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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neıriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

~dres : lzmir ikinci Beyler Sokağı 
Abone prtları: Sencligi 700, alu aylığı 400 ku~ 
-.Resmi illlolar için: ~faarif cemiyeti iUloat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: ldarebanede kararlaştırıhr 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

Yıl : 3 • No : 684 Telefon : 2776 
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tzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal razetedil 

- Cuma ::] Mayıı 1936 

Sovyetleı· 

Deniz mQzakerelerioe işti· 

rakleri hakkındaki lngiliz 
teklHiui kabul ettiler. 

Fi tı (100) Para 

·cihan Sulhu Tehlil{ededir 
Negüs 

öldü diyorlar! 
it~ly-anlar zehirli gaz kullana 
rak Sasabaneyi zaptettiler 

Vehip paşa ordusu h~zimete uğramamış geri çekilmiş
tir. Binlerce beyaz ltalyan askeri ve zabit ölmüştür. 

Şinıalde l)ebratabor da ltalyanların eline geçti 
-·- - ~ Adis·Ababa 30 ~ 

Paris 1 (Radyo) - Mar· 
silya'ya gelen Habeı ırüm
rük memurlarından bir şa-. 
hış, Negüs'ün De11iye'den 
rücat ederken öldürülclüj'ünü 
söylemiş ve fak at bunun ne 
dereceye kadar doğru oldu· 
iunu tesbit edememiştir. 

_ Dış işleri hakanı
mız Atinada 

-·-· Vapurda Yunan baş ve dış bakani 
tarafından L aı·şılanaktır 

(A.A) - Habeş· 

ler, ltalyanlarm 
Adis Ahaba üze· 
rine yürüyüşlerini 
durdurmak ıçın 

. son bir gayr~ 
bulunmak üzere • 
dağl;ra c1Jeri;;d~: 
mevcut bütün 

' kuvvetleri gönder· 
wcktcdir. 
Roına30 (A.A) -

199 numaralı res·i 
mi tekliğ: 
Mareşal Badoğ· 

Jio telırafla bıl· 

diriyor: 
Belçika ve es· 

ki Tnrk ordusu AUl~·AtH\tH\'UA tsl.K 
zabitleri tarafından tasarla· karşı yapılan bu çetin harp· 
nıp inşa edilen ve Decaz ta sebat ve kıymet husu-
N asibu'nun kuvvetleri tara· sunda birbirJeriJe rekabet 
fınd n kahramanca müdafaa etmişlerdir. Mağlub edilen 
olunan fevkaJide müstahkem düşman motörlü kuvvetleri· 
Sasabanc - Bullale hattı ge- miz tarafından takib olun· 
neral Gracyani ordusu tara· maktadar. 
fından zaptolunmuştur. Sa· Şimal cephesinde kollarımı
aabane ve Bullaleyi dün öğ- zın Adis·Ababa üzerine yü· 
•eden ıonra kıtaatamız işgal rüyüşü devam etmektedir. 
etmitt'r. Anavatan ve Soma· Tana gölü civarından ha-

reket eden müfrezelerimiz li kıtaabmız ile kraho kara-
binyeleri. Begemedar eyaletinin ve Ras 

Ka11anın eski hükümet mer-

fır~!~;evc •:::e:ı:~~etı:::~ kezi olan Debrataboru işgal 
b etmişlerdir. 

.atımız çok müstahkem ir 
menide ve her türlü leva· Adiı·Ababa, 30 (Radyo) -
ııma mebzul miktarda ma· Royter Ajanıı bildiriyor: 
lik olarak kati bir mlldafa· ltalyan kuvvetlerinin Tar· 

teyid edilmektedir. Bu dıi
da lsveçll yüzbaşı Tom ida
resinde (3000) kişilik bir 
Habeı kuvveti vardı. Mü· 
tefevvik kuvvetler karşısın
da ıteri çekilen yüıbaşı Tom 
Adis· Ababa'ya gelmif ve 
takviye kıtaatı istemiştir. 

Italyan'ların, hükümet mer· 
kezi yolundaki iJeriJeyiş ha-
reketini durdurmak için gön· 

derilen binlerce asker, yiye

cekleri olmadıiından ileri 

hatJara gidememişlerdir. Bu· 

nun irtikib edilen bir hiya· 

Diğer bazı yolcular, Ha
beş imparatorunun, bili 
meçhul bir yerde bulundu-
ğunu ve bu yerin, ancak 
kabine erkanınca malüm 
olduğunu söyleyorlar . 

Stalin 
Nunıan Hitat'ı kabul 

edecek 
lstanbul 1 (Özel ) - Hari

ciye Vekaleti müsteşarı bü
yük elçi Numan Rifat, bu
gün Moskova'da yapılacak 
olan resmigeçidi Türk hüku
meti namına takip edecektir. 
Numan Rifatın bugün StaJio 

net eseri olduiu kuvvetle Stalin yoldaş 
tahmin ediliyor. tarafından kabulü muhtemel· 

Adis-Ababa 30 (A.A) - dir. Dün gece şerefine bir 
-Devamı 4 üncü sahifide- ziyafet verilmiştir. 

a t · b' d- mana ma~o daiını iııral ettikleri ya azme mış ır uş . ............. 
lspany8'i; vazıyet Av~st.urya'da fev~al8de 
gittik.,;efenalaşiyor hadıseler ~eklenıyor 

- --·--·-- Almanların Bavyera hududunda 
.. t\meleler, bir bankaya girmişler ve 15 hin kişilik bir ordu tah-

zorla 75 bin peçete Almışlardır! şid ettiği 
· Karraıahklara sebebiyet ve-

renlerden 26 kiti yakalana- lstanbul, 1 (Özel) -
rak tevkif edilmiıtir. Grev- Londra'dan gelen 
cilerin vaziyeti de anarşiyi haberlere göre, bu· 
artırmaktadır. gün Avuıturya'da 

(Sansabaıyen) ka1abasın- mühim bidiseler bek-
da ameleden bir rurup ban- lenmektedir. Hükfl· 
kaya girmiıler ve zorla 75 met, muhtemel bir 
bin peçcta gaahettikten ıon- Nazi harekitına karıı 
ra ayrılmıılardır. Zabıta mü- tedbirler almıı bulu-
dabale edememiıtir. nuyor. 

Atina'dan bir manzara 
Atina, 1 ( Öıel ) 7 Dış taksas ile Rüştü Aras ara· 

iıleri bakanımız doktor Tey- ıında bir giSrüım• yapılacak 
fik Rüştll Araı bu sabah ve yarın öğleden evvel kral 
saat on otuzda Providans kendisini kabul edecektir. 
vapurile Pire limanına gele· 
cektir. 

Rüştü Aras Pire'de baş· 

bakan ve hariciye bakanı 
ıreneral Metaksaı ve hükü
met erkinı ile elçimiz Ruşen 
Eşref tarafından karıılana
cak ve derhal Atiaa'ya ha
reket edecektir. Dıı baka· 
nımııı kral namına yaveri 
selimlıyacaktır. 

Bugün öğleden sonra Me· 

Bulgaristan 'dan 
Gelen göçmenler Ana 
dolu'ya gönderiliyol' 

Edirne 30 (A.A) l- Bulga· 
ristan 'ın muhtelif yerlerin
den kafileler halinde sıöçmen· 
ler ıelmekte ve misafirha
nede kenaklamaktadarlar. Ge 
Jealer Anadolu'ya sevkolun· 
maktadır. 

( ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 
'·------:---------·---------------~ 

Kaldırım ve lağımlar 
Belediye aecliıi, bY yıl, li(ım ve kaldırım tahıi11tı 

olarak, 75 bin küıur liralık ltir tahıi11t kabul etti. Bu 
p ua, ıreçea aeneki •iktara göre, iki miıiJdir. Vicdanen 
itiraf etmelidir ki, ıehir mecliıi, ltu talaai1atı ayırmakla 
çok yeriade bir iı yapmııtır. 

Fakat bizce bu parayı harcamak cilaeti de tanzim edil
melidir. En fazla ihtiyaç neredeyse, en fazla hanııi yerler 
bakımsız kaldı ise, paranın fazlHını evYeli oralara bar
camalıdırlar. 

Bu yerler neresidir? 

Düıüameden ıöyliyebiliriz: EYveli yukarı mabaJleJer, 
Tepecik, Kemer, Kahramanlar, Şehitler, yani ııhrin ke
nar buca;ı .. 

Ötedenbori en çok ehemmiyet ' verilen caddeler vo so

kaklar, ıehrin uyılabilen semtlerindeki yerlerdir. Halbuki 
bir şehri kül olarak mütalia etmek llzımdır. Kaldı ki, be
lediye rilsumu, insanların aervetine, refahına ve bilmukabele 
ıebircilikten l[Ördüğl iıtifadeye nazaran tarlaedilmiyor. Bu 
itibarla, Kordondaki, Y alılardaki,Karşıyakadaki vatandaşlar 
Eşrefpışadaki, Mısırlı caddesindeki, Karataşın maruf mer
divenli yokuşlarında, Tepecikteki evlerinde oturan vatan
daşlardan hiçbir farkı yoktur. Hpıiain de hakkı birdir, 
hayatı birdir, şerefi birdir. Hiç olmazsa bir, iki sene, bu· 
ralardaki liiım ve l.:aldırımlara ehemmiyet verirsek uzun Hükumet, 1 Mıyııta Is· Alman'ların Bavye· 

paaya'nın hiçbir yerin.de ra hududunda onbeı 
nümayiı yapılmamasını şıd- bin kitilik bir ordu 

•zaman onların da şikiyetlerine meydan Yerilmemiş olur. 

M. Azaoo 
Madrid, 1 (Radyo) - ls

Panya 'nan Kordu kasabasın· 
dtki vaziyet çok fecidir. 

kaıaba abaliıi, aç kalmııhr. 
Cıda maddeleri •ıfkuttur. 

d etle emreylemiıtir. tahşid ettiği ıöylen· 
mektedir. Bazı y~rlerde de sabık 

kral Alfonı lehine nliaıayiı- _Deyli lEkıprea ga-
. zeteıiain Viyana mu-

ler yıpıldıi• ıöylenıyor. . 
Madrit ı (Radyo) - Prı· habiri aı-azeteıino 
odorivera'nın oğlu ile arka- verdiği bir haberde, 

dışları affedilmiıler ve d~r- Avuıturya'daki Hit· 934 teki isyanda te81im olan nazller 
bal bıpiıhaneden tıbhye ler'cilerin gizliden gizliye tahrikit · yapmakta olduk· 
ıdilmitlerdir . larıaı biltliriyor. 

• 

Llj'ım tlerdi, bu gidiıle epeyce yıllar ıehrin batından 
kalkamıyacak bir ıaileyi andırıyor. Çüokn liğım, esaslı 
bir plin ve bllyük bir tabıisat işidir. Fakat biç olmazsa 
kıı günleri bazı ıcmtlerdeki pislik tufanındın kurtarmaiı 
da unutmamalıdır. 

Hepimiz biliyoruz ki, ıehirde ( liiım ve yol ) üzerinde 
blıyük bir ıızlanma ve ıikiyet vardır. Belediye, bu tahıi· 
satı yerinde kullanmakla hem ihtiyaca vı ıikiyete cevap 
vermif, hem de vazifesini yapmıı olacaktır. 

O. R. GÖKÇE 
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ı: .. Monğollar ölülerini gömmez, cese i yağ ıyara öpe . rupa'dan Şimal Amerika'ııD• 
P-iyedoş, dilsizizin Tolhi~'ak tara- lere yidirirler Bir ecnebi muharririn sayahat intibaları göç ıerheıtti. Yeni düoy•· 

.1 ya gidenlerin çoğu da AD' 
fı d k 1 1 laamış, iki devenin birine glo·Saksonlardı. Fakat, ıo•' 

Jfi an Q~Jf) filJŞ 0 W8SJll• ı·laAçJarını ve yiyeceklerimi, 1 1 ~ ralart, g8ç yığın arı araııD 
dan şüpheleniyordu birine yatajımı çadırımı ve büyük miktarda litinler, Yu· 

sairemi yüklemiştim. nanhlar, Ermeniler ve sair• Baba Anri bu sözlerden 
çok mütee11ir olmuştu. Fa
kat Piyedoş'a söz vermiş 
bulunduğu· için teeasürünü sak· 
)adı ve yalnız şunu sordu: 

- iki aya kadar mı? Bize 
lizım olandan fazla bir za
man! Baksana? Dilsiz ka
çırıldıiı zaman sen orada 
bulundun değilmi? Bu işte 
benim zerre kadar tesirim 
olmadığını da pekili bilir· 
sin! Seo, kendi fikrince kim
deD şüphelendiiioi bana 
açıkça ıöyfeyebilirmisin? 

- Piyedoş, hiç mülahaza 
etmeden cevap verdi: 

- Kat'iyyen kimseden 
fÜpbe edemem. 

Bununla beraber müsyü 
ToJbiyak'ın öyle hayvanca-

sına aldanmıı olacağına da 
taaccup ediyorum. Emniyet 
direktörü beni dinlemiş ol-
1aydı. lıi ıize değil, başka 

tarafa hamlederek o yolda 
tahkikata giriıirdi. Likin 
hayvan Ingiliz, hatırı sayılır 
bir kimse olduğu için emni· 
yet direktörü kendisini gü

centM,mek istemedi. Herifin 
ıeytanhğına bakınız ki, me

mur olduiu bir işi görecek" 
yerde olanca vaktini miras 

1 

mes'elelerinin tahkikine has· 
rediyor. 

Dilsiz kaçırıldığı gece Ma· 
za hapishanesi önüade bana 

bir kadeh ıarap ikram et
miı olan bir adam, müsyü 

Tolbiyak hakkında i&rip bir 
hikaye anlatmııtır. 
MOsyü Anri, heyecanla ve 

alelacele ıordu: 
- Piyedoıf Demin bana 

refakat ve muavenet etmek
lifini teklif etmittim. Bu tek
lifimi ıartsız ve kaytsız ka
l.ut eder miıin? Beraberce 
deruhte eyJiyeceiimiz bir itin 
husulüne hasr nefı edecek 
kadar cesaretin var mıdır? 

Piyodoş, baba Anrinin bu 
ıözlerini muhakeme etmeğe 
lüzum görmeden ıu cevabı 
verdi: 

- Candan kabul ederim. 
Bahuıus ki çocuklarımın ek
mek bulacağına aklım keser 
i1e •.. 

Müsyü Anri, derhal muka
belede bulundu: 

- ÇocukJarını, kendi ev
lidı gibi bakacak olan iyi 
bir kadının evine yerJeştir
meği ben derabde ederim. 

baza, o idarenin bana fena· 
lık etmek iıtemeıinden ne 
korkacaiım. Bir kusurumun 
ve kanuna aykırı bir hare· 
ketim görülmedikten sonra 
bana kim ne yapabilir? 

Baba Anri, derhal Piye· 
doş'a teminat verdi: 

- Asayiş idaresi • dedi -
sana hiçbir fenalık yapamaz. 
Bundan dolayı zerre kadar 
endişe etme, sonra biz, böyle 
bir hal karşısında eJlerimiz 
bağlı bir halde duracak de
ğiliz. 

Piyedoş, Baba Anri'nin ne 
gibi hizmetlerde istihdam 
edeceğini sormağa bile lü
zum· görmemişti. Zira bu 
eski ve muktedir zabıta 
amirinin maiyetinde çahş

mağı, kendisi için bir şeref 
telakki ederdi. Yalnız ne 
yapacağını bir an evvel an
lamak merakile ıorda: 

- Paris'ten çok zaman iÇin 
mi gaybubiyet edeceğiz? 
O~a göre hazırlanayım? 

Baba Anri, tecrübeli bit 
adam olduğu için hemen 
cevab verdi: 

- Bilemem. Hadisat gös· 
terecektir. 

- Nereye gideceğiz üı
tadım. 

Bu ıual karşısında baba 
Anri hiddetli bir tavırla Pi
yedoı'un yüzüne baktı ve : 

- Bana -dedi- biraz eYvel 
candan ve şartsız olarak biz.·· 

met ve muavenet edeceğini 

ıöylemiıtin. Bana ya kör kö· 
rüne hizmet edenin ve ya· 
but ta bırakır ıidenin. Se· 
nin nereye gideceiini, ne ya· 
pacağını, , ne kıyafete gire-

ceğini ve nerede ne kadar 
zaman kalacaiını ben tayin 
eder ve sana ı8ylerim. Bana 
biç birıey ıormıyacakıın ! 

Piyedoş, hati11aı anlıdıiı 
için hemea cevap verdi : 

- Hakkınız •ar aziz üs· 
tadım. Beni af buyurun. Bir· 
denbire bu noktayı dütüne· 
medim. Bundan sonra bir 
daha böyle icapsız bir ha· 
rekette bulunduğuma gör· 
miyeceksiniı. isterseniz beni 
timdi Çine gönderiniz der· 
bal gitmeğe amadeyim. 

- A rkmı var -

Ttırkietanh bir tip 

Çin Türkistanında hakiki 
barış hiçbir vakit hüküm sür
mez. Burada nasıl pusulanın 

. göıterdiii büt6n istikamet
lerden rüzgirlar esip ovaları 

süpllrilrse, siyasi cereyanların 
her türlüıü de hüküm sürer. 
Burada Şark ile Garp, biri· 
birine karşı birer sel gibi 
köpürdü ve çarpıştı. Bir za
manlar Hanlar, buradan Av
rupaya kartı akın ettiler. 
Daha sonraları Çarlar bura· 
nın bir parçasını benimıiye· 
rek kopardıkları parçaya "Rus 
Türkiıtanı" dediler. Bugün 
de burada siyasi çarpışmalar 

devam ediyor ve buranın 
ıiSzde aabibi olaa Çin, bu 
çarpııma araıında niçar bir 
vaziyettedir. Memleketi11 aııl 
ıahibi elan ~ Ttlrkistanlılarsa 
hnr ve milstakil yaıamak is· 
tedikleri halde bu bir ıürü 

rakiple karşılaımaj'a imkin 
bulamıyorlar • 

Türkiıtan'lılar, yabancıla· 
rın yurtlarındaki tabii kay· 
naklara göz diktiklerini 
biliyorlardı. Derken Japonya 
11hneye çıktı ve Mançuri ile 
Şimali Çia ve Mogolistan 
ile meıa-u1 olmağa ve oradaki 
müslüman Ttirkistan'hları 
kendine bendetmek için 
uğraımağa başladı. 

Çin Türkiıtan'ına gitmek 
için asıl Çin'den yola çık· 
mıştım.. Koneu lllkesinin 

merkezlerinden olan Lan
çuya vardığım zaman 
yolun çeteler elinde olduğu
nu öğrendim. Şimali Çine 
dönüp Moogolistana geçmek 
ve oradan Çin Türkistanına 
gitmek lizım geliyordu. Bu 
şekilde hareket ederek Moa
goliıtana girdik. Bu memle
keti, düayanın "Bekleme o
dası" saymak yanlış olmaz. 
Çünkü burada her ıey bek· 
liyor ve duruyor. 

Mongol, göçebedir." Ölüle
rin cesedini yakmaz, ve 
gömmez. Ölüyü çadırından 
çıkarıp, kurtlara ve köpek· 
lere atar ve bu hayvanların 
iıtabaıını kabartmak için 
ct1edi yağlarlar. 

Mongoliıtan 'da kartılaştı • 
ğım ilk maaıara buydu. 

MoDgoliıtan'da ilerlemek 
için bir kervana katılmak 

lizımdır. Kervanı Pilinmiao· 
da bekliyorduk. Burası 

"Canlı Budda,, nın karargahı 
idi. Canh Bodda, Pançen 
Lama namında bir adamdı. 
Ve Tibete dönmek için ha
zırlanıyordu. On yıl evvel, 
Dalay Lamadan kaçan bu 
adam, rakibinin ölümü do· 
layısile "Canlı Budda" nın 
tahtına oturmayı umuyordu. 
Bütün adamları ıarı, kırmızı, 
mor ipekten elbiseler içinde 
geziyorlardı. Bunların ker· 
vanına katılmak üzere hazır· 

Bugün 1 Mayıs bahar bayramı milnasebetile 

KADIN NE YAPSIN 
Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir adamın genç ve güzel karısı 

kocasnu seviyor, hem de tabiatın mütehakkim kanunlarile mücadele ediyor fırtınalı 
bir denizin mithiı dalgaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren kadın ruhunu göz
önüne getiriniz ve hükmünftzü veriniz: 

l(ADIN- NE YAPSIN?.. 

Kafile hareket etti. ilk karışh. Genç Amerika, keD' 
hedefimiz Suçovdu. yolda di kanının, fitin ve öteki 
Lamaların Mongol hayatına kanlarla bozulmasından kor· 
ne kadar karııtığmı gördük. karak, takyid kanunları ko)'' 
Bir Mongol çocuğu doğar du. Bugün dahi Amerika'y• 
doğmaz Lamalarıa manash- göçmen gidebilir. Ancak 
rına götürülür, ve bunlar J 890 nisbetinde olmak 

1
ar• 

kitaplarını uzun uzadıya tile! Demek ki bir sürO 
karıştırdıktan sonra Lama 

Anglo-Sakson arasına anca~ olup olmıyacağını kararlaş· 
tırırlar. Lama olmasına ka- birkaç latin •esaire katıla· 
rar verirlerse çocuk büyür bilir. 
büyümez manastıra alırlar Latinlerde bu kan korku•0 

ve orada yetiştirirler. La- yoktur. Onlar cenup Ame· 
malar, saçlarını tıraş ederler rikasıoda zencilerle ve yer· 
ve yüzlerindeki kıJları cım- lilerle evlenerek, türlü türlU 
bızla alırlar. Lama olmıyan- renkt~ ve biçimde nesiller 
lara Garkan, yani kara üretmişlerdir. 
adam denilir. Şimal ve cenup cumuri• 

(Suçov) a vardıktan sonra yelleri, biraz kendilerini toP' 
Gabi çölünlln vahası olan ladıktan sonra, ardısıra er· 
Homiye ilerledik. kinlik savaşına koyuldular 

Asıl hedefimiz Uruoçi ol- ve hepsi kendi başların• 
duğu için burada daha fazla birer devlet oldular. Ancak 
kalmıyarak Çin Türkistanı- ülkeleri 0 kadar geniıtir ki 
nın merkezi olan bu şehire . bütün Avrupa nüfusunu bot 
hareket ettik. · 

topraklarına yerleıtirmelerı 
Çin Tfirkistanı, yarı çöl B 

bir memlekettettir. Nüfoıu imkanı varclır. Mesela re· 
zilya, eg· er llViçre kadar bet milyon tahmin olunuyor. 

Memleketin balkı, Sartlar, meskun olursa 600 milyoo
Kırgızlar ve Kazaklardır. lok bir memleket olmak 
Yabancıların çoğu Çialilerle lizımgelir. 
beyaz R•s'Jardan müteıek- Amazonyayı ve onun gibi 
kildirler. Konuşulan dil, mo- beyazların güç yaşıyacağı 
dern Türkçeye çok yakın bölgeleri bir tarafa bırakı
olan Türkmencedir. Halk nız; lsviçre kadar da kesafet 
umumiyetle milslümandır. yapmaktan vazgeçiniz. Eo 

Memleket ticaretini Sovyet aşağı 50,60 milyon kişi Bre
birliii ile yaptığı için Urum· zilya'da ferah ferah otura· 
cudan başlayan ve Rus Tür· bilir: 
kistanına giden bir otomobil "- Buyurunuz, geliniz, 
yolu yapılmıştır. çiftlikler alınız, fabrikalar 

Urumcu ıehrinde biribirin· kurunuz, zengin olunuz, ve 
den ayrı üç şehir g6ze çar- bizim vatandaşımız olunuz!,, 

diyorlar. pıyor. Bunların biri Türklere 
Avrupalıların bir şartı var: 

bir Ruslara ve en temizi Çin· vatandaş olmamak! Ben Ri-
lilere aittir. Şehirlerin her yodöjaneyro konferansına 
birini, surlar çevirmektedir. gittiğinde Italyanlarla Cenup 
Türk balkı müstakil yaşa· Amerikası. Cumuriyetlerinio 
mak istediği için yabancıları davası bu idi, timal Ameri
sevmiyor. kası deleiesi de ceauplular 

Urumcuda üç ay kaldıktan la birleşti. Acı tath bir hayJi 
sonra Çine döndüm. söı geçti. Hatti bazıları ~· 

Çin Türkistanının istikbali - Eğer siz buradaki kan-
tayyare ve otomobile bağlı· daşlarınızı kendi vatandaşı· 
dır. Eski nakliye vasıtaları nız addetmekte devam eder
olan deve ve katır, mevkile- seniz, onların hayatlarını 
rini bu yeni vasıtalara bırak· tehlikeye koyarsıaızl" bile 
makta ve Gobi çölünün or· dediler . 
tasında etomobil yolları açıl· Halbuki bu cumuriyetlerle 
maktadır. Bu yolları bisikletle Avrupa'lıların gidip fetih 

harpları yapmalarına imkin 
geçenler de vardır. Ben de yoktur. O halde enternas· 
Turfana kadar bir bisiklet yonal bir Avrupa muhacir-
kulJanmayı deve sırbna ter· 
cih ettim. 

Bugün motörlü vasıtalar 

Gobi çölünü kolaylıkla geçi· 
yor ve şimali Çindeki Sui
yuan ile Urumcu arasında 

uzanan yolu 011 dört günde 
geçmeie imkin basıl oluyor. 
Y olJar biraz daha düzeltil
dikten sonr• bu mesafeyi 
altı günde geçmek mümkün. 
olacaktır. Gobi, çöl olmakla 
beraber arazisi çakıl olduğu 

leri organizması kurmakta ve 
onun vasıtası ile, devletler 
üzerine tazyik yapmağa kal-
kışmakta ne maksad olabi· 
lir? 

Bir maksad: Yeni emper· 
yalizm barplarına meşru 

vesile bulmak! 
Fa-Tay 

Yalı sokağı geçilemi· 
yecek bir halde 

Piyedoş'un karısı çoktan
beri ölmüş bulunduğu için 
kendisi çocuklarının iaşesile 
beraber onların terbiyesini 
de düşünmek mecburiyetin
de idi. Bu hususun da 
Baba Anri tarafından temin 
edileceğini anlayınca, müs· 
terib bir kalple dedi ki: 

Biltun bu Eıuallerin cevaplarını bugiln 

1Tayyare • 1 ıçın yolları düzlendikten 

Karşıyaka'da Fahreddin 
paşa caddesindeki Y ah so· 
kağı, araba bekleme mahalli 
ittihaz edilmiş ve burası 

geçilemiyecek bir bale gel· 
miştir. Belediyenin bun• 
müdahale etme'si ve ora 
halkını koküdan kurtarması 
lizımdır. Nazarıdikkati cel· 

- Öyle ise, ben de bu 
andan itibaren vücudumla, 
ruhumla sizin hizmetinize 
•akfınefs eylemeği taahhüd 
ederim. Asayiş idaresi bana 
bir fenalık edecek olursa 
Piıaı malfimat verir. Maa· 

sınama sında bulacaksınız 
~~~~~~~~~~--~~~-t·•~·~~~-

AYRICA: Tilrkçe sözlü FO KS dünya haberleri 
Seans Saatları· Her g~n 15-17-19-21,15 Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 

• 13 te ıılive seansı 

sonra otomobil seferleri için 
son derece müsait olacak
tır. 

Daha bu günden Gobi 
çöllerinin yakın bir atide 
deve kervanlarına ebediyen 
veda edeceği anlatılıyor .• 

Pietri Orbant bederiz. 
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Davacılık: Sovyet jOlivier ve şilreka- FratelJİ Sperco "· \'-. --· 
Stratosfer planörünün Ticaret filosu sı Limited vapur Vapur Acentası VV. )i,, H, 

Moskova, ( T.A ) - Sov-

h 1 yetler birliği deniz ticaret acen tası ROY AL NEERLANDAIS Der Zee Şamalarl 3ZJr 30Jyor filoıuaa 1936 yılı içinde Cendeli Han. Birinci kor- KUMPANYASI & C 
don. Tel . 2443 O 

ceman 98 bin ton hacmında THE ELLERMAN LINES LTD. "UL YSSES" vapuru 1 Ma· · ' -·--Bir planörü 13-141 hin metreye çıkar 24 gemi ilave olunacak ve "THURSO" vapuru nisan yısta gelip ayni gün BUR- 1 DEUTSCHE LEV ANTE LaNI 
bu suretle Sovyet ticaret iptidasında LIVERPOOL ve GAS, VARNA ve KÖS- ffANGORA,, vapuru haleq 
filosunun Sovyet mallarını SVVENSEA'dan gelip tah- TENCE limanları için yük Hmanımı~da olqp ANV~RS, mak bugün teknik ha ımdan kahil 

Moskova (TA.) - Nisan 
ayı içinde Moskova merkez 
tayyare fmeydanındun, arka
sında birbirine bağlı iki 
planör bulunan bir tayyare 
havalanmış ve 5.000 metere 
yükseklia"e vardıktan sonra 
tayyareyi planöre rapteden 
bağlar yavaş yavaş uzatıl· 
mağa başlanmıştır. Bunun 
üzerine birinci planör tayya· 
reden 1,000 metre yükseğe, 
ikinci lplanör iıe gene tay
yareden 2,000 metre daha 
yükseğe çıkmıştır. 

Bu hava trenini vücude 
getiren mühendis Şerbakov· 
un bildirdiğine göre, bir 
planörü 13 ili 14 kilometre 
yüksekliğe kadar çıkarmak 
tek~ik. · bak!mından bugün 
kabıldır. Aynı zamanda, bir 
stratoıfer pJanörünüo şema
ları da yapılmaktadır. Her 
tarafı kapah bir kabini bu
lunacak olan bu planörü 
bir tayyare, yukarıda bildi
rilen tarzda, 20 ila 25 kilo-
metre yüksekliğe kadar 
i1al edebilecektir. 

Moıkova civarında muaz
zam bir tayyare meydana 
yepılması tekarrür etmiştir. 
Havacılık bayramlarında ve 
şenliklerde 300 bin seyirci
nin ferah ferah oturabileceği 
miktarda tribünleri ihtiva 
edecek olan bu tayyare 
meydanının projeleri hazır
lanmaktadır. 

Moskova merkez hava 
kulübü, Moskova üniversitesi 
kadın ve erkek talebesinden 
34 kişilik bir paraşütçü 
doktor kadrosu hazırlamak-
tadır. Bu · talebe arasında 
operatörlük de dahil olmak 
üzere her türlü tıp ihtisasına 
çalışanlar vardır. 
ilk müstacel davette, mer

kez tayyare meydanından bir 
tayyare, beraberinde lüzumu 
olan ihtisasta paraşütçü dok
torla, uçacak ve eğer gidile
cek yerde tayyarenin yere 
inmesine imkan yoksa, dok
tor paraşütle hemen o ma
halde atlıyarak en seri su· 
rette hasta üzerinde tıbbi 
müdahalede bulunabilecektir. -----.-------... --.--~--~~~~-

K u -Kl u k s-Klan' la r yeni-
den faaliyete geçtiler - -Kurumuş bir bataklığın içinden 

çıkarılan yedi ceset .. 
Tampa'nın yirmi kilometre 
-Det1amı 4 üncı1· sahifide-

ihraç yolundaki kabiliyeti Jiyede bulunacak. alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURQ 
mahsus surette artacaktır. Not: Vurut tarihleri ve BRcı M~N · · -k ı 

"CERES" vapuru 4 Ma- ve Lt Lt ıçın yu @ ~-Sovyetler birlig~ i nehı'rler vapurların iıimleri üzerine k 
Yısta aeJip 9 Mayısta ca tır. ticaret fılosuna da bu ıene değişikliklerden mes'uliyet 6 "SAMOS 

'>4 1 kabul edilmez. ANVERS, ROTTERDAM, " vapuru 6 ma-~ yo cu ve eşya gemisi, t b kJ · NVERS 
137 römorkör mavuna ve 664 • AMSTERDAM ve HAM- yıs a e enıyor, A r 

çatana ilave edilecek ve BURG limanlarına hareket HAMBURG ve BREMEN .. 
bunların umumi hacmı 378 Alı• Rıza edecektir. den yük çıkaracaktır. 
bin ton tutacaktır. SVENSKA ORIENT "ANDROS., vapuru 12 ma• 

Gerek deaiz ve nehirler I yısta bekleniyor, 16 mayısa 
filosunun bu çoğatılması Mücellithanesi L NIEN kadar ANVERS, ROTTER .. 
işine, gerek yeni limanlar .. VINGALAND" motörü DAM, HAMBURG, BRE .. 
inşasına 1936 senesi içinde 3o Nisanda gelip ROTER- MEN ve DiREKT için yük 
800 milyon ruble sarfoluna- Yeni KavatJar çarşısı DAM - HAMBURG (Doğru alacaktır. 
caktır. 34. Bremen ) COPENHAGE - AMERICAN EXPORT LINE 

Fo~a No. DANZIG·GDYNIA ve IS- "EXHIBITOR,. vapuru 20 
~ • KANDIN A VY A limanımları mayısa doğru bekleniyor, 

Y için yük alacaktır. NEVYORK için yük ala-
oJcuJarına ko- ?..k SERViCE MARITIM caktır. u eQrenler! Mut-

i 1 k ROUMAIN SPANSKELINJE - OSLO 3 ,, 1 laka (Okamf!ntol) 
J ~ "PELES,, vapuru 12 mayıs- "BOSPHORUS ., motörü 

Ayvalık, Dikili, Altınova, öksOrilk şekerle- ~ ta gelip 13 mayısta PiRE, 9 mayısta bekleniyor. y AF A 
Edremid, Tire Kula, Konya, rini tecrob~ edi-~ MALTA, ve BARSELONE ve ISKENDERIYE için yük 
Salihli, bu hatlara yolcu yük ıiz.. ~ limanlarına hareket ede· alacaktır. 
sevkiyatı, ~ cektir. ..Vapurların isimleri, gel-

Zin ef ~ Yolcu ve yük kabul eder. me tarihleri ve navlun tari-
llindaki hareket tarihle- feleri hakkında bir taahhüde 

rile oavlonlardaki d~iişiklik- girişilmez.,. garajından her giln munta
zam ve emin bir surette 
otomobil, kamyon ve tenez
zühJerle temin edilir. 

~alılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmış bir 
...,otör satılıktır. Taliplerin 
idarebanemize müracaatları 
ilan olunur. 

lerden acente mesuliyet Birinci Kordon, telefon 
kabul etmez. Fazla tafsilat No. 2007- 2008 

için ikinci Kordonda Tahmil 

ve T abfiye tir keti binası 

arkasında FRA TELLi SPER

CO vapur acentasına müra

caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11-inci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 

~~~~~-----

Bundan birkaç yıl önce 
Birleşik Amerika 'yı deh§et
ler içinde bırakan bir gizli 
cemiyet vardı. "Ku-Kluks
Klan,, adı verilen bu cemi
yet Florida•ın küçük bir 
şehri olan Tampa'da yeni
den faaliyete başlamıştır. 
Geçende kurumuş bir ba
taklık içinde yedi cesed bu
lunmuş, üç sosyalist te bu 
son günlerde ölüm haline 

, ................................... ,~ 
llzmir YUn mensucatı 

Ve POrjen ~ahapın 

en Qstfln bir mQs

hil ışekeri olduğu
nu unutmayınız. 

ıelecek derecede kamçılan· 
anıştır. Bu vak'a üzerine 
Tampa polis müdürü, mu
vini ve başhca daha küçük 
nıuavinler tevkif edilerek 
blabkemeye verilmiştir. Bun-
ların doğrudan doğruya bu 
cinayetlere iıtirak ettikleri 
nıuhakkak sayılmaktadır. 

Son günlerde işkence e
dilmiş olan bu üç osyalist, 
dostlarından birinin evinde 
toplanmışlardı. Bir polis 
dairesine götürmüş ve ora· 
da sorguya çekmişlerdir. 
Sonra polisler "sizi evinize 
götüreceğiz,, diyerek bir 
otomobile bindirmişlerdir. 
Bu üç sosyalisUen Pulno 
'•ki tecrübelerile bu götü· 
'Ülüşün iyi birşey olmadığı· 
Ilı anlamıştır. Hadise pazar 
•lcşamı oluyordu. Bir kala· 
halık yerden geçerken .. im 
dat,, diye bağırınca halk 
etrafı sarmış ve ne olduğu· 
llu anlamak istemiştir. Po· 
lisler, bağıran adamın bir 
defi elduğunu ve tımarhane· 
Ye götürdüklerini söylemiş· 
lerdir. 

Türk A. Şirketinin 
HALKAPINAR K Ui\1AŞ 

FABRiKASI 
Tarafından mevsim 

kumnşlnr: 

dolayısile yeni çıkardığı 

SAGLAM 
ZARiF 

• 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptırncağımz elbiseler için bu mamulatı 
tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kcmaleuio Cadddesinde F AHRf KANDE-
ıuJ R O~LU 

'----------~--------------' 11 1111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rıırn:"t: 

~ Türk Hava Kurumu § - -1 Büyük Piyangosu 1 
§ 21 ioci tertib biletleri satılıyor § 
~ 1 iui keşide- 11 Mayıs 936 dadır. ~ 

Otomobil deniz kenarına 
R'elince sosyalistlerden bir 
d''" f ıaeri kurtulmaya çahşmış, 
•kat kafasına inen bir lobut 

ile baygın bir halde yere 
leriJmittir. Poliıler bunları 

§ Bnynk ikramiye 25,000 lira mnkafat 20,000 ~ 
§ liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve ıo,ooo lira- § 
§ lık bnyilk ikramiyeler de vardır. Bu tertibin bi- ~ 
§ (etlerini takip etmek için birinci ke,ide biletini §§ 
§ şimdiden alınız. § 
~ Biletler hnkOmet önDndeki direktörlük ~ 
~ girşesinde ve bilOmum bayilerde satılır. ~ 

'1111NlllllllllUlllllUUlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllla# 

Kuvvetli milshil 
isıiyenler Ş.ıhap 

Sıhhat 80rg0n 

haplarını Maruf 

ecza depolarmdan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

,_ .... 

~~~~~~~~~~~~. 
BAŞ DURAK 

H AıttDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
tu-

1 .Z.lrcıc:.l 
> 



Sahife 4 :(Uluıal Birlik) 1 Mayıı 936 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------

Arab Yahudi ihtilatı gün· 
den güne artıyor 

~~~----~~--.·~----~~~ 

Almanya'nın, ani bir hareketle Çekoslovakya'ya Kudn~ mnftü~ü,hirbeyan?ame.n~ş-
ıd ..., h ) d ..., •• 1 • retmış, grevın devamını ıstemıştır 

88 Irmaga 3Zlr 31) ıgt SOY enıyor Paris 1 (Radyo)- Kudüs- söylev vermiı ve demiıtir ki: 
ten ielen son haberlere sıöre - Yahudiler, sulbü seven 

Ji,ransız hükumeti, cihan sulhuııun tehlikede 
ileri sürerek lngiltere'nin dikkat nazarını 

bulunduğunu 

çekiyor 

büyük müftü, neşreyle~iği bir ulustur. Tazyik karıısın-
bir beyannamede grevin ae · da bile sulbperverliii eldea 
ticeye kadar devam etmesini bırakmazlar . 
istemiştir. Bu vaziyet, Lon- Filistincle devam eden son 

için i'eceJi k ı ki d dra siyasal çevenlerinde de· argaıa ı ar a öldlirülen her· 
latanbul 1 (Özel)- Paris ıiyasal çeYenleri, şu haberi yay· ini bir hareketle Çekoslovakya'ya saldırmak 

mışlardır : glindtizlü hazarlandıiını ilive eylemiştir. 
Fransız hilk6meti, lngiltereye milracaat etmiş ve Alman· · Nevyork Herald gazetesinin de neşreylediği bir telsizde 

rin akisler yapmııtır. Ingiliz. bir Yahudinin yerine bin Ya 
lerin, vaziyeti kurtarmak için budi iÖnderilecek.tir • 
Filistine asker 2öndermek Son haberlere göre Yafa 
niyetinde oldukları söyleni- limanı tamamen muattal bir 

ya'nın, son günlerde aldığı vaziyeti öne ıftrerek, cihan Çekoslovakya'nıa, bu tehlikeyi anladıiını ve bütün kudre· 
sulhüoüo tehlikede bulunduj'unu bildirdiği sribi Almanyanın tile silihlan111ağa başladıiını bildirmektedir. ....... •·· 
Sekizinci edvard, Mısır Türk kusu Pazar 

' kralı Far~~!!e görüştü günü açılacak 
Kral Fuadın cenaze marasimi 

fevkalade parlak olmuştur 
---------------------K ı y"m eti i tayyarecilerimizden Vecihi 

yor. 
Burünlerde Filiıtine hicret 

etmek üzre Varşovadan ha
reket etmek üzere bulunan 
Yahudiler, kargaşalıklara rai
men ıeyabatlerini tehir etmek 
istememiılerdir .. 

Nevyork'tan ıelen haber· 
lere nazaran, oranın Haham
başısı doktor Stefen Vize, bir 

haldedir. Maiazalar, hafta-
lardan beri kapalıdır. Tica· 
retod&11, hilkumete milracaat 
etmiı vu bu hale bir in ev
vel ıon verilmesi için teda· 
bir alınm&11nı istemiıtir. 

Nevyork Yahudileri Arap· 
lara bir cevap olmak üzere 
Filistinde arazi saha almak 
için 36 bin dolar &öndermiı· 
lerdir . 

Ankara, 30 (A.A) - Mı· çıkarılarak bir top arabasına 
ile Mustafa, irfan şehı·imize geliyor ----------· ··------------

sır kralı S. M. Fuad'ın ölü· konmuı ve c:amiye götürül
mü dolayısile Baıvekil Is- müştür. Cenaze nama.ı kı
met lnönü namına hususi hndıktan ıonra gene top 
kalem müdürü elçiliğe gi- arabası ile Mebmed Ali pa· 
derek taziyette bnlunmuştur. ıanın türbesinin yanındaki 
Vekiller de ayrıca elçilikte mezara g-ötfirlilen cenaze 
açılan deftere taziyet maka· burada gömülmüştür. Mı-
mında imza koymuşlardır. sır'da matem devam et-

lıtanbul 1 (Özel) - Mııır mektedir. 
Krall Fuad'ın cenaze töreni Lonra, 30 (A.A) - Kral 
çok parlak olmuştur. Cenaze Faruk, bu sabah Pukingam 
alayının geçtiği· caddeler ve sarayında kral Edvard'ı zi
buralardaki evlerin tarasa· yaret ederek yarım saat 
ları hınca-hınç dolu idi. görüımüı ve saat 14 de 
Tabut Abidin Hrayından Kahire'ye hareket etm!ıtir. ........... ---~--------
Yunan Kralı Averofta 

süvarilerle görüştü 
Kral Yorgi, beraberinde prens Pavlcf ol· 

duğu halde geçid resmini takib etti 
Pariı, 1 (Radyo) - Ati

na'dan haber veriliyor: 
Kral ikinci Y orgi, refaka

tind~ veliahtl prens Pavlo 
ol.&uju halde buıün Kalib· 
roa'a riderek donanmayı 
teftit et•iştir. Bu teftiş 
esnasında binlerce halk Ka
li broa 'a sıelmiı bulunuyordu. 
Kral, veliahtla beraber {Ki· 
lloaya) torpitoıuna binmiı ve 
donanmayı baıtan-baıa rez
miıtir. Donanma efradı, ge· 
milerin gövertelerin.&e ıaffı 
harb nizamında sıralan~ıı 
oldukları halde yedi defa 
zito (yaıa) diye bajumıı· 
lartlır. 

Kral, teftiıten sonra Ave
rof'a i'elmiı •• orada top· 
lanmış olan biltQn gemilerin 
süvarileri . ile donanma er
kinı harbiyesi, donanma 

kumanclanı Sakellropuloı ta· 

rafından keadisioe takdim 

edilmittir. Süvariler, ica· 

bında canlarını fedaya amade 

olduklarını kralın huzurunda 
beyan etmitlerdir. Kral, 
Averof zırhlısından ayrılır· 
ken 21 pare top atılmak 
ıuretile uğurlanmıştır. 

Yunan donanması, manev· 
ralara baılamak üzere derhal 
açık tleniıe hareket etmiıtir. ____________ __...~ .. --~---------

Hatalar cezasız kalamaz 
--·-· Salamin dridnavtını almamakla 

bttyok bir hata işlemişler 
Atina - Sabık Yunan deniz bakanı amiral Dusmaniı, 

Yunan donanma1ının Lbaşladıj'ı umumt manevralar müna· 
sebetile yazdıiı bir makalede diyor ki: 

Genel savaştan evye) Almanya'ya ısmarladığımız (Salamin) 
clritaaYhnı harpten sonra almamakla büyük t.ir bata itle· 
elik. Bir darbı m11ele i'Öre hatalar cezasız kalmaz. Biz de 
timdi iıleditimiz bu büyük batanın cezası çekiyoruz. Zira 
(Salamin) elimizde bulunsaydı, Yunanistan'ın Akdeaiz'deki 
vaziyeti buiünkiladen çok farklı olacaktır. 

-------------~ ... ·~---~-~---------
Mühim müzakereler 

Paris 1 (Radyo)- Alakadar çevenlerde iddia olunduiuna 
iÖre, Fransız Dış iıleri bakanı müıyü FJaaden, ltalya- Ha· 
lteı mes'elesi etrafında Papannı Pariı mümessili Kardinal 
Mailiyoni ile mühim müzakereler açmıı bulunuyor. Bu mil· 
ıakerelerin, buılnlerde aetice vereceii bildiriliyor. 

Ankara 30 (A.A) - Öğ· 
rendiiimize göre, Mayısın 

3 cü pazar ıünü latanbul, 
lzmir'de Türkkuşu şubeleri 

törenle açılacaktır. 

kaç ıün içinde daha ıeniş Sovyetler 
bir çalışma sahasına ermekte • • 
olan Türkkuşuna faal aza Deoız nıilzakerelerıne 
kaydedilecekler nizamaame aiı·iyorJar 
mucibince tam teşekkülü bir Lond e30 (A A)- S t 

Adana, Kayseri, Bursa hh. h , . f ra . ovye 
sı ıye ey eh tara ından mu b"' k.a t' · d · x k u ume mın enız muza e· 

şubeleri de bugiinlerde açıl
mak üzeredir. Tiirkkuşu şe· 
fi Sami beraberinde Türk
kuşunun yetiştirdiii üyeler· 
den Rüstem, Mehmet ve 
Hikmet olduğu halde lstaa
bula gitmiştir. Gene ilyeler
den Raif ve Faruk ta bu 
akıamAdana'ya gitmektedir. 

ayeae edilerek sıbbatlarının relerine iştirak etmek üzere 
plinörlerle uçuşa •e tayya- buraya gelen delegesinin; 
relerden paraşütle atlayışa ln2iltere tarafından yapılmış 
müsait bulunduiunun raporla olan teklifi kabul ettiği bil-
tesbiti lazım gelmektedir. tiirilmektedir. 

Gene nizamname mucibince Mustafa Bey 
uçucu kaydedilecek üyenin 
en aşaiı orta mektep mezunu Heykeli Pazar gOnO 
olmaıı İClp etmektedir. Liıe dikilecek 

Vecihi, Mustafa ve irfan 
da lzmir' e gitmek üzere bu
lunuyorlar. lıtanbul'a üç, iz-

. ' 8 ' Ad ' mu e ursa ya ve ana ya 
ikifer tane talim plin6rü gön 
derilmiıtir. Bu suretle bu bir 

••• . -
Normandi 

Pervanelerinden bi· 
rioi ka~ırdı 

Pariı, 1 (Radyo) - Nor
maadi vapuru, tecrübelerden 
Hıvr limanına tlöaerken 

penanelerindea ltirioi kaçır

mıştır. Vapur, derhal tersa

neye {"ekiJmiıtir. 

Üni•eraite mezunları tercih 
edilecektir. 

Türkkuıuna kaydolunacak 
üyeler Haziran sonlarına 

kadar derslere devam ede· 
cekler ve içlerinden sEçile· 
cek olanlardan 120 kiti 
önümllzdeki Tem muzda in· 
öoü'nde açılacak olan kampa 
a-öaderileceklerdir. Kampta 
ilç ay kadar kalacak olan 
iye erin iate ve ibateleri 
Türk hava kurumu tarafın· 
da~ temin edilecektir. 

Kanunen ihtiyat subaylı
i•na ayrılacaklar bu kamp 
devresiaclen ıonra isterlerse 
ha•a kıtalarıaa uçucu subay 
olarak 2irebileceklerciir. 

Teblin edildiiine sıöre 
Normandi, 6 Mayısa kadar Ku-Kluks-Klan'Jar ye· 

- IJaşıarafı 3 ncü ~ahifede -

tamir edilmiş olacak ve oiden faaliyete geçtiler 
Nevyork seferinden 2eri 

( -·-~--- uzaiında olan Brandon or-
~·----•--2•--•, manına götürmüşler, çırçıp-
kalmıyacaktır. 

As kere Davet lak •oyduktan ıonra kan 
çıkarıncaya kadar kamçıla-

Gayri islim erat mıılardır. Bundan sonra vü-

çağrılı yor cutlarına kaynar katran dö-

lz•ir aakerlik ıubeıinden: kerek tüyler iizerinde yuvar-
Şimdiye kadar askere lamışlardır. Bu usul "Ku • 

ça!rılmamıı veyahut çağ· Klukı • Klan" cemiyetinin 
rıldığı halde relmiyerek uıulüdür. Üç sosyalistten biri 
bakaya kalmıı veyahut iıkenceye dayanamayarak öl-
ha1tah&"ıadaa ve baıka müş, diierleri arkadaşları 
aelteplerle reri kal•ıı ve tarafından bulunarak Tam-
askerlik etmemiı 316 tlo- pa'ya getirilmiştir. 
;umundan 327 dahil do- Tahkikatın neticesinde ıeh. 
ğumuna kadar gayri iılim rin fİmdiki ve eski polisle-
erat kimilen mürettep rinden yedi kiıi suçlandırıl-
oldukları müesaeaelere mııtır. Bu eski cemiyetin 
sevkedileceklerdir. r~isi olan doktor Hiram VV. 

Bunlardan askerlik biz- Evanı " Şahane sihirbaz " 
metlerine karıı bedel ve· adını taıımaktadır. Bu adam 
recek ola•ların nihayet Tampa'ya geLrek bu cina-
Mayııın beşinci ıttnü ak- yetin Klan cemiyetine isnat 
ıamıaa kadar istidalarile edilmesini protesto etmiıtir. 
ıubeye gelmeleri buiüne Fakat cinayetin ıekli bu işte 
kadar relmiyenlerin be- hiçbir şüphe bırakmadıiından 
delleri kabul edilımiyeceii Floricla ve Tampa ahalisi, 
ilin ol11nur. proteıtoya kat'iyyen ehem

miyet Yermemiıtir • 

Doktor Mustafa ley hey· 
keli, Pazar i'iiall 6ileclen 
evvel saat 11,30 törenle di· 
kilecektir. Büyük ada•ı 
sevenlerle bütün doktor •e 
münevver~n, belediyece da
vetlidir. Herkese hususi da· 
veliye gönderilmemiştir. 

Jtalyao'Jar zehirli' gaz 
kullanarak Sasabane· 

yi zaptettiler 
-B~ıarafı birinci ıahi/ede
Adis-Aba ba 'daki Habeı aı· 
keri Ye askeri idaresi çekil· 
miı ve ıehrin idaresi bele
diyeye tevdi edilmiıtir. 

Adis-Ababa 30 (A.A) -
Röyter muhabiri bu sabah 
ltalyan uçaklarının içleri boı 
olan Adiı-Ababa tayyare 
hanrarlarını mitralyöz ate· 
ıine tuttuklarını bildiriyor. 

lstaabul, 1 (Özel) - Roy· 
ter ajansının verdiği habere 
ıcöre, V ehip paıa ordusu 
Saaabane'de hezimete utra· 
mamıı ve fakat ltalyan'Jarın 
zehirli gaz istimali üzerine 
&eriye çekilmek mecburiye· 
tinde kalmııtır. 24 Ni1anda 
baılıyan ve mllteaddid de· 
falar püskürtülen ltalyan 
taarruzunda binlerce beyaı 
asker zabit ve askiri öl
mllttiir. 

1 Mayıs 
Bahar bayramı 

Buiün 1 Mayıs Bahar 
bayramı olduiundan resmi 
de•air ve mektepler kapa
lıdır. Bazı mektepliler kendi 
aralarında gezintiler tertib 
etmişler ve civar bahçelik· 
lere iitmişlerdir. 

itizar 
Yazının çokluğundan bu2ün 

(Sardanapol'un ölilmli) adlı 
tefrikamızı koyamadık. Sayın 
okurlarımızdan 6z0r dileriz. 

Çember1ayn 
. Seyahatı hakkındaki 
şayiaları yalanlayor 
Londra 1 (Radyo) - Sir 

Osten Çemberlayn, dün 
iauraya ielince derhal mat
buat mümeasillerini kabul 
etmiı ve Viyana aeyahah 
hakkında iıaa olunan haber· 
lerin aıılıız olduiunu bildir
miıtir. 

Müzayede ile 
Fevkalade 

Boyttk · satış .. 
Acele yolculuk dolıyıelle :ı 

mıyıı 9!l6 P1111' gGaCl 18bıh· 
leyin &Ht 10 da gôılepe nU 
konığını geçince 11hll tarafında 
868 No, lo hanede marof iki 

aileye alt fe•kalAde JOkı mo 
beJyıları mG11yede ıaredle 
eahlıcakhr. 

l 2 parça kObik kadife odı 
tıkımı, çnlzdea mımol bGfe , 
iki adet dôrt kOee yemek ma. 

1111, n birçok anapa lıkem · 

leleri, yeni bir halde Lepalg 
markalı 3 Petallt ılmın plyı . 
noıo n tabareal, Deri bir ka· 
nf'pe iki koltok, KCltClphıae 

yeni bir halde ideal markah · 
tGrkçe y111 mıklnaıı, Brona 
birer buçuk klolllk 2 adet 
karyola mı ıomyı, Şlfanyeralı 

aynalı dolap n ta.aleti n 
Komodfnoıo, ce•iı eemılyeU;, 
ılgıra ıehpıları, Emaye bınyo 

Ye termoılfon, tek kapola ay· 
nah dolap, Slnger dikit el mı· 
klnuı, gayet Jcıke Ye nıdlde 

Sahibinin eeıl Salon gıımofo· 

na 48 plAklle, 9 parça kıhfl1rlle 
beraber koltuk takamı, hatır 

kınıpe talumlırı, donr 111tı, 
kadife ıeılong, nikel Ud kiti· 

ilk keıme karyola mı ıomyı, 

tekr11 105 Ye 135 11atlmllk 
iki direkli karyolıl1r, yaglı 

boya lnhalar, ıam iti aedef 
tılemeli baycık et .. jer ma1111 
kltaph~ı, ork, komodlnolır, 

etf'jer, aynalı baya Ye ıyaaıı, 

ıemafer, mermerli orta m•n· 
ıı, bahçe klnıpeıl, poker mı· 

1111, nlıeler, birçok poreelea 
çay ve yemek tıbakları Ye hı· 

kırlar, bıla, kilim ve eeccıde· 

ler veıalre birçok mobllyılar 

aıGzayede ıoretlle 11tılıcak1ar. 

Fıraatı kar.ırmayıaıı. 

Fır11t arhrmı nlono 
Aıla ~ımk 

Telefon 2056 


