
Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
.._'Neıriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

dres : lzmir İkinci Beyler SokaS?ı •' ULUSAL '9 
lıOoe ıaı tları: Senelıgı 700, altı 8) lıgı 400 kuruş 
~ Reami Hiulur için: Maarif cemiyeti iUioat 

l'Oıuna müracaat edilmelidir. 
lllıi ilanlar: ldarebanede kararlaşhrıhr 

~dığı yer: ANA OLU) Matbaası 
~-----~..;_~~~---~~--· 

• . , 
İzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

ikinci tabı 

~d : 2 - No : 518 Telefon : 2776 - Cuma ....:. 18 Birinci Teşrin 1935 Fiab (100) Para 

Ulusumuz hainlere lanet okuyor 
~ ::o :s ;ıe;:: ,,,.Jl(Çl.. _.._...... - .,.....,_,.._.. ~""' - ~ -- -· :;;: ..... ..... ... --

Ata tür li' e suiliasd yapmali isti yen hai-
liim olduğu meydana çıl{tı 

ltfıkumet, hu işte adı ge.,;en Urfa saylavı Ali Saih'iıı teşrii 
llıasuniyetinin kaldırılnıasını. istedi. Muhtelit encümen 

Ali Saihi iticvap edecek. Muhakeme haşlıyor. 

• 
nın 

iat_ liabeş askerleri oıom"hillerle cepheye koşmakta-ve lıemanJmevzi almaktadır 
~t llbuı 18 (Ôzel) - Tan nı bulamamış. Bend;n ıual zırlanmıı değiliz. Bununla 
iL :''•i11in Adiı • Aba baya b;klemeden: - · · beraberi LbÜİia o .. kadar·da• i. .... , .. _. • • • 
"t, •ı · olduiu özel ay· - Habeıler vahşidir, di- 1ibtiyacımız yo~Zira2Ha-~ 

Istanbul 18 (özel)- Dış işleri bukanı 1.,evHk 
ROştfi Ara~, diln Puri~'e vasıl olmuş ve Fran· 
sız başbakanı ı\1. Piyer Lavalla uzun mftddet 
konuşmuştur. Fransız siyasalları, bu konuş
maya bil) nk önem veriyorlar. --------·---------
Araplar da Habeş
lere yardım ediyor 
Rer11tıa, M o~Iiınanlarla Hristiyanlar
dan milrekkep bir komite teşkil etti 

Berut, (Özel aytaramız
dan) - Bir çok Müslüman 

fve Hıristiyanların iştirak et
tiği bir içtimada Habeşis· 

sini hal için bir komite 
t~şkil edilmiştir. 

Suriye ve Lübnan'hlardan 
mürekkep bir doktor heye· 
tinin temin ve bunlarm izamı 

Toplantıya iştirul.· eden lwru
mnn başkanımız Afareşal Fcvz 

Ankara 18 {Özel) - Ba· 
kanlar heyeti, dün akıam 
ismet lnönünün batkanbğı 
altında toplanmış ve uzun 
müddet konuşmuıtur. Bu 
toplantıda genel korumay 
başkanı Mareşal Fevzi Çak· 
mak da hazır bulunmuıtur. 
Toplantı geç vakte kadar 

için bükümetten müsaade devam etmiıtir. 
alınması mes'elesini de bu \.. ________ _, 
komite temin edecektir. hübumetine bir bildirik ael-

- Suriye ve Lübnandan miştir. 

\ ~:etesine ganderdiği yorsônuı .. s~z _~~ahi~ bef.ista~dafberkei;"ezelden 
\~ı-d tupta şunları yaz- medeniyehnı ~·benimsiyecek askerdır. Aduanın ltalyanlar 

11~ ır: derecede vabıi değiliz. Ba- tarafından işgali, bizim için · 
~~·Ababa'dan Harar kınız, ltalyanlar, gaz bomba- bir tehlike teıkil etmemek-

ltalya Eritresine işçi sifatile iç bakanlık yilce komiıer· 
kimsenin gitmesine müsade liğin bu bildirik suretini btl· 
edilmemesi ve bu işe önayak tün dairelele göndermiı ve 
olarak halin ltalya hesabına mes' elenin ehemmiyetle g6z 
Eritreye gitmeğe teşvik e· önünde tutulmasını bildir
denlerin şiddetle takibi için miştir. , ~-~ •ına gitmeğe mu· ları kullanıyorlar. Ben, gay- tedir. Biz, asıl en büyük bar· 

~ • 0ldam. Harar mınta· ri insani olan böyle @\:.,, bir bı, merkezde yapacağız. ltal- ..... ~ •. -··;,;,.;.:.:. 
~·---•11ıparator Haile Seli· harpten birşey anlamıy~um. yanlann Azmaradaki kuv· 
~-Q b&yllk oğlu prens Biz, vatanımızı kurtarmak vetlerini biliyor musunuz ? 

yüce komiserlikten Suriye -Devamı 4 üncü sahifıde-

pıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİlllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllİlll. 
.. ~ Yuasen Tafari) nin emelile çarpıştığımız için ku· Ben, Raa Seyyumun bu 
~ •ltındadır. Harar' da, veimaneviyemiz daima yük- sualine cevap vermeyince 
~ "ikyaıta askeri hare· sektir. ltalyanlar, cesur de- kendisi : 

~ 
~ b ••rdır. Habeş'lerin, ğildir. Prensin karargahın· - Tabii bilirsiniz, hem ben 
~. ~· ~ cephede iki fyüz dan ayrıldıktan sonra, Ha- den daha iyi bilirsiniz .. 
'"~ık bir ordu hazırla- beşistan'da büyük bir mev· istikbali Allahtan baıka 
V,u_ •6yleniyor. ki sahibi olan Ras Seyyu· kimse bilmez. Yalınız ıunu 
~ ht, umum cephe ku · mun karargibına gittim.Ras ı&yliyeyim ki, bizim en kuv· 

~•dır. Habeı prensi, Seyyum, beni bOyük bir ne- vetli mtıdafiimiz, geçilmez 
llatlıtındanberi ben· zaketle kabul ettikten sonra dağlanmız ve arazimizin ta· 

U. I lalçbir ecaebi ga· ıu diyevde bulundu: bii manialandır. 
koaapaak far1ata· - Biz, ltalyaalar ıibi laa· • Dnamı 4 ncıı lahif.U· 

s .. En bol ve doğru haberleri 5 
= = ~ Her gün sabahları çıkan § 
- -
IAnadolu GAZETEsıNoEi 
- -- = ~ BulabiJirsiniz ~ - -- -= ---- = 

-·ariye fevkalfide komiseri A-larte ~ LONDRA, BERLIN ve KOPENHA~'dan Resim i 
tan'a bir kızıl baç ve kızılay i§ Servisleri Vardır. ~ 
bey eti ıöndermek meı' ele· lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllNllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI 



f 
(Ulusal Birlik) _....;.... ______ _ 

.................................... 'I 
.Muharriri 

MIŞEl. ZEVAKO 

~s ON · TELGAAF;.LAA 
···:, ,I - • ---- - . •. • . . . ,· • ··,·. ··.· '.~ , .. ; . "· .• .-, - . :,"::::!_,' ' - 22 -

Yunaoistaoda kargaşalık çtkacağaodan endişe ediliyor •• ıa Yunan komünistleri dün gece yarısın- Kraliçe~ ~ihirha~a- şeytanın 
' kendısı oldugunu söviedi 

dan sonra nümayişlerde bulunmus,lar .. ~~r;;:~~= k;:;:::.::!:! aı~. ~~~~·m ~veya. Ş•J"' 
Hükumet, Asayişin muhafazası için geniş tetbirler almıştır. Komünist

lerdeıı bir çok kimseler yakalanarak tevkif edilmiştir 

çıkan sesler duyuldu. Biraz Kraliçe, bu sihirbazıD d~· 
sonrada açılan kapıdan sa· iresinde allah isminin b•' 
rayın kaplan muhafızı Bua münasebeti olmıyacıi'oı 
Redon göründü ve: unutmuştu ve bu cihet ık· 

- iblis büyücünün boynuz- lına gelince, "Şeytanım!,. de' 

1 tnnbul, 18 (Özel) - Atinadan haber veriliyor : 
llnn ge<·e, Atinanın «'adde ve sokaklarında dıvarlara 
yopı~tırılmış yaftalar görnlmnşUlr. Bu yaftalarla Ko· 
nınoistlcr toplantıya davet olunuyordu. Bunun nzerine 

hnkO.met aleyhine bazı te~ebbnslerde bulunmuşlardır. 

Hnkumet, asayişin muhafazasını temin için şiddetli 

tedbirler almıştır. Atinada genel bir kal'gaşalık çı· 

kacağından korkuluyor. KomOnistlerden birçok kim· 
zalutnca tedbirler alınmış ise de KomO.nistler gece ya· 
rısından sonra taraf taraf nnmayişlere başlamışlar ve sefer yakalanarak tevkif edilmi~tir • 

H 
~''usıuryada dhİ ıehlikVeud:r !Bulgaristan gizlice 
aımver er ıya- . 1 A hl 

na üzerineyürüyorvsı a anıyormuş 
--·- onan gazeteleri, hükumetimizin 

Kabinede; değişiklik oldu. Şuşning protestoda bulunduğunu yazıyorlar 
gene başbakan oldu 

mubariplerle Haimverhler ara· 
ıında çıkan fikir ayrılığından 

Viyana, 17 (A.A) - Şuş· 
ning, Cumur başkanına ka
binenin istifasını vermiştir. 
Cumur başkanı yeni kabi
nenin teşkili işini yeniden 
M. Şuşning'e vermiştir. Şuş· 

ning başbakan, M. Staren· 
berg as başbakan, Barvode

neı' et ettiği zannedilmekte· 
dir. 

Çok yakında bir resmi 
tebliğ verilmesi beklenmek· ' 

tedir. Bu arada resmi dai-
reler önünde nöbetçiler faz· 

neg dış işleri bakanı ve aşağı 
Avusturya genel valisi M. laştırılmıştır. Aşağı Avustur-
Barborenfels iç işleri bakanı ya Haimverhler ve eski mu· 
olacaktır. bariplerinin Viyana üzerine 

Viyana 17 (A.A)- Kabine· bir yürüyüşlerinden bahs 
de değişiklik, kısmen eski olunmaktadır. 

---------~~--------~ 

Fransa lngiltere-
den ayrılacak mi? 

lııgilterenin verdi~i nota mufassaldır 
zorlamaya devam olunacak. 

lstanbul 17 (Özel) - Taymis \ haaıl olmakta bulunduğu bil· 
gazetesi Paristen öğreniyor: dirilmektedir. Durum garip 
lngilter e hükümeti; Fransaya b.ir şekil almıştır. Çünkü 

d
. - · b' t d it 1 f ransanın üç harp işleri ba· 

ver ıgı ır no a a a yan k 'l ı·k d F anı e a a a ar ransız me· 
kıtaatınıo Habeşistandan çe· -urla 1 k · · · l ·ı .... r nın e serasının ogı -
kilmesi şartile müzakereye tere ı·ıe k b. t 'k' _ . . . sı ı ır eşrı ı me-
ama de oldugunu bıldırmış· ııiyi memleketleri için ha-
ti r. Söylendiğine göre logi• yati bir ehemmiyete saydık· 
liz notası çok mufassaldır. ları şüphesizdir. 
lngiliz - l talyan müoasebatı· Diğer taraftan söylendiğine 
nın dostane bir şekil alınca- göre, M. Laval ise şahsan 
ya kadar ihtiyat tedbirleri- logillere ile bir soğukluk ba· 
oin idamesi zaruri görülmek· basına da olsa ltaJya ile teş · 
tedir. Mussolininin harp ilin riki mesaiye devamı tercih 

etmektedir. 
Ayni mevzu üzerine tefsi

ratta bulunan Niyuz Kroni· 
ki gazetesi de, dün Fran
sız· lngiliz münasebatında ani 

Cbir buhran hasıl olduğunu 

lstanbul 18 (Özel) - Yu- bir nota verilerek noyi mu· 
nan gazeteleri, Bulgaristanın ahedesinin iblilinden dolayı 
silihlanmağa başladığından Bulgaristanı protesto ettiiin
ve hükümetimiz tarafından den bahsediyorlar. •...... _. ______ _ 
Habeş kumandanları Araplar da Habeşlere 
(Tan) muhabirine ne· yardım ediyor 

ler anlatmışlar -Başıara(ı birinci sahifede-
- Mııır bükümeti, Habe· 

ıistan'da bulunan tabaJarının, 
her hangi bir tehlike karşı· 

-B~ıarafı 1 inci sahifede -
lstanbul 18 (Özel) - Röy· 

ter ajanıı bildiriyor: ltalyan· 
lar, Habeıistan'ın Müslüman· 
larla meskün olan Danon 
şehrini tayyarelerle bombar-
dıman etmiıler ve muhtelif 
binalarla camileri yıkmışlar· 
dır. Yıkılan camiler yedidir. 
ltalya'nın Stefani ajansı ise 
bu haberi tekzib ediyor. 

lstanbul 18 (Ôıel) - Mai
yeti 1500 kişi ile ltalyan'lara 
teslim olan (Ras Güksa), 
Habeş hükümeti tarafından 
gıyaben idama mahkum edil
miştir. ltalya krah, bu 
adamı Tigre'de ras tayin 
etmiıtir. 

lstanbul 18 (Özel) - ltal· 
yan tayyareleri, Makalayı 
bombardıman etmek iste
mişlerse de, Hab~ş askerle· 
rinden gördükleri şiddetli 
mukAbeJe üzerine şehire yak 
!aşamamışlardır. 

yazıyor. 

M. Laval'ın müdafaa ettiği 
bir noktayı nazara göre in· 
giliz takviye gemileri Ak· 
deniz'e uluılar sosyetesinin 
kararından evvel gönderil 
miıtir. Buna binaen logiliz 
filosunun Akdeniı'de bulun· 
ması aoıyetenin verdiği sa
lihiyete müıtenid değildir. 

Bunun minası şudurki,bir 
ltalyan taarruzu halinde ln
giltere Franaa'dan hiçbir 
yardım beklememelidir. 

sında Habeıistan'ı terket· 
meleri için gerek olan bütün 
tedbirleri almıştır. 

- Bir ltalyan • logiliz 
savaşı çıktığı takdirde , 
Akdeniz'deki Malta ve Kıb
rıs adalarında bulunan 
üssü bahrilerin çok zaif ve 
ltalyan saldırışlarına karşı 
koyamıyacak bir durumda 
bulunduğunu takdir eden 
logiltere, bütün kuvvetile Fi· 
listin ve Mısır kıyılarını tah · 
kime devam eylemektedir. 

Filistin kıyılannda bilhassa 
Hayfa limanı aşılmaz ve müs· 
tahkem mevki haline konul· 
muştur. 

Bu suretle Süveyş kanalına 
vukubulacak bir hücuma 
karşı tedbiri wr alınmış de· 
mektir . 

•• 
İngiliz 

Somalisinde 8011 

durum 
Londra 17 (A.A) - Röy

ter ajansı Bcrbera ( lngiliz 
Somalisindcdir) dan bildiri· 
yor: 

Harbın İngiliz somalisinin 
ekonomik hayatı üzepiode 
faydalı tesirleri olmuştur. 
ltalyanlar önemli miktarda 
mal almaktadırlar. Sömürge
de halen mutlak bir hüküm 
sürmektedir. 

etmekle bir sürü resmi ta· 
ahbüt)er hilafına hareket et
miş olduğu babrlatılmakta 
ve bu halde Duçenin ge
leceğe ait vaitlerini şimdi
den kıymetten düşürmekte 
olduğu ilave edilmektedir. 

Muhtelif dokörinler ve TAYYARE SiNEMASI 
'taraftarları faıistlere tevec· 
cühü olanların logiltere bir 
tecavüze maruz kalsa bile 
Fransa ile ltalya arasında 
bir çarpışma olmasını gör
mek istememekte olduklarını 
ilin etmişlerdir. 

Londra 17 (A.A) - Dcyli 
Meyi gazetesine Cenevreden 
gelen bir haberde, M. Lava· 
)in siyasasile lngilterenin ve 
diğer 49 üyenin siyasası ara· 
anıda g&rünür bir gerginlik 

ıBUGÜN, 
Fransiska GAAL in yftksek ~ôbretini ebedileştiren senenin en bOyllk filmlerinden 

aa Sokak ÇDçeCJD OD 
J~i saat devamlı kahkaha Nefis - musiki - Cazip sahneler 

Fransıska Gaal bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri güzel sesi 
ile gaşyetmekte ve mütemadiyen güldürmektedir. 

Ayrıca Foks "Dllnya havadiıleri,, Türkçe sözlü Miki "Karikatftr komik,, 
DiKKAT : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. 

Seans saatleri: Her gün 14,30. 16,45. 19~ 21,15. Cumartesi 13,30. 14,30 Talebe ıeans1 

Pazar günü nüfus sayımı dolayısile 14,30 baılıyacalltır. 

larına çan takmalı. Sizin köy· mişti. . ·111 
de misafir kabulü böylemi· Saitano salonun ea 11 

dir? Hain herif! bir saattan koltuğunu, kraliçenin yıoıo• 
kadar getirdi, fakat t:ıeb0• 

beri kapıyı çalıyoruz. Biraz 
daha açmasaydınız. Kapının 
zincirlerinin kaç para ettiğini 
görecektiniz. dedi . 

Fakat, Kraliçeyi gören 
Saitano kaplan muhafızına 
bir şey söylemedi. Çünkü 
kraliçe lıebonun sözünden 
dışarı çıkmak kudretini ken· 
disinde görüyordu! 

Kraliçeye sol elile bir kol· 
tok gösterdi ve oturmasını 

işaret etti. Fakat kraliçe, 
başını kaldırdı. Ademi mu· 
vaffakiyet beyan etti ve Sai
tanoya: 

- Ostad, daha içeri ge· 
çelim! Çünkn mühim ve çok 
ıeyler göruşeceğizl Dedi. 

Kraliçenin böyle bir arzu 
dermeyan etmesi, sihirbazı 
son derecede sıktı. Ve: 

- Burada en biiyük bir 
emniyet altındasınızı haşmet
meap.. Hiç bir kimse sizi 
rahatsız edemez, hiç bir 
kimseden çekinmeden iste
diğinizi söyliyebilirsioiz. Dedi. 

Biraz durdu ve sonra: 
- Buradakilerin kulak ve 

dili yoktur! 
Diye ilave etti. 
Kraliçe, canı ııkılmıı bir 

tavurla: 

Dönmiyecek · 
lermiş ! 

kabul etmedi ve: 
- Büyücü 1 dedi. sur•Y' 

b . . kfff en senın ınsan vu u 
ilimlerinin üstünde olan iJidl 
ve vukufundan mühim ıefl~ 
dağıtmak için geldim; siıı• 
her haliniz, sizin yiizi1118': 
sizin şeytanın ta kendisi ol t 
duğunu bana ' çoktan itbl • e· 
etmiştir. Senden fenanın 11 

d b't' . . . ede• re e ı ıp ıyının oer 
başladığını sormak istiyorll~ 
ben, bu iki haJin nerede •Y 

ld • b • fi 
rı ıgını ir türlü tayıo . 
takdir edemiyorum da .. t4•1 
di, diğer odaya.. ,J 

Saitano, bunu bu def• • 
edemedi. Diğer oday• f'' 
tiler. . 

Aradan bir müddet bile) 
ılikün devreıi; Saitaao bil1t· 
bir iztirapla, Paıavanın 1' . 
makta olduğu dairenio 1". 
pasına bakta ve kendi Jıef 
disine: ,11' 
-Eyvah ·dedi· deli Ş6f 

nerede iıe uyanacak! SoJ',
için de bu kadının bu od~ 
dan çıkmasına mani olıll 
lizım!.. 

Kraliçe: 1.,. 
- Mamafih yanhı ı1'1 

dim: Ben Allah ile Şeyt,,,
il' 

arasındaki farkı anlaoı•k 
temiyoruml • 

Pek ili, haımeapl lo,,.. .JI 
lstanbul, 18 (Özel) - Ro· Jar için Allah iyiJik, ıeytaJ' t 

ma' dan haber •eriliyor: fenalık mabududurl f ,~• 
Italyan gazeteleri, lngiltere tJ 111•·· 
aleyhine tiddetli makaleler fena ile iyinin budu ar O 

yazmakta devam ediyorlar. - Rica ederim, b01:11 

Jurnale d'ltalya, ne olursa batı .. F elıefeyi bir keO 
olsun ltalya'nın programını bırakınız!. · • . dillıı· 
değiştirmiyeceğini ve niha- - Şu halde, sızı 
yete kadar devam edeceğini yorum. Ji• 

ııeo"' yazıyor. - Ben burada da pıla' 
şahitlere doğrusunu mi emin görmüyorulll· 

ö 1 l k nh· içeri geçelim!. 1ıfl' 
8 y e ece m 1 m Kraliçe bunları ıöyl•~ıeı· 

bir keşif üçüncü kapıya doğr0 

B~ıarafı 2 inci şahijede - ledi. 1.,,o 
ve ıütün teJ:ıassGr ettiği Saitano, kraliçenin 1° pi•' 
zaman ekıimtrak mayii an· ke9mek istedi. Fakat ";oil'' 
dıra bir maddeyi aıliyeden muhafızı sihirbazın 
doğmaktadır. geçerek: ·- '' .. u.. • _.tf 

Doktor Garner'in bu mad· - Haydi büyuc ' or 
deyi serum haline sokabil- yürü!.. Kraliçeye her bol 
mesi, büyük bir harika itaat lizımdırl Dedi. bat'' 
addedilmekte, müsbet neti- Saitano bu suretle '" 
celer vermit olmasına rağ- ket imkinını bul•~:C1" 
men, tıp alemi bir "hakikatı kaplan muhafızı pa4'' 
söyletici,, bir madde şeklinde kapıyı açta; kraliçe k• biti' 
kullanılacağına ihtimal ver- içeriye girdi. Ve oı•' 
memektendir. sonra, mermer 111•~• ~' 

Bilhassa doktor Ralnnaviç : rinde yarı çıplak b
1
' 11, ,~ 

- Bu maddeyi biliyoruz. yatmakta olan şıs';.,,d•' 
Hatta Meksikalılar bu mad- Pasava'nın önllnde ~~ l 
deyi uyuıturucu madde gibi ( 0evom wl 
kullanarlar. Fakat bundan - • 1ı 
ıı Hakikati söyletici " bir Yeni tefrıkafll ıJJ 
serum istihsal edileceğini ıan· s d b. r ıııı 
mıyorum ı demiıtir . ara y a 1 

Kim bilir? Pek çok ıeylere d • Jberİ ı 
muvaffak olan fen, yalan I yOfltJ 
söylemefıi cihandan kaldır· YAKINDA BAŞLI 
mai• muvaffak olamaz mı? • 
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