 7 (Özel) - Yunan 
Kralını Londra'dan alacak 
olan hey'et, dün akşam Pi
re'den hareket etmiştir. He· 
yeti Elli kruvazörilndedir. 
Amiral Sakelaropulus, ıemi 
ku mandanadır. 

Verem 
lstanbuf 7 (Özel) - Ar· 

sıulusal Verem konıresi, 
diln Roma'da toplanmıştır. 
Her taraftan gelen doktor· 
lar, verem hastalığı hakkın· 
da muhtelif fikirler derme· 
yan eylemiılerdir. 

Yalanmış 
Ankara, 6 (A.A) - lstan· 

bul'da çıkan (Tan) gazetesi
nin 4 ikinci teşrin 935T. nüs-

hasında Suriye· Türkiye sanı· 
rına yakın Payaz'da Ata· 
türk'e suikasd hazırlamakla 
maznun onsekiz kişinin tev
kifine ve teslim olmayan eski 
zabitlerden Ahmed Süruri
nin jandarmalar tarafıodan 
öldürüldüğüne ve Çerkes 
Etem ile kardeşi Reşid'in 
teslimini Türkiye konsolosu· 
nun istediğine dair haber· 
Jerin asılsız ve uydurma 
olduaunu bildirmeie Ana· 
dolu Ajansı izinlidir. 

Diln Ege vapuru ile Pire'ye 
altın, dolar, •frank ve Türk 
lirası kaçırmak iıtiyen bir 

şebeke yakalanmıştır. Bunlar 
ıimsar Yuda, karısı, üç kızı 
ile bir oğludur. Hldise şöyle 
olmuştur: 

lzmir'de iı yapmamağa ve 
Kudüı'e gitmeğe karar ve· 
ren Yahudi simsar Yuda 
diln biletini aldıktan sonra 
karısı ve çocuklara ile bir· 
Jikte Ege . vapuruna bin· 
mittir. 

Fakat Yuda'nın parası 
pekçok olduğu ve bunları 
kaçıracağı muhafaza teoki· 
lalı komutanlığınaı haber 
v ?rildiğinden evelce bütün 
tertibat almmış ve Yuda 
vapura bindikten sonra bir 
motörle vapura gidilerek 
eşyaları aranmıştır. 

Yapılan tabarriyat netice· 

sinde Madam Yudanın man
tosunun .kürkleri arasında 

ikiyüz kadar altın, bir dikit 
makinesinin içinden üç bin 

liralık frank, dolar ve Türk 
lirası çıkarılmııtır. 

Simsar Yuda ve karısı, 
çocuklarile birlikte derhal 
motöre alınmışlar ve muha· 

faza komutanlığına getiril
miılerdir. Dün,gece tahki· 
kat evrakı tamamlanan ka· 
çakçılar bugnn ihtisas mah

kemesine verilmiılerdir. 

Nevyorkta 
Şiddetli ve fakat zarar· 

sız zelzele olmuş 
Istanbul 7 (Özel) - Nev· 

yorkta şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Zarar azdar. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Tepecikte dar soka§'ında 77,83 metre m. 14 eski 12 taj 

no. odalı arsa 50 
Kahramanlar ali cenap ıokvında 119,42 metre m. 

71·1 eski 10 taj no.lı milnhedim hane arsası 50 
Ayavukla deiirmen sokağında 77,50 metrem. 20 no. 

münhedim hane arsası ve baraka 100 
Burnova havuz batında 32,45 metre m. 51 no. yıkık 

lfırın arsası 25 
Ahmet ağa mahallesinin keten çarıısında 33 metre m. 

12-14 kapu 12 taj numarah arsa 86 
Karııyaka bahariye hafız sokağında 169 ada 53 parsl 

no. 1651 metre murabbaı arsa 495,50 
Karşıyaka mersinli menemen caddesinde 20-1 no. arsa· 

dan milfrez 111,40 metre murabbaı arsa 55,70 
Üçüncü karalaş rıebahat ıokağmda 9 kapu no. h 

408 metre m. arsa 102 
Köprü mısırla caddesinde 457 kapu no.h 340 metre 

m. kapulu arsa 120 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile 

ödenmek üzere artırmaya konulmuştur. Alıcıların 21-11-935 
pazarteıi iÜnü saat 15 de milli emllk m&dllriyetine 
milr•caatları. 7·17 3612 

Uzun saplı çubuklar ,r 
paıa, herkese ayni muame· ve gene uzun marpuçlu d•I· 
leyi tatbik ederdi. gileJerden çıkan duma~ t•' 

Atina'da da bu gibi vak'a· galan.. Kahveha~ele~~ıtt 
lar eksik değildi. vanlarına doğru, bır ku ~st 

Son gelen paşanın, Ati· bulut dalgası gibi y8 
na'dan çekilip gitmesi, bi· liyordu. ~·f' 
zim V asiliki macerasından Yani, o zamanki telik 

1

1
• 

biraz evvel olmuştu. Herkes· bakılacak olursa, bu ~·t;;.· 
memnundu. Biraz nefes ala· hane hayatı, bir nefı ·f'! 
caklardı. Eski paıanın istip· detti. Atina'daki erkiDı • 4' 
dadından yaka silkenler, ve halk, bu kahveha~elelf 
şimdi daha rahattılar. müsterihane yan gehr, b'' 

O tarihlerde Atina'da bukJarını çekiştirir 9e,'f.ıi~ 
nunla hayattan istedıs"' kahvehane iptilası almış yü· 

rümüştü. Türk olsun, Hriı· almış olurdu. 
Devamı_!!,/, tiyan olsun, herkes kahve· 

hane peykelerinde atalet 
içinde vakit geçirirdi. 

Buradaki Türk ve Müslü· 
man unsur, epeyce zengindi. 
Bunların çoğu, diğer Tllrk 
şehirlerinden gelmişlerdi. Ha· 
kim ve harplar kazanmış bir 
mille te mensub olduklarından 
oldukça varlıklı idiler. Mal, 
mülkte edinmişlerdi. 

Bazı yabac•lar vardı ki, 
bunlar da memurluk ve as· 
kerlikle iştigal ediyorlardı. 

Geçinmek hiçte zor de· 
ğildi. Hayat, zaten iptidai 
idi. insanların ihtiyacı azdı •. 
Buğday, darı, Nohud, fa· 
sulya, soğan, sarmısak, yat, 
peynir ve buna benzer yiye· 
cek şeyler hep tarlalardan, 
çiftliklerden gelirdi. Giyecek 
için lizım olanlar, evlerdeki 
tezglhlarda dokunurdu. Kil· 

çüclik Atinı'da halkın dışarı· 
dan temin ettiği eşyanın nevi 
ve miktarı çok az tutuyordu. 
Konduracılık, terzilik, hatta 
fırıncılık, m.abdud ellerde 
kalmıth ve bu mesleklere 
hiçte ehemmiyet ;verildiği 

yoktu.. Aıağı yukarı, Atina, 
kendi yağı ile kavrulan bir 
şehirdi. 

Yaıayııın ve ıartların bu 
ıekli, insanlarda da tesirini 
göıtermişti. Bu sebepledir ki 

Kamer 
Yakında parçalana· 

cak mış! 
lstanbul 7 (Özel) - logi· 

liz astronomları, kamerin 
yakında tehlikeli bir mınta
kaya ıirerek parçalanacağını 
ve glineşle arz arasındaki 

manianın kalkmasile daimi 
surette aydınlık olacağını 
söyliyorlar. 

Roma'da cereY-' 
eden· konuşııııJl-' 

/ 

-Baııarafı 1 inci sahife1dl 
ğunu ıöylemiı Liby~ ~ 
bir fırka askerini gerı ç' 
tiğini de hatırlatmııtır. ~ 

ln1ıiliz elçisi ise, bO;d' 
İtalya'nın Mıs1r hudadd, 
60 bin kitilik bir otftfı-' 
bulunduiunu ve bunun '
ordosunun Uç misli kufflİİ 
olduj'unu söylemiş ve _.k' 
ya'nın bu kuvveti geri ~ 
meden lngiliz donanıD•~ 
Akdeniz' den ayrılmıyac•S"' 
bildirmiştir. , 

Istanbul, 7 (Özel) --:, ~ 
sabah neşredilen reılll1 aJ 
bildirikte, Mussolini-BrilP 1 
görüşmelerinde Akden~ı ~ 
rumunun incelendiii bıl •bf 
mekte ve Mussolini'nia L~ 
hududundaki kuvvetle~ f. 
bir tümen askerin ger•.

1
,_, 

kilmesini emrettiği 1 

edilmektedir. fi' 
lstanbul 7 (Özel) ': 9 

ailterenin Roma elçi•• ~ 
Brimond, a-azetecilere ), 
beyanatında, konuşmal•_.
hiçbir netice elde edil•~ 
diğini söylemiş ve bu k ,r 
maların italya • Habeş dı ~ 
ıınan hallini ilerletıo•~ I' 
a-eri kalmadığını ilave e1 
mittir . ·~ 

lstanbul 7 (Özel) - ~ 
radak~ ltalran kuv!e d'' 
ıle lngıltere nin Akdeoıı ,ı' 
nanması mes'elesi, Iogil~, 
ltalyan mllnasebatını ''f: 
cak bir mahiyet alOI> 
llaili çevenler, bu meı'ef dl' 
bilyiik tehlikeler tevlid f t• 
ceğinden endiıe ediyor 'ıı' 

lstanbul, 7 (Özel) .- ; · 
giliz'Jer Akdeniz' deki &ti ,i 
bahrilerini çotaltmai• k~( 
vermişlerdir. logiliz'Jerio d' 
nan sevahilinden de istifi 

Staviski 
edeceği söyleniyor. -1-' 

• Bergama İcra ôıemurluğıJ l 
Cinsi, nev'i, kıymet '' lıİ' 

iresi aıağıda yazılı mali•'-' 
borçtan dolayı açık artır-'. 

Muhakeme8i don de 
devam etti 

lstanbul, 7 (Özel) - Meı· 
hur dolandırıcı Staviski da· 
vasının muhakemesine dlln 
de devam edilmiı ve maz· 
nunlardan (Apus) ile (Dassu) 
dinlenmiıtir. Her iki suçlu, 
önemli if9aatta bulunmuı· 
lırdır. 

ile satılacağından art19v 
Dikili kazasında 21·11',11 
günii Hat 13-14 te icr• ,,_ 
nacaktır. İıtirak edecekl l 
gösterilen saatta mezkıl'ıo'/ 
halde bulunmaları ilin o 1' 
1000 lira dej'erinde bir. r 
F ordıon markalı patoı ı.• 
man makinesi , 


