
~dis-Ababa'ya Almaoya'dao 
Y•roıi hin maske gelmiştir. 
lfabeş'ler Varşova tabrikala· 
tına mühimmat sipariş et· 
~ışlerdir. 
.......... ~~-----------------------' 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, aktamcı siyasal i'azetedir 

ÇiJtçi partisi başkanı M. Pa· 
panastasyu, Amerika'daki Yo· 
nan'lılara konferanslar ver· 
miş, krallığın Yunanistan için 
fena olacağını söylemiştir. 

Fiab (100) Para 

_. , çareışınalar 
4ss .. ~-?OC A ii!k t -

4 
"' - .. ..., ?S?i"?SF?"'?-;;c;;;e:w; *"" - ; 4 1 • \?5!!!5'.yy.&""" >« ?9!5F" k ?Wô""SS N + 

Mussolini'nin vereceği cevap, Pariste heyecanla bekleniyor Çalışmalar arttı 

llabeş askerleri; bir ltalyan kuman- Panayır dört gün 
danını ve hirka':; muhafızi öldürdüler sonra a':;ı1.ıyor 
ıtussolini ~iyah gömlekliler.i 't;tlişe çıkmış : Habeş imparatoru Haile Başbakan çarşamba günü şehrimize 

Selase, kanıni1zı son damlasına kadar dökeceğiz, diyor gelecek, ertesi gün panayıı·ı açacak 

Paris görüşmeleri bllgün .de deviım edecek 
-_ lat.ıbul, 18 ( Hususi) - ' 
~ la9al bugiln sabahleyin ~·••,.ç..,. 

demiıtir ki: 

9'tt 1 Alois ile bir buçuk 
~ kadar konuşmuştur. 
tt. 1 M. Laval'dan ayrıldık
"1t10'Gra Lord Edeni gör· 

llr. 

~llbuJ 18 ( Hususi ) -
1S t il 6ileden sonra saat 
~ ' dıı bakanlığında La
le~ ~loiı ve Eden arasında 
~~r f6r6ımeler olmuştur. 
""-d' bu g6rilşmelerde ha-
' •iı projeyi Baron Alo· 
~ •erıniı, ltalyan murah· 
~-..:.· projeyi baıbakan 
~ İ'Q'iye telefonla bildir-

~"'-~· Mu1101in'inin cevabı 
~ t! heyecanla beklen· 
.;_~. 
sbuJ 18 (Özel) - Baron 
ıt_j1 lblltemadiyen telefonla 
~' ._dıı bakanlığı ile gö • 
~ t~d~r. Laval ve Eden 
~ 1ia.ı ıle telefonla gö · 'i ~ ııtemiılerae de Mus
"'tf 'Gl'Q ıiyah i'Ömleklileri 
~ çıkması haaebile Ro· 
~bulunmadığından buna 

lı&ıal olmamııtır. 

- .. Bu kadar çalıımalara 
rağmen bu felaket ile kar
ıılaımak mukadder ise; ken· 
dimizi müdafaa için kanımı· 
zin son damlaıını da akıta· 

cağız." 
Istanbul, 18 ( Hususi ) -

Habeş imparatoru, Laval'ın 
ve Eden'in yapacağı her 
hangi bir teklifi kabul ede· 
ceğini söylemiştir. 

lıtanbul 18 (Ôzel) - ltal
ya'nın, kredi suretile Ame· 
rika'dan yeniden 250 bin 
balya pamuk almağa çalıı· 

Ilabel askerleri geçid resminde tığı söyleniyor. 
lstanbul 18 ( Hususi ) - danın taarruzun vukubuldu· "Taymis" in Adis·Ababa 

Londra'dan Pariae i'elen son ğu mevkiide olmadığını aöy- muhabiri 7 Ağustosta Adis· 
bir habere ıare; Habet lemekte ve bu haberi tek· Ababa' dan gazetesine yc:ılla-
askerleri Italyan • Habet zib eylemektedir. dığı bir mektupta diyor ki: 
sınırlarını aıarak sınır mu- lstanbul, 18 ( Hususi ) - .. Her ne kadar buradaki 
hafızları &zerine aaldırmıı· Sunday ekspresin Adis-Aba- resmi makamlar ihtiyat g&s
lar ve birkaç kiıiyi öldiir· ba aytanna beyanatta bu- teriyor1arsa da, ıarkta Ha· 
müılerdir. lunan Habeı imparatoru, beıistan lehine artmakta 

Ôldürillenler arasında ltal· bOyUk Britanya'ya karıı çok olan hayırhah duygular ve 
yan:kumandanlarından Ha· müteıekkir olduğunu, İngil- sempati burada tilkranla 
keadi'nin de bulunduğu s&y· tere'nin bu hareketini Ha· karfilanmaktadırlar. Bilhassa 
lenmekte ise de Italya müs- beş'lerin biç bir zaman unu- Mısırdaki dostça hisler çok 
temleke nezareti bu kuman· tamıyacaklarını söylemiı ve -Devamı 4 üncü Sahifede· -------·· ............ ·--------

JaP~~yv;•;;~:·ra;~ni 1 HamidiY~
0

k;;.vazö-
Sililhlanma planı rümüz dün geldi 
heş senede 900 milyon Yen sarfe· 

decek; silihlarım yeniliyecek 

L_\.":;~Y• no .. ~ lif. Jliroiı 
~ ta tiyı" nın Tokyo ay
'llYor: S -.::.:nın Sü bakanhğı, 
~1 1 le bir silahlanma 
~leb~lbıttır. Bu plinın 
·~ lb'I 

1 llıeıi için bet senede ..... ~ı:m." 1 
1011 •lcted· Yen tahsisat ge-
h.b ır. Aıahi gazete-

&ç le erlerine göre, bu 
ıııındır. Birinci kı· 

.... Japon adalarında 
llrll•ttlrilmeıl ve 

çoğaltılması vardır. Bu iıe 
500 milyon yen gidecektir. 

ikinci kısımda Japonyanın 
Kore müstemlekesinde silah
ların arttırılması ve modern· 
leştirilmesi vardır, bu işe 
200 milyon yen ayrılmıştır. 

Üçüncü kısım, Mançuriye ait· 
tir ve keza 200 milyon yen· 
lik bir tahsisat istemektedir. 

Bu plinın tatbiki 1940 se· 
senesinde tamam olacaktır. 
Bundan batka uçakçılık it· 
leri için 200 milyon yen tah
sis edilmiıtir. Bu sayede Ja
pon hava kuvveti 1940 ta 
bu günküne göre bir misli 
artmıt olacaktır. Plinda as· 
keri mühimmat ve imalit 
fabrikalarile Çin doğu de
miryollarının ıüel maksatlara 
göre takviyesine ve Mançu· 
rideki fır\aların her yıl de· 
ğittirmelerine ait maddeler 
vardır. 

Silibların artırılmaıına ait 
kısımlar iki sene zufıada 

tatbik edilmiı olacaktır. 

Donanmanın bugün gelmesi bekle
niyor. Süvarinin ziyaretleri 

Şanlı Hami- --.::~lflll .. B;J~~~~~~~~~r::-; 
diye kruva· 
zörilmilz, diin ~~p~~ 
saat 14,30 da 
limanımızı 

ıereflend i r -
mit ve men
dereğin kar-

d . ~ 

şııına emır-

lemiştir. 

Hamidiye 
kruvazörü -
milz burada Hamidiye krut'O%Örünıüz 

diğer gemilerimizi bekliye· lığını ziyaret etmiştir. Bu 
cektir. Donanmamızın, deniz gün de ilbayı makamında 
altı gemileri de dahil oldu- ziyaret edecektir. Halk, do· 

aanm•nın ıeleceğinden bü
ğu halde bugün limanımıza yük sevinç duymaktadır. 
gelmesi muhtemeldir. 

Haber aldığımıza göre, 
donanmamız, arsıulusal do
kuz Eyllll panayırı devam 
ettiği müddetçe borada ka· 
lacak ve lzmir'e ıeref •ere· 
cektir. 

Hamidiye ıllvarisi d&n 
me•ki mlltabkem kaalataa• 

Göm boş 
Kralcılık şetini 

kabul etti 
ıstanbul 18 (Özel)- Gömb6t 

Otto ile ıı&r&ıea Kralcıbk 
ıeflerinden Papaı Griıeri ka· 
bul etmiftir. 

Panay mn kuş bakışı görünÜfü 

Arsıulusal dokuz Eylül pa· j layııile hazırladığı çok gllıel 
nayırı önilm8zdeki Pertem· paviyoaun iti bitmiıtir. 
be gtlali, yaai d6rt gün aoa· Baıban İsmet lalaG yana 
ra açılacaktır. lstanbuldan hareket edecek· 

Bu mlaaaebetle panayır ler Ye Çartam"a 1"106 aa
yerinde &nemli bir çahpna bahleyin ıelarimizde bahma
baılamııtır. Birçok milesse· caklardır. Baıbalra11, o 1'111 
seler pavyonlarını hazırlamış· iıtirahat edecekler ve ertem 
lar, diğerleri de hazırlamak- gün, yani Perıembe ı&n8, 
la meııuldürler. Serıi yeri- panayır1n reımi kilıadıaı ya• 
nin dllzelmesi için pek çok pacaklardır. 
amele çalıımaktadır. Şarbay Panayıra ittirak eden mil· 
Behçet Uz, panay1r yerinde e11e1eler arasında vitrin mi· 
yapılan itleri sık sık kontrol aabaka11nı kazananlara n· 
etmektedir. Panayırdaki elek rilecek olan altın ve ııUmBı 
trik tesisatı tamamen hazır· madalyalar lstanbul devlet 
laamııtır. inhisarlar idaresi· darphanesinde yapılacaktır. 
nin onuncu yıl dönümü do· · Devamı 3 nca ıahifede· 

••••• 
Sekiz sene sonra toplandılar 

Komintern'in ye
dinci kongresi 

8-_talin'in de hazır bulunduğu toplan· 
tıya 65 ulus: komünistleri iştirak etti 
I Komintern'in[ l ]yedinci kon-: 
gresi 25 temmuz 1935 de 
Moskova'da açılmış ve ruz· 
namesinde bulunan mesele-~ 
lerin müzakeresini tamamla
dıktan sonra dağılmıştır. 
Komintern'nin altıncı kon-
gresi bundan sekiz sene ev· 
vel yapılmıştı. Binaenaleyh 
yedinci kongre ile altıncı 
kongre arasında biiyük bir 
zaman geçmiştir. 

Komintern'nin bu yedinci 
kongresine altmış bet ulusa 
mensub çetidli iilkeler ko
milniıt partilerinin oruntak· 
ları ittirik etmittir. Kongre 
[ 1) Komintern; cihanda met•· 

cud komanisı partilerinin ar. 
11ulıual birligi demektir ve 
merken Moıkova'dadır. 

M. Sıalin ve M. Kalenin 

amele birlikleri sarayında 
açılmış ve merasimde Stalin 
hazır bulunmuıtur. 

Kongre salonu dıvarlarına 
sermayeye, fatizm ve imper· 
yalizm savaıına karıı işçile· 
ria mukabil ceplıeıini ye 
- O.-. 2 illci ...,.. -
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~ Zabıta Romanı ! 
~B p _, ~ Kongresi Viyana-
~ ey az a paganıni da toplanıyor 

l~L6H~TT 
E YYU8i.~~·' 

SIRRI= Paris - Yakında Viya-

= 19-8-935 Çcı:ırc~ = nistler kongresine her ta-
= 'Ttirk_çcye: KA ıl ORALJ _ nada toplanacak olan Siyo-
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Katilin, cürümden sonra sürü anahtar duruyordu! St- diler adına, kolonel Paterson 
odanın içinde bir müddet raun, heman haykırdı: iştirak edecektir • 
kaldığı ve bir şeyler aradı· - Rırak; müddeiumumi S k• 
ğı anlaşılıyor. Çünkü i?ör- vaziyeti tesbit etmeden hiçbir e iZ Sene Sonra 
düğünüz gibi ortalığı alt şeye dokunamayız! Büyük 't ) d 1 
üst etmiştir. anahtarın, bavulun, ötekinin op an ı ar 

Tabibi adli, evvelki . söyle- de yazıhanenin olması ihti- Baştarafı 1 inci sahifede -
diklerile Dooti'yi güceodir- mali var. Fakat küçük altın mukabil taarruzunu müdafaa 
miş- olduğunun farkındaydı. anahtar nedir acaba?. eden çeşitli şiarlar asılmıştır. 
Bunun için, biraz evvelki Müddeiumumi tetkikata Kongre, komiotern namına 
hatasını tamir etmek lazım· başlamıştı, masanın üzerin· açıldıktan sonra ilk toplan
dı. Bunu yapmakta gecik- de duran takvimin cildi na- tıya Alman komünistleri 
medi ve: zarı dikkati celbediyordu. oruntağı "ViJhelm Pik,, ve 

- Delikanlım, şimdi anJı- Müddeiumumi: ikinci toplantıya Jakon ko· 
yorum, ki iyi bir dedektif ( Devam edecek ) münistleri oruntağı Okano 
olarak yetişeceksiniz. Donti U k J başkanlık etmiştir. 
sevinmişti, fakat sevincini ça CI arımız Kongrenin ruznamesinde 

belli etmek istemediği için, Rusya'da muvaffakıyet ıunlar vardı: 
ölüye bakmak istemiyormuı 1 - Komiotern yönetimi
gibi, mütebessim bir çehre gösteriyorlar. Yarış· nin geçen kongredenberi 
ile pencereye doğru yürüdü. )ara girecekler geçen yedi yıl içindeki itleri 

Doktor, cesedi muayeneye Dört hafta önce Sovyet- (Vilhelm Pik) 
başladı. ler birliğine giden sekiz 2 - Komintern kontrol 

Donti, pencereden bah- Türk uçakçı rencinin orada, komisyonu raporu (Okano) 
çeye bakıyor, ve bir iki saat yüksek havacılık mektebin- 3 - Faşizmin taarruzu ve 
önce ayni odada sapa-sağ- deki okumaları ve öğrenme· Kominternin mukabil taar-
Jam gördüğü zavaUı mada- leri bı.şarı ile ilerlemekte- ruzu (Dimitrof) 
mın, şimdi biruh olarak dir. 4 - Emperyalizmin hazır-
yathğını düıünerek teessür Bu okulun direktörll ladığı yeni cihan savaşına 

d;yuyordu. Hasi~.iiasına 2Lasef Pravda aylarına be· karşı tedbirler. 
rağmen iyi bir kadıncağızdı. yanatta bulunmuş ve demiş· 5 - Sovyetler birliğinde 
Normanın bu işte bir par· dirki: sosyalizmin zaferi ve bunun 
mağı olabilir mi diye düşil· "-Türk uçakçıları tahsilde tarihi önemi (Manoilski) 
nü yor ve sonra da kendi lçok baıarı gösteriyorlar. 6 - Yeni yönetim kuru
muazzeb oluyordu. O melek Onl;;- kısa bir zamanda üç lunun seçilmesi, konirenia 
gibi giizel kızın, madamın defa korkusuz tayyare uç· en mühim celselerinden biri 
ölilmile alakası olabileceği· malan yapmışlardır. Bu ara· Vilhelm Pik'in 5 saat kadar 
ne ihtimal vermiyordu, oJa- da üçüncü uçuş, öğretmen- ıüren ilk nutkunun dinlenil· 
mazdı. Hem Norma, mada· lerin gözü önünde ve fakat diği celse olmuştur. Vilbelm 
mı severdi, ona karşı hür- bu gençler tarafından tek Pik, nutkuna başlamadan 
met beslerdi. Bu hissiyatta başlarına başarılmıştır. Türk evvel çeşitli encümenlere 

olan bir kızın, elini kana boya- uçakçı gençleri yakında ya· seçilmiş ve Stalin yolda•a 
pılacak olan, Sovyetler bir· .,. 

masına imkan yoktu. Donti, hürmet ve sadakat telaraf-
d l 

liği liava milsabakası uçak- • 
a gın bir halde bunları dü•ü- ları çekilmiştir. 

.,. larına iştirak edeceklerdir.,, 
nllrken, cesedi muayene ile Vilhelm Pik, nutkunda 
meşgul olan tabibi adlinin Is pan y ~' cia bilhassa faşizm yayılmasına 
sesi işitildi: K . I h J ve taarruzuna karşı küçük 

- Kadın, boğulmak sure· omilnıst a ey tar ığı devletlerin istiklalini müda-
tile öldürülmüştür. Vefat, şiddetle devam ediyor faa işinin de kominternin 
saat 24 He yarım arasında Roma - ispanyanın muh- vazifesi olduğunu izah et-
vukubulmuştur. telif yerlerinden gelen , ha· tikten sonra, kominternin 

Taharri amiri Con Straun, berler, orada şiddetli bir arsıulusal ihtilalci rehberli· 
tabibi adliye teşekkür etti komünist aleyhtarlığının baş- ğini yürütmede şimdiye ka
ve sordu: tadığını bildiriyor. Meçhul dar yapılan bir takım hatalı 

- Doktor; bizce anlaşıl- şah15Jardan mürekkep bir hareketleri tenkit ediyor 
ması lizım gelen bir nokta kumpanya tarafından Sevil ve sonra cihan buhranı ile 
v rdır: Madam, bize gönder· şehirindeki komünistler mer- bunun sonuçlarından ve 

d. kezine yapılan taarruz, dig .. er k · t · · b · 1 
ıği bir mektupta, kendisi- omın erının u vazıyet er 

bazı yerlerde buna müma- k d k' 
nin kalpten muztarı'b oldu- arşısın a ı ödevlerinden 

sil hadiselerin vukuuna se- b b d' 
ğunu bildirmişti. Şı'mdı' a se ıyor. bebiyet vermiştir. Hükumet, E t · · · d 
anhyabilir miyim, vefat ça· esash tedbirler almış bulu- r esı ıçtıma a kominter-
buk mu oldu? nuyor. nin kontrol komisyonunun 

D kt h raporundan sonra muhtelif 
o or emen cevab verdi: Ulusal 

- Bu noktayı düşünme- memleketlerin komünist par-
. d 1 B • 1 • k tilerinin oruntakları sırasile mış eğii m, ancak, bir sui- ır 

kastla karşılaşan bir adamın, } kendi ülkelerindeki işçi 
1 

meseleleri ve partiyi iJ-
ya nız korku ve heyecanla ölü Cündelik siyaeal gaıete giliyen hareketler hakkında 
vermesi mümkündür. Bu se- Sahı'bı'• ı·ra)'dar R M d- Ökt • ı, ~ u em raporlarını okumuşlardır. Bü· 
heple madamın, derhal öldüğü Neşriyat müdürü : tün bu raporlarda hemen 
kanaatindeyim. Esasen şar- Hamdi Nüzhet - k muştere en görülen şey, 
payı, sıkı bir surette boğazı- Telefon: 2776 buhranın işçi sınıfı için ga-
na sarmışlar ve aynı· tarzda Adre · I · 'k' .. 
d 

s · zmır ı ınci yet agır şartlar doğurmasına 
üğümlemişlerdir. Bu durum Beyler ıokagw 1 w f · ragmen ya aşızmin terorü, 

karşısında ikinci bir düğüm Abone şartları : yahut hükumetlerin çe,itli 
yapmak lüzumsuzdu. Çünkü 700 kuruş senelik tazyiklerile komünist fırka-
matlup çabuk hasıl oldu.. 1 400 " altı aylık arının tesirli bir gelişme 
Cenaze arabası aşağıda bek- uöstermedikleri merkezinde-
liyo c d' )'" k 1 ilin aartları 6 

r. ese ın uzumu a ma- v dir. Mesela faşizmin iktidarı 
dlg .. ını zannede · Resmi ilinlar ı' rı'n : 

rım... T eline almasından evvel aza 
Cenaze kaldırılırken, Don- Maarif cemiyeti ilinat sayısı altı milyona çıkan 

ti'nin gözü bir noktaya ilişti ve bnrosuna müracaat edil- Alman komünist pıutisi şimdi 
heyecanla yerinden fırbyarak, melidir. gizliliğe çekilmegw e mecbur 
masanın altı '- t u Hususi ilanlar : idare-na KOŞ u. uura· olmuı, yalnız Fransada fır-
da kig .. ıt parçal '- hanede kararlaştırılır arına Karış- kanın nüfuzu çoğalmıştır. in· 
mıı ve gümü•t ı k Basıldıg"ı yer :ANADOLU w en mamu ı- giltere parti üyelerinin sayı-
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Salaheddini Eyyubi ş11 emri verdi: Esirlere İJ'1 

muamele edilsin, hol yiyecek verilsin! •. 
Bir Alman taarruıuo~: Saliheddin Eyyubi, hiç 

istifini bozmadı. Çok sakindi. 
Her zamanki tabii sesi ilet 

- Size vereceğim cevab 
çok kısadır: 

Siz, hükllmdarlarınıt da da
hil çok biçare insanlarsı
nız. Memleketinizi, işinizi, 
gücünüzü, kısmen de evlidu 
ayalinizi bıraktınız. Burada 
maceralar uğrunda can ve
riyorsunuz. Mukaddes olan 
yerler neresidir. Biliyor mu
sunuz, her halde Kudüs de
ğil. Çünkü toprak mukad
des olmaz ve toprak insana 
kudsiyet vermez. Bir mille
tin ahlik ve adaleti yüksek 
olunca, orada kudsiyet bu· 
lunur? Siz ise bunlardan 
mahrumsunuz. 

Asil imişsiniz ha?. Ne ca
hilce söz?. insanlar bir aile, 
bir sülaledir. Ayni kandan 
gelmişlerdir. Nihahet Asya
nın ucundaki bir insanla is
panyanın ötesindeki bir in-

san arasında kardeşlik var
dır. Yani asalet varsa, her
kes birdir. Fakat hakiki asa· 
let, . insanlığa hizmet eden
lerdedir. 

Bizim dinimiz, böyle ha
seb, neseb gibi iptidai devir
lerin telakkilerini kaldırmış· 
tır. Her ferd müsavi hakla
ra sahiptir. İşte bu kadar( 

Bu cevap üzerine sefir aya
ğa kalktı ve hükümdarı se
lamlıyarak çıktı. Saliheddin 
de arkadaşlarına baktı : 

- Görülüyor ki, bundan 
sonra harp daha kanlı olacak· 
tir. Daha zorlu çarpışacağız. 
Filhakika Saliheddini Eyu

binin tahmini gibi, harb çe· 
tinleşmi,ti, fakat kış gelip 
çatı. 

Maruf bazı dilman kuman· 
danları maktul düşmüşlerdi. 
Her savaş günü, düşman, 
bunların cesedini isterdi ve 
sadece vücutları verilirdi. 
Kafaları verilmezdi. 

Peştemalcılarda kanlı bir vak'a 

Dört kişi ağır su
rette yaralandı 

···-·· Kavganın sebebi bir kadın mes;ele

sidir. Carih yakaJanmıştır 
Dün Peştemalcılarda Ze-

keriya'nın kahvehanesi önünde 
dört kişinin yaralanması ile 
neticelenen kanlı bir vak'a 
olmuştur. Yaptığımız tahki
kata göre, vak'a ·şöyle ce
reyan etmiştir. 

Sabıkalılardan Akif, Mus
tafa, Ahmed ve Kemal;Peş
temalcılar' da Zekeriya'nın 
kahvehanesinde otururlarken 
Mustafa'nın arkadaşı lsmail 
adında biri buradan geçmiş 
ve bu dört sabıkalının yanı
na sokularak, evvelce Mus
tafa ile dost iken şimdi Ke
mal'le düşüp kalkan Leman 
hakkında söylenmeğe baş
lamış ve Mustafayı tahrik 
etmiştir. Bir aralık lsmail, 
Kemal' e fena sözler sarf et
miş ve bir ağız kavgası baş· 
lamışbr. Bu sırada asabile
şen Mustafa derhal bıçağına 
sarılmış ve lsmail ile kavga 
eden Kemal'in üzerine atıl
mııtır. 

Bunun üzerine beraber 
oturan ve Kemalin arkadaşı 
olan Akif ile Ahmed de kav
gaya karışmışlar ve bıçakla
rını çekmişlerdir. Alt - alta, 
üst • üste uzun müddet bo· 
ğuşan sabıkalılar, ayırmak 
için araya giren Murad İs· 

minde biri de dahil olduğu 
halde vücutlarının muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır 

Zabıta, mes'eleden haber· 
dar olunca derhal vak'a ma
halline koşmuş, Akif, Meh
med, Kemal ve Muradın 
kanlar içinde yerde yattık· 
larını görmüşlerdir. 

Derhal bir araba buluna
rak yarahJar memleket has
tahanesine götürülmilşler ve 

tedavi altına alınmışlardır. 
Vak'adan sonra kaçan Mus
tafa ile f smail yakalanmıı
dır. 

Hastahaneye yatırılan ya
ralılardan Ahmed ve Akifin 
yaraları çok ağırdır; bunların 
hayatları tehlikededir. Zabı
ta tahkikata devam etmek
tedir. --Celal Bayar 

Odesadan Ayrıldı 
lstanbul 18 ( Hususi ) -

Ekonomi bakanı Celil Bayar 
yanındakilerle birlikte Çiçe
rin vapuru ile Odesadan Is
tanbula müteveccihen hare· 
ket etmiştir. Ekonomi baka
nımızın yarın akşam ( bu 
akşam ) şehrimize gelmesi 
muhtemeldir. 

Nafıa başmühendisliğinden: 
Yollarda kullanılmak ilzere 30 çadır sapı ile beraber 8 

zer yüz kazma ve kürek ve 50 faryoz 100 yaba ile 30 
küskü elli el arabası 14 tanede tomro arabası satın elınmak 
üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 29 ağustos 935 perşembe günü saat 10 da 

2545 

Avk köprüsü yıkılmıth·· d'I· 
bir düşman fırkası imha e 1 

mişti. -
0 

Saliheddini Eyubi, kıŞI 
ğeleceğini düşilnmekle be~~· 
ber tertibat ta alıyordu· d• 
ki kalesini şimal tarafı.o e 
müsait bir yerde kuvveth ;

0 
gizli tabyeler yapılmıştı. te 
tabye sayesinde bir barr , 
çok biiyük muvaffakiyet 8 111 

dı. J ıs 
Başka istikametten ge ~· 

bir Eyyubi müfrezesi, . ta 
8
, 

yaların karşısındaki di1Ş~te 
na saldırmış ve sonra ıa 

0 
• 

bir rüc'at göstermişti. ~ Je 
man, büyük alaylar balı0 

8
• 

bu müfrezeyi takibe ba1~,.,. mıştı. Müfreze, tabY' y• 
çekilmiş ve düşman b~r; r· 
gelince, ansızın zemiohk :it 
·den fırlıyan kuvvetli i ıı• 
Türk fırkasının kuca 

1 

düşmüştü. • d0' 
Öldürülenler ve e1ır ktO· 

ıenlerin sayısı çok büyl1 ti' 
Bazı meşhur Fransız kuoı•de 
danları ve Şövalyeler 
esir dilşmiişlerdi. ıs1•0 

Türk fırkası, bu dOfkl•tl 
alaylarının boş bıraktı al· 
kendi ordugihlarına . d~tret' 
dırmış, dehşetli gaoıoı 
le dönmüştiı. 0a· 

Çadır, erzak, İevaııllltı· 
mına ne varsa topJaoııt ı.al 

b• dtfP 
Salaheddini Eyyu 1 

şu emri verdi : .,,eıe 
- Esirlere iyi ıııu• .~· . ·çe' .. 

edilsin. Yiyeceklerı, 1 d•o 
leri derhal verilsin. s~0,,b' 
başka, içlerindeki maru 

1 
b~ 

ıiyetler ve kumandanlar 
. • • :ı f 

akşam bana getırıoı betle' 
Fransız esirler, ak•. ;ııde 

rini düşünerek kor~u 1~ayıe 
titrerlerken birdeobıte ııcl 
bir vaziyetla karşıl•f~ıer 

diiştil 
hayretten hayrete 

Bu nasıl oluyordu: .. ıoııftı 
Yiyecek, içecek dag• b ıf 

Hiç bir Türk ve Ar• g6jıe 
keri kendilerine kötO yat•' 
bakmıyordu. Rahatla. jştİ· 

.. tetıhı> ,ıe 
bilecek yerler go9 klİ b&> 
inanamıyorlardı. ~ÜD diltl1'0f 
bir fırsat kendilerıne bet 

J şeY• 
olsaydı, yapacak arı 
halde bu oJmıyacaktl· ~ıı· 

. . fraosıt. <e 
Akşam Uzerı, Jet , 

mandanları, şövsl)'e salj 
ı re e' bazı ileri gelen e. • g61 

heddin'in kendile~~~. 1 
ceğioi habe! verı bit ııı•0 

Hepsi de buna ~ 
veremiyorlardı. f 10~.t 

aru •ti" 
Acaba bu ııı . 1• rıh· 

d')erııı ııı' 
hükümdarı, keD 1 

J 0 çt•" ~e 
istiyordu? Yok~• kf~iyet . 1 
geçirileceklerdı? ıııetd1,fi 

• ötect ~" 
hakaret mı g Jet t.!e' .. tse r 
Yalnız bunu g~o 

1 15e? ısı' 
idi. Ya öldürülur ~le ,ı 
tekim onlar vakti 1~,, 
yapmıılardı? bİ le' 1eı 

Saliheddin EyY~ ;ste' ~I 
da intikam al~' dsr ~· 
yerden göğe 8 

,, 

görlllebilirdi. #, 
- ArkOS' 

' 
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Sı Limitet vapur.. VV. F. H. Van ROYAL NEERLANoAls KUMPANYAsı 
Z h • • • • •) " CERES " vapuru 26 ağustostan 30 ağustosa kadar 

~~tarafı birinci sahi( ede-
•tle b ) d' . . &ıe • ' e e ıyenın rıcası 

ııı:ı.dt~ne lstanbul Türkofia 
lf 'ltlü .... 

a ılı yetıştırı e- Der Zee Anverı, Rotterdam, Amsterdam _ve Hamburg limanları için 
acen tası k ı k hd gu alakadar olmak-

ır. cek kısa hizmet· & Co. yü a aca tır. 
Cendeli Han. Birinci kor- DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE "UL YSSES,, vapuru 9 eylülden 13 eylüle kadar Anvers, 

Jl• Jerc .• d T 1 2443 Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük on. e • 11 ALIMNIA " vapuru 14 
alacaktır. 

• 
Ata ı • • 

P•ıı ıu Usal lzmir 9 Eylül 
d, 'Ykrı hakkında, Moskova- lzmir Askerlik Şubesin-
t11ıı1~1, •n (Pravda) gazetesi den : 

Ellerman Linyn Ltd. ağustosta bekleniyor, Ham-
"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar Anvers, 

"FLAMINIAN" vapuru ay burg Bremen, ve Anversten Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
1122 ~~azıyor: 1 - İhtiyat zabiti yetişti· sonunda Liverpol ve Svven- yük çıkaracaktır. alacaktır. 

"ANGORA,, vapuru 19 ağus-
seada gelip tahliyede bulu- tosta bekleniyor, 22 ağus- "UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta Burgas, Varvna ve Köı-
nacaktır. tosa kadar Anvers, Roter- tence limanları için yük alacaktır. 

•ıııı gustosta İzmirde Ar- rilecek kısa hizmetlilerden 
llaı) b .. ük • •çılı k uy bır panayır 330 doğumlu ve bunlarla mu 

" DRACO " vapuru 29 dam, Hamburg ve Bremen 
S ca tır. Bu panay11da amele g8renler ve daha ev-

i o.,Yttler b. 1· ... k d' .. 
ttj • " ıgı en ı ürun- velki doğumlulardan olupta 
~· R'Öaterecektı·r "'Oak · muhtelif sebeplerle geri kal-

bh ova ticaret odası, pa- mıı deniz sınıfından gayri 
ılra S 1 

hy) d ovyet erde yapılan sınıflara ayrılmış olanlardan 
et en t 

lıı•d • arım makineleri, yalınız askeri tam ehliyet-

temmuzda Hull, Anvers ve için yük alacaktır. 
Londradan gelip tahliyede .. TINOS " vapuru 2 ~y
bulunacak ve ayni zamanda lülde bekleniyor, 6 eylüle 
Londra ve Hull için yük . kadar Anvers, Roterdam, 

Hamburg ve Bremen için tn ışl . . 'h 
•letı . eyıcı cı azlar, ölçü namesi olanlar 1 Eyllil 935 alacaktır. yük alacaktır. 
"e .,'1'

1•t değirmencilik alit le;ıı ~ı aları, elektrik mal- tarihinde ihtiyat subay mek- Doyçe Levante Liniye 
dok tıı, b:lotörler, otomobiller tebi komutanlığında bulun· 11 ANGORA" vapuru 13 
l! 

111ba v.. • d · k d H b B 

"iT AURI,, vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, 20 eylüle 

11r. " saıre gön ermış- mak üzere sev edilecekle- temmuı a am urg, re- kadar Anvers, Roterdam, 
B11 nü rinden 20 Ağustos 935 tari- men ve Anveraten gelip tab- Hamburg ve Bremen için 

~Oak ınunelerle beraber hinden itibaren yerli ve ya- liyede bulunacaktıt. yu"k alacaktır. 
b· 0

'• • v 1 b. 1 . . •tbi · 0 ga ne ır erını b ı k N V t 'hl · ARMDMEND H SCHULDT b•J ~•ne bağlıyan büyük ka- bancı i fımum ısa hizmet- ot: urut arı en ve . 
)•~ı·l~tıeb:lİ.nin mukavvadan liler As. ehliyetname hüvi· vapurların isimleri üzerine HAMBURG 
ı ...... ,ıı&.ıtf b. ır rnaketı' de yol- yet cilzdanı ve mektep şa· "HANSBURG" vapuru 28 

11..,. ı değişikliklerden mes'uliyet 
'''da fır. Panayıtın bir öda- hadetnameleri beraberlerinde kabul edilmez. ağustosta bekleniyor, 1 ey· 
•oaYıl Slövyetler birliğinin olduiu halde tubeye mllra· lüle kadar Anvers, Koter-
leti11d • •oda, bayındırlık iş· caatları · -----~~11!!!!!!!11~111!!~•• dam ve Hamburg liçin yük 
~i ~oİ bütün ulusal ekono- 2 - Tam vaktinde mek- DOKTOR alacaktır. 
tetiı larındaki durumu gös- tepte bulunmıyacaklar hak· Ali .lnah "NORBURG" vapuru 26 
late ~ektir. Panayır 15 Ey· kında kanuni muamelenin ~ eylülde bekleniyor, 30 eylüle 
~11111 •d•r sürecektir. tatbik olunacağı ilin olunur Çocuk Hastalıklan 

~ 1 lllllllUlllJVllllllllllllllll!l!lll 111111111111111111111111111 111111111111111111111111 111111• ı •inci :.~::~:;:~ N. 68 ~:~~:.;~;i;~!0!~:~::ı1;• 

l
i;,rn. }f yuıı fil• ens.ucatJ.= • Telefon 3452 SER~~~UB~i~ECT 
ı k A k Satılık motör TUNA HATTI .. Ur nonım şır etı~ 12 beygirkuvotindo (Dizel) "ATID. motörü 26 ağus-

~ Uu ıntı .k. b. r il e markalı az kullanılmış bir tosta bekleniyor, Budapeşte, 
~ ~kkaı es~ese, ı ı yoz m ıra sermaye e = ""otör satılıktır. Taliplerin Bratislava Ye Viyana için 
~ f k etniış ve Di Oryental Karpet Manu-- arehanemize müracaatları yilk alacaktır. 
~ ~ ÇÖrets Limited (Şark hah) şirketine alt 5 i in olunur. fHE EXPORT STEAMSHIP 

~ •t..ı İrdt Halkapınatdaki kumaş f'abtikasmı satiö ~ • "E";g:ı:s~ı::~~~ru ha-i '-h '!hr. Fabrika bnuin teşkilat ve tesisat ve mtıs.; = Kitaplarınıza Gftzel Bir len limanımızda olup Nev-
~ ~L~•tnini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· - B 1 ez k york ı·rı·n yük almaktıadr. 
~ -... •ilden • .b • • k fi d • 

1 
• = Cilt, atıra arınıza ..,ı y 

§ '-ieJt ıtı aren yenı ~ır et tara ın an ış etil· EE Bir Alhnm, Ve sair SOCIETE COMMERCIALE 
~ ili ledir. Her nevi ytin iplikleri, kumaş, batta· = BULGARE de NA VIGATION 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND " motörü 21 ağustosta Roterdam, Ham• 

burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 
Iskandinavya limanla11na hareket edecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 3 eylülde Rotterdam, Hamburg, 
.:iCopenhage, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

"HEMLAND" motörü 16 eylülde Rotterdam, Hamburg, 
Copenhagc, ·oantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND,, motörü 3 birinci teşrinde Rotterdam, 
Hamburg, Copenhagc, D.ıntzig, Gdynia, Goteburg, Oslo 
ve Iskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAlN 
"SUÇEAVA,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 

Cenova, Marsilya ve Barselona için yük alacaktır. 
" ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 birinci 

teşrinde Malta, Napoli, Marsilya ve Barselona için yük 
alacaktır. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

IE 

lstanbul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 -40 

: .. 
Taze temiz ucuz 

ilac; 
~ u.;e \'e çorap imal edilecektir. Mamul4bn emsa- ;;;; Cilt itleri Yaptır· A V APEUR 1 

~ lt-.e faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. :: mak isterseniz: "BULGARIA" vapuru 14 ·• 
~ iltisa llıanıul4t Peştemalcılar başında eski Orozdibak = • YENi KAV AFLAR * ağustosta bekleniyor, Bur- ı 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

~ tiL lindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab. ~ gas fe V arna için yük ala· Hamdi Nüzhet § '& • • _ Çarşısında 34 Numarada kt 
~ p •çınde yapılmaktadır. § ca ır. 1 
~ oata kutusu· 127 ES • • Ali Rıza . . Gelit tarihleri ve Yapur-
~ l' ) · = lann isimleri üzerine meı'u 
iııı l':ı:;•f adr~si: lzn;ir~·:Alsancak ~ Mücellithanesine uğrayınız. liyet kabul edilmez. 

111111111111İıİİ11ÜÜiİıÔlı; ııı:~~111İıİ111~fıfıfı1111111111111111111ııı llllllllllllllllİİ • • N ~i~~ _K;n, telefon 

Sıhhat Eczanesi 
Başturak No: 37 =

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 1 ........................................................... --11 ................ ~--
Öks(lrenlerl Mut· 

·" .. 

_N~A 

İK
1

~IİU'/ s.·611IÜ11•1 

ı &lrcıc.l .C,AN~ASI ' 

laka (Okamentol) 

öksftrftk şekerle· ~ 
rini tecrnhe edi ---ı 

tiz •• 

Ve Pllrjen ~ahapın 

en ftstnn bir mfts· 

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ ca 
:Q 

Kuvvetli mD.shil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplarını Maruf c}!5 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

fotoğraf malzeme mağazası 
Ham:a Rüstem beyin foto!frafhanesi. lzmirdc en ıyı 

fotoğraf çekmekle şDhret bulan bir san'at ocagulır. En 
mü.şkülpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, f otoğraJ malremesi satan ma· 

gazmı da muhterem müşterilerinin ince zevklerine gore 
Mr çeşit malları, f oıograı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret her seyi ispata kafıdir. 

(lzmir - Başturak caddesi, Refik ... 
. --Sümer Banli--ı 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazart 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Arnavutluk isyanı gittikçe ve dakikadan dakikaya tehlikeli bir durum almaktadır 

Arnavutluk: kabinesi, kralın başkan
lığında önemli bir toplantı yaptı 

Bugünlerde bir netice elde edilemezse, kral bizzat tenkil kuvvetlerinin 
başına geçecek ve asilere kat'i darbeyi endiı-meğe çalışacaktır 

lstanbul ın (Özel) - Arnavutlukta baş gösteren reket bir netice vermezse Kralın durumu nezaket 

isyan, gittikçe tehlikeli bir duruma girmektedir. Kral kesbedecektir. 
Ahmed Zogo, isyanın bastırılması için şiddetli tedbir· lstanbul 18 (Özel)- Arnavutluk kabinesi, Kralın 
ler alınmasını emretmiştir. Son zamanlarda Arnavut· 

luğun aldığı tedbirlerden gncenmiş bulunan Rumların 

asilere yardım ettikleri @öyleniyor. isyanın merkezi 

olan Elbesan (}zerine bir hareket hazırlanıyor. Bu ha· 

Krallık ve cumurluk 

başkanlığı altında toplanm ı ş ve isyanı bastırmak için 
alınacak tedbirleri konuşmuştur. İsyan bu hafta içinde 
bastınlmazsa, Kral Ahmed Zogo, bizzat tenkil kuv· 
vetlerinio başına geçecek ve asilere kat'i bir darbe 
indirmeğe çalışacaktar • 

Muvaftak olacaklar mı? 
1 

Papanastasyu kon· Amerika l{atolik-
feransl_~r verdi leri ve Almanya 

Çiftçi partisi ha~kanı, hu ay niha- Alman malların: bo kot yapılması 
yetinde Amerıkadan dönüyor . Y 

lstanbul 18 ( Özel) - Yu- bulunacaktı. M. Papanastasyu hakkındakı propagandalar devamda 
nan çiftçi partisi başkanı M. Amerikadaki Yunanlılara bir lstanbul 18 (Özel) - A· kale, Amerika'da heyecan 
Pe.panastasyu' Amerikadan çok k_?nferanslar. vermiş ve merika Katolikleri, Alman uyandırmıştır. Bu gazete, 

Krallıgın, Yunanıstana fay- mallarına boykot açılmaıı 1 k 1 B ı· 'd J 
bu ayıo nihayetlerine doğru dalı olamıyacığını, cumurlu· için olanca kuvvetlerile ça- ge ece yı er ın e yapı a-
hareket edecek ve Eylül ip· ğun en iyi bir idare şekli lışmaktadırlar. Bundan 00 cak olan olimpiyat oyunları-
tidalarında Atinaya dönmüş olduğunu söylemiıtir. gün evvel, Katoliklerin na hiçbir Amerika'lının iş-.,..•• .... K. • d • ı • gazetesi olan (Di Hristiyan tirik etmemesi için şimdi· 

Japonya On } IS ~~ntori) gazetes~nin .bu iş den kampın açmış bulunu· 
ıçın yazmış oldugu bır ma- yor. 

~~~~-----~~~·~·•~••a.-~M-----~~~~ 

Balkanlarda dan· Yunanistan dahi- M ) "' • 
ping için hazır- Jinde seyabata r Ü ayım Kral Zogo 

Generalin mezarına 
çelenk koydu 

Istanbul 18 (Özel)- Tiran· 
dan haber veriliyor : 

tanıyor çıkıyor Dinarlı Mehmed'i 
lstanbul 18(Ôzel)- Japon· lstanbul 18 (Özel) - Yu· sayı besabiJe magw. 

yanın, Balkanlarda danping nan baıbakanı M. Çaldariı'in 
yapmak üzere hazırlıklara bu ayın sonunda Almanya· )ôb etti Otomobilde bir gazeteci 

tarafından öldürülen ordu 
müfettişlerinden general Gi
lardinin cenazesi bugün bü· 
yük törenle kaldırılmış ve 
( Kartella ) mezarlığına gö· 
mülmüştür. Cenaze alayının 

başladığı ve bunun için de dan dönmesi muhtemeldir. 
Selinikle lskenderiyede birer M. Çaldaris Atina'ya gelir 
büyük antrepo açtığı gibi, gelmez, general Kondilis; 
Üsküp, Zağrep ve Belgradda derhal seyahata çıkacak ve 
birer tecim delegesi iÖnder- Yunanistan'ın vilayet ve ka· 
diği Belgraddan haber ve· sabalarına uğrıyarak, krallık 

riliyor. Belgrad gazeteleri lehine propagandalar yapa
Japonyaya hücum etmekte cak, halkla yakından te· 
ve hükumetin nazarıdikkatini maslarda bulunacaktır. 

•• tbeyl•m•ktedirl•·. Alman 
Tütün 

Y unanistanda hu 
yıl çoktur 

lstanbul 18 (Özel) - Yu· 
nanistanın bu seneki. tülün 

rekoltesi, 33 milyon 570 bin 
okkadır. (Yunanistan, ma
lum olduğu üzere okka kul
lanıyor ) bu seneki rekolte, 
ieçen seneninkine nisbetle 
2 milyon 256 bin okka faz
ladır . 

Habeşler 
Almanyadao gaz mas· 

kesi alıyorlar 
lstanbul 18 (Özel) - Adiı 

Ababaya yirmi bin gaz mas· 
kesi daha varmıştır. Bu mas• 
kelerin, Almanyadan gönde
rildiği söyleniyor. 

Bir Habeş beye'ti tarafın· 
dan V arşova fabrikalarına 
mUbimmat siparişleri veril
diği de ilive olunuyor. 

Nasyonalistlerinio 
propagandaları 

latanbul, 18 (Özel) - Na
zilerin, Romanya il~ Yugos· 
lavya'da yaptıkları propa
ganda, nazarı dikkati çekmiş 
ve her iki memlekette, Na· 
zilere karşı ıiddetli tedbirler 
alınmıştır. Propagandacıların, 
hudud haricine atılmaları 

mukarrerdir. 

Halk sahasında 
Y apıhıo maçlar 

Dün, halk sahasında gayri 
federeler arasındaki liklere 
hazırlık olmak üzere maçlar 
yapılınııtır • 

Sabahleyin Dokuz Eylül 
ile Turan B. takımları kar
şılaşmışlar, Dokuz Eylill Tu· 
ran'ı 6 - 2 yenmiştir. 
Öğleden sonra Yükselme 

3 - 1 Kahramanları ve Turan 
A. takımı Dokuz Eylül A. 
takımını 2 • 1 mailup etmiı· 
lerdir • 

lstanbul, 18 ( Huıuıi ) 
Bugün Dinarlı Mehmed peh
livanla Müliyim karşılaıtılar. 

Saba çok kalabalık idi. 
Seyirciler arasında adliye 
bakanı Şükrü Saracoğlu, 

inhisarlar bakanı Ali Rinl 
da vardı. 

Saat 17,30 da evveli Di· 
narh, sonra da Mülayim 
çıktılar. 45 dakikalık güreş
mede Müliyim hakim du
rumda idi. Neticede Müli· 

geçtiği yollar halkla dolmuı 

tur. Törende aıker de bu
lunmuştur. Kral Zogo, ge
neralın mezarına bir çelenk 
koydurmuştur. 

yim, Dinarlıyı sayı hesabile 
mağlüb etti. ....... ~------

Zanoetmivoruz 
<I 

Habeş prensleri 
arasında ihtilaf --Veliaht, Harar bölgesinin ken-

disine verilmesini isteyormuş 
Paris - Habeşistan Ve· yeri olduğu için, Veliabd, 

liabdı Asfao Tafari ile kar· kendiıinin bu mınt~kada 
deşi prenı Makonen arasında bulunması lizımgeldiğini ile
ihtilif çıkmııtır. Bunun se- ri ıürüyor. imparator Haile 
bebi şudur: Veliahd; 1932 Seliıe ise, küçük oğlunu 

yılında, en çok Müslümanlar· daha ziyade sevdiğinden 
la metkun olan cenubi Ha· Veliahdın metalibatına ku· 
beıistana ve 933 yılında lak asmamaktadır. Halbuki 
ikinci kardeşi prens Mako· Veliahd, mıntakasındaki bü· 
nen de, Harar mıntakaıına tlln Müslüman ahaliyi ken· 
gönderilmiılerdi. Harar mın- dine bend ettiğinden, iki 
takası, Habeş imparatorlu· prens araıındaki ibtillfın 
iunun en iyi ve en önemli büyilmesiaden korkuluyor. 

4 Sa~ 

ltalya • Fransa 

Askeri konusnıB' 
' lar tekrar başlı yor 

Mareşal Badolyo.. yakında 

Parise gidiyor &o 

Paris - Fransa erkanı muştu. Son günlerde, ati•' 
harbiyei umumiye reisi ge- konuşmaların tekrar b fe 

neral (Gamelen) in bundan masına lüzum basıl 01111°1 11• 

evvelki Roma seyahatında, ltalya erkanı harbiyei 11:~· 
İtalya ile Fransa arasında miye başkanı Mareşal S~ ~·· 
askeri bir andlaşma için yo' nun Par is' e gitmesı 
iptidai bazı konuşmalar ol· rarlaştırılmıştır. 

~~~~~-------·------~~~~--
M ussoli n i 'n in vereceg--i cevab 

tıO 
hakkında verdiği beY1111 

-Baştarafı 1 inci sahifede -
büyük sevinçle anılıyor . Ha· 
beşistan ile Mısır arasında 
eıki bir bağ vardır. 
Habeş kilisesinin başı olan 

Afona, daima Mısır Kopetler 
kilisesinden seçilir. Öyle tah· 
min olunuyor ki, lmparato· 
run lslimların sadakatine 
müracaati, Habet hudutla
rından çok ötelere kadar 
sempati akisleri uyandıracak· 
tır. Mısırla yakın şarkın ala· 
cakları vaziyette bir ehem
miyeti olabileceği zannolun· 
maktadır. 

Havas ajansının Adis-Aba· 
ba aytarı bildiriyor: 

Adis-Ababa'da bulunan 
Alman, Arab, Ermeni, Yu
nan, Hintli, Lübnanlı, Porte
kiz, Rus ve İsviçreli tecimer
ler ve tanınmış şahsiyetler 
aşağıdaki protestonameyi 
imzalamıılardır • 

M. Mussolini; Paris gaze· 
telerinden birine vermiş ol· 
auğu mnlikatta Habeşistan• 
kasten ıu sözleri söylemiş-
tir: 

"Uluslar sosyetesi Habeşi· 
lerin ye kalmış vahşi millet· 
lerin büyük devletleri sürük· 
liyecekleri muhakememi ola· 
caktır?" 

Bu mülikattan evvel M. 
Mussolfnin vermiş olduğu 
diğer diyevde Habeşistan 
için "Habeıistan kendi ır
kından başka ırkta bulunan· 
ları haksızlık ve gadir ile 
idare etmektedirl" demiştir. 
M. Mussolini Habeşist~nı 

hiçbir zaman ziyaret etme· 

mit olduğundan Habeıistan 

hakkında tabiatile şahsi bir 

fikir edinmemiş olduğu· 
nu kabul ederiz. 

Fakat kendisine Habeşis
tan hakkında yanlış malümat 
verilmiı olduğunu da arzet· 
mekten geri kalamayız. Biz, 
yani bu proteatonamenin va
ziülimzaları ıenelerdenberi 

tam bir hürriyet içinde bu 
misafirperver ve Hristiyan 

memlekette yaşamaktayız. Ha
beşistan bükümeti tarafından 
en iyi hüsnti kabulü görü· 
yor ve biç bir işimizde onlar 
tarafından rahatsız edilmiyo· 
ruz. Askeri vergiler vermek· 
teyiz ve her daim memleke
tin baıları tarafından hür
metle karşılanıyoruz. Diğer 
memleketlerin de hakikati 
bilmeleri için M. Mussolini
nin Habeşiıtana atfettiği ev· 
safın tamamen esassız ve 
hakikatten çok uzak olduğu· 
nu söylemeyi bir vazife bi
liriz. 

Jürnale Ditalya gazetesi 

vahim manalara vardır. ~· 
M. Eden radyoda ~~~1' 

tir ki: Habeş meselesı ~ 
lüle kadar halledillll' ~ 

koo•'· Uluslar sosyetesi di' 
Kovenent tarafından .. ~':11· 
sine yüklenmiş olan ° 'b.,. 
ri yerine getirmeğe 111ec pi' 
dur. Demek ki lngiJtere ~· 
şinen söylemiş olduğu ~c· 
siyonları tatbik etoıek 111 

tindedir. . bİ' 
M. Eden'in tehditler• .,

zim içio tellş ve kork• bO 
mucip olmıyor. fak•t ıe· 
noktaların aydınlanıP191 

rektir. ~· 
Alınacak muhtemel. ''fi' 

siyonların kararını kılll ~ 
recek? İngiltere oıi yo 
uluslar sosyetesi oıi? otY'' 

lngiltere'yi, uluslar 9 b•' 
tesini, İtalya aleyhinde fi 
rekette bulunacağı~•. Jıl' 
bu hususta vereceS'1 ~ 
rarı vaktinden evvel ıJ 
etmeğe mecbur edeo ı.İ 
ne olabilir? Ve ıı•ul~ 
ile lngiletre , . tı•-' 
soıyetesi üyelerinın dl 
kumandası altında buıuo 
larını iddia ediyor? .,,. 

lngiltere, bu suallere .,.~ 
bir cevap verebilecek bili' 
yette değildir. Şurası biOd' 
melidirki İtalya ale~~ 
harekette buJunaD 

11 
f'' 

sosyeteıi değildir. suob°"' 
pan lngilteredir. Ve -·· 
için de bütün vasıtalar• otf.' 
racaat ederek uluslar • ttP'~ 
tesini kendisine baih to 
• • df 
ıstıyor. tile.., . 

lngiltereebu hareke .,tr•• 
beşistanın daha fazla e Jll~r 
zican olmasına sebeP 1~, il' d it• 1 ..... 
ve bu suretle e. nti10 il"" 

Habt:ı arasındakı b 
rış yollarını kapallY?~;iı;fı11~. 

ltalya • Habeş 1 
eJetP' . 

şiddetlendiren blltii~10 ~ıs! 
lar, lngiltere tarafın 
lanılmııtır. ......---{ı'gt 

Yelken bırsıı b'' 
sost•". j11 

Karşıyakada . di•t••'",, 
oturan Sait H.10 ,çıi'" ~ 
Bostanlı iskelesı 

6 0.,oı•~, demirli bulunan 3. 1• ııotr , 
) jsılP 1 ıl• ve ( Albatros kilit ,ç 11, 

sının anbarındanı d Jıİ 1 
· io e 

rak bir torba ıç d•' 
ken aşırılmııtır · b•b'' '' 

bıt• ..... 
Hırıızlıklan ıa y•~ 

d"ld' w. d çalaoııı ı.tıt· e ı ıgın en, b klı'~ 

yakalanacağı .:"uı{ • 

K. ~. . .,e•'' 
Sakaryayı ıı:ııağl~O) ~ ~i 

l8 (Husu•• d• 
Maniıa r•"" ~·~· 

S.K. ile Sakarya Jd&I· ·4'' 

yazıyor: 

M. Eden'in geçen 
tesi ınnn radyoda, 

maç çok güzel J0 ;rjİO 1 ıf' 
lzmirJi Aboıed ~g S•,_,t'I 

cumar• re etti. K. S. 
ItaJya 4-3 yendi. 

• 


