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lJLU~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

- Pazarh;si - 4 Mayıs 1936 

al kan 
Konseyi, bugürı Belgrad'da 

dış bakanım1zın başkanlığı 
altında ilk toplaııtıs1nı yapa· 
caktır. 

Fi ta (100) Para 

Adis -Aha. a, Ateşler içinde Yanıyor, 
Ingiliz Sefiri Ve Tebaası Da ~(açıyor 

imparatorun Ce ıevreye giderek Galatasaray Türk kusu dün 
nıemleketinin hakkını bizzat Ankara Gücüne törenle 'allıldı 

d . l . 3-2 mağlôb oldu 'S müdafaa e eceğı söy enıyor Aakora, 4 (Özel) - DGn 

Negüsüo paytahtau ayrılışı çok hazin oldu. .t\yrılış 

teklifini imparatoriça ileri sUrdü ve meclis kabul etti 

A•kara ıtadyomundı Gala

t11aray ile Ankara Gncu 

takımları araaıntla yapılan 

maçta, Ankara Gllcü 3-2 

Muhafazn altına alınan Adis-Ababa istasyonu 
Pariı, 4 (Radyo) - Ha- ıonra Adiı-Alıtaba 'yı tcrk-

aeıiıtan ahvali fecaat arze- eylemittir. 
diyor. NegUs kaçtıktan ıoora l•paratorun ayrılışı; çok 
alııl olan nziyet, tam \tir hazin elmuıtur. 
ıaarıi şeklindedir. Söylendiiine iÖre; lmpa· 

ratorun büyük oilu Habeşiı· 
tanda kalmıştır. Bir rivayete 
ııröre; Bıdoiliyo ile sulh mü· 
zakerelerine girişmiıtir. 

Londra 4 (Radyo) - ltal
yanlar, Adis·Ababa'ya iİrer 
sı-irmcz , lniiltere ıefiı i, se
faret erl<auile ve tebaasile 

:beraber derhal Adis·Ababayı 
terk edecektir. 

Galata11ray takımını yen· 
a..ıiıtir. Maç, çok heyecanı. 
ve ilk devreden itibaren 
Ankara Gücünün hikimiyeti 
altında 2cçti. 

Ankara Gücü, şimdiye 
kadar muhtelif kulüplerle 

yapmış olduiu müteaddid 

maçlarda düakü ile oobirinci 

aalibiyeti kazanmıı oluyor. --······---Adis· Ababa'om ltalyımlar 
tarafındın İŞi•Iİ dakikadan 
dakikaya bekleniyor. Bir lngi liz 

Şehirde başlıyan raleyan d 
çek tidcletlidir. Habet'lcrio, Harb tayyaresi llştO 
küme halin~• Franıız atfa- ve parçalandı 
rethaaesi önünde toplanarak Hartum 4 (R1tiyo) - Bir 
ıaümayiıte bulundukları ve d 

Joailiz askeri tayyareıi, ün 
aefırethaaeyi yakmaia! te- 6 

tıbbilı ttiklui aöyleniyer. kazaya uirıyarak düşmüş ve 

imparator, Cibuti iıtasyo· 
ı:ıuna vardıiında binlerce 
Habet'lcrl• Cibuti valiıi, 
llltwki kumaatlanı ve daha 
birçek Fraoıız mil.ki ve 
ricıl tarafından karşıla•· 
11u4tır. Seacıallı askerlerden 
ıaUrekkep bir kıt'a, nllm 
reiaıini ifa eylemitlir. Hava
nın ıen derece ııcak olma
aına raamen, binlerce halk 
vardı. 

Adis·Altaba'cla, reımi tel- pilotla yanındaki iki zabit-

Na lıa s Paşa ıiz merk~zi, mes'uliyet kabul ten biri parçalanmış, diğer 
etmekıiziıı itlemektedir. Mua· zabit yaralanmıştır. Bu iki 

Tren, teehhürle tam saat 
14 te iıtasyona vaaıl olmuf· 
tur. lzmarator ve imparat•· 
riçe ile Lııları v• kUçilk 
otlu (dük dö Harar) yagon· 
dın çıkmıılar ve otomobil
l~rle limana ıiderek orada 
bekliyen lna-iliz Doıtreburu 
(Diyana)ya binmitlerdir. 

imparator, i•zetecilere 
beyanatta bulunmaktan çe
kinmiıtir. 

(Oiyaaa) Oostreyori , der-

hal meçhul bir semte hare
ket eylemiıtir. 

Londra, 4 (Radyo) - ln 
ıiltere'oin Adiı ·Ababa sefiri 
lagiltere dış işleri lukanlı · 
iına bir rapor ııöndererek 
Habeıistan' dan ayrılışını bil · 
dirmiştir. 8u raporda deni 
liyor ki, Neııüı'Un başkanlı 
iında aktolunan nazarlar 
lbecliıinde, imparatoriçe de 
bızır l,ulunmuıtur. · impara
toriçe, en ıon ıö2 ıöylemit 
hıllu kırdarmamak için Adiı
Ababa 'oın barpıız teslim 
edilmesini ve imparatorun, 
lİleıile '-•ra ber Ha beıiıtan 'ı 
terketmeıini teklif etmiştir· 

imparatoriçenin bu tekli· 
fini, nazırlar meclisi de ma· 
kut iÖrmtıı ve imparator, 
•ırayı :açık bırakarak ail•
•ilı ~eraber ııcı yarıııatlıD 

S 
. . tazam mu"abere vasıtası, zabit, lna-iltere hava bakan-

aylav Sel'.) mıude / d ~ J 'I'. J _ lıgvmıo mübim erkioıntlandı. '.!) - Derıtımı t ör üuru '" ıı,eu~~-

~~~~~------•------~~----~ 
kazanıyor Doktor Mustafa Enveı· 

Kral birinci Faruk 

Kahire, 4 (Radyo) - Mı
sır kralı birinci Faruk, yarın 
lskenderiyeye muvasalit ede· 
cek ve derhal özel trenle 
buraya gelerek doiruca ca-

'ye ve ondan sonra da 
Dil 'd 
babasının mezarına il e-

cektir. 
Kahire, 3 ( Radyo ) -

Mısır'da saylav seçimi .de.vam 

t ektedir. Dört ınhhab 
em d .. . 
dairesinde namze iosterı-
len beş Veftçiden dördü 
kazanmıştır. Her tarafta Na-

h Paıa fırkasının kazan-
a• k d' dıjı bildirilmı te ır. 

heykeli dün açıldı 
--·-· 

Şarbay 

hum un 

bir söylev vererek mer
meziyetle~indeıı bahsetti 

lzmir ve Hinterlandı hal· 
kının pek yakından tanı

dıiı merhum doktor Mus· 
tafa Enver için dikilen kü· 
çük kıt'adaki heykeli dün 
yüzlerce lzmir'linin iştiralıc 
ey)ediii parlak ltir törenle 
açıldı. ilbay, parti bıtk•nı, 
ieneraHar, ,arbıy, bütün 
doktorlar, esnaf birlikleri 
törende hazır bulunuyor
lardı. Bando muıika da 
vardı. 

Mustafa Eover'in büıtü, 
bir Türk bayraiile örtülmüş 
bulunuyordu. Evveli Şarbay 
Beh~et Uz bir söylev vere· 
rek merhumun hayatından 
bahsetti; 1866 da Birgi'dc 

do§-4'uiunn ilk tahsilini ora
da yaptıktan sonra lstanbula 
Kittiiini medresede okuduk
tan sonra Tıbbiyeye ieçti · 
iini ve doktor olarak 93 bar· 
bına iıtirak eylediiini müte
akıben lzmir'e itlditini, o 
zamanlar Gureba hastaha
nHi olan Memleket hastaha
neıinde çalıştıiını ve kendine 
karşı cephe almıt bulunan 
yabancı doktorlarla müca
dele ettiiini, ıenelerce çalı · 
ıarak binlerc:ı vıtıodııı hı· 

Merhum Mustafa Enver 

yat bahıettiiini birçok za· 

manlar uykularını feda ede

rek çahıtıiını, Memleket 
hastahanesini ıslıh ettiğini 
hiçbir operatöre nasip olmı
yacak bir faaliyet gösterdi
iini, hekimlik bayabnda 50 
binden fazla ameliyat yap· 
tığını ve bunun 16 binden 
faılasınıa mesane amcliyah 
oldutunu, merhumun mezi · 
yetlerintlen babıetmit ve lı
mir laalkanı• bu heykeli dik· 

Bir planöı·ü talebeler çekerek bir 
iki sektirme yaptıı·dılar 

Türk kuıu lımir şubesi 
a~ım töreni, dün~sabah saat 
onda Kültllrparkta yapıldı. 
Törende ilbıy Fazlı Güleç, 
Parti baıkanımıı Y ozıad say· 
lavı Avai2Doian, 2eaerallar, 
Şarbay Behçet Uz, Defter· 
dar ve binlerce halk bulun
du. ilbay Fazlı Güleç, bir 
ı6ylev vererek Tnrk kuşunun 
ehemmiyetini teb11üı ettir
miı ve bu sporun askeri 
bakımdan kıymetini anlat· 

mış, hor zaman ve her yerde 
olduiu gibi, Türk uluıuaun 
Duada da muvaffak olaca· 
iını söylemiştir. 

Parti başkanımız Y oııad 
aaylıvı Avni Doğan da bir 
.1öyl v vermiş, Türk ordusuna 
birinci hedefi göıteren ve 
onu hedefine ulaıtıran Ata
türk şimtli Türk ulusuna 
ikinci hedefini a-öıterdiiini 
buna da ulaıacağımııı ve ita-

- Devamı dördilncl1 tt1lıif<ule -

~----------~--·--------------~ 

ilkbahar at yarış-
ları dün bitti 

--·-Mevsimin son koşus11 çok heye
canlı ve ~üzel oldu 

Ukbabar at yarıılarıoın 
ıonuncuıu diin yapılmııtır. 
Havı kapalı ve kıımen ya· 
iışh ıeçtiii için, evvelki 
keıular kadar kala balık 
yoktu. Birinci koıu dört ve 
daha yukarı yaıtaki Arap 
at ve kısraklarını mıbıus 
itli. Birinci Sa.la, ikinci Ünlü 
ıeldl. ikinci koıuda Mem
duh'un Şelemi birinci ve 
Emir Salib'in Ônsarı ikinci 
oldu. Dört ve daha yukarı 

yaıtaki saf kan lniiliz at 
ve kııraklarına uıahsus olan 
üçüncü koıuyu Markiz ka
zaadı. lkinciliii de Barç aldı. 
Dördüncü kotuda dört ve 
daha yukarı yaıtaki yerli ve 
yarım kan lngiliz atlan 
koıtu. Birinci Alemdar, 
ikinci Ceylln ıeldi . Mevsi-

min ıon koıusu çok heyecanlı 
oldu. Mesafesi 1800 metre 
elan ve üç yaıındaki yaram 
kan Inıiliz taylarına mahsuı 

melde bir borcu CSdemiı ol· 
duiunu söylemif, bu iş için 
yardımda bulunanlar teıekkür 
ederek ıözünü bitirmiıtit. 
- Deı·amı 4 nca sahifede 

koıuda Gülizar birinciliii, 
Tihu'cla ikinciliii kazan4'ılar. 

Fransız 
Ordustı teftiş 

'edildi 
~ 

~ -~ General Goro · ... 3 
" ., 

lstanbul, ~ (Özel) - Pa
ris 'ten alınan ıon haberlere 
2öre, itDtral Moren, Fran
sız ordularını teftiş etmit ve 
- Vevanıı 4 11 cü sahifede 
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Saıufc2 (Oluaat Birlik) 4 Mayıı 936 

. --- • Afrik~a harhı, daha şimdiden FiKRA 

L•ü ., . b b - nh2 :-.d-h. 
1 

• ltalyanların, Habeşleri tamamen tepeleye hilec~klerİ· ~;~n~~!t ç~~:~:: ~~~~;P~;-
ı nın a ası 11 en ıre or a- . b . H h ı . - Kral ve krallığı attık· 

d k h 1 t ne hiç bir askerı mu arrıı11, a eş eı·ı tanıyan lnkıllbın bir takım esaslı 
a ll a y O m U Ş 11 biç bir mütabaSSIS kani deg"' ildir v~~ifel~ri .. vardı. Bunlardao 

Paris'te nice milyonerler yeti failinin mahkemeye ve- . , . . . . v. . . bırı, koyluyll topraklandır· 
ve glizeller vardır ki, sosyete rildiğini ve muhakemenin, Meşhur Ruı muharrirle- ğildir. 1913 yılından itıbaren ı yanın bırıktırdıgı ıhtıya~ al: maktı. Eıki idarenin kafasın• 
alemine karşı olan bigane- Cinayet mahkemesinde baş- rinden (Radek) ltalya-Habe- bu bütçe açığı 250 milyon tının dışarı akmak tehlıkeıı ve kağıdcıhğına esir olduk· 
likleri dolayısile onların vü.. lamak üzere bulunduğunu şistan harbı münasebetile sterlin teşkil etmektedir ki, baş göstermiştir. ltalyan or- Kanun projeleri yaptık; mil· 
cudünden kimsenin haberi yazıyorlardı. yazdığı bir makalede di- bunun 100 milyon sterlini dusu kısa bir zaman içinde nakaşa ettik; bozduk; Fran· 
olmaz. Paris halkı, bu havadisi yor ki: yalınız son seneye isabet et- Habeşistao'ın hakkından ge· sız ihtililinin mukaddes 

Bizzat Baba Anri'ye ge- okur okumaz, Mevta teşhir- "ltalya'nın Habeşistan'a mektedlr. Devlet kendi mas- lebilse dahi Italya'nın bugüa- haktan davaları arasında 
lince, bu adam hakikaten hanesinde cesedi teşhir olu- ltarşı açtığı harbın emper- rafının dörtte birini vergi kü ekonomik durumunu hiç bunaldık. Biz konuşadura!ı .u, 
ceridei muhakim okurlarının nan güzel kadını yeniden yalist mahiyette bir barb tahsilatile kapatmamaktadır bir türlü Habeşistan zafer- isyan, yağma ve yangın 
dikkat nazarını celbedeck hatırlamış ve alakasını taze- oldug"u şüphesizdir. Ancak ve Mussolı'nı' vergı' yu"'-üau"n <Yeldi, köylüler topraklandı 

11 feri düzeltebileeek deiildir. & 

kadar mühim bir şahsiyetti. lemişti . Birkaç gün sonra bu hücumun İtalya Faşizmi- daha fazla artırılması kabil Halbuki ltalya'nın Habeşleri amma, biz yalnız iktidardan 
Bu itibarla bir cinayetten mütemmim malumatla bu ha- nin bugünkü ekonomik vazi- olamıyacaaını açıkça so"yle- değil, memleketten de olduk. • tamamen tepeliyecegv ine hiç dolayı adalet pençesine düş- vadisin tekrar intişarı'le Paris t' d h'I~ · l d K l 'tt'kt b' '"ddet ye ıne ve 8 ı ı sıyasa u- miştir. Habeş harbı ltalyan bir aıkeri muharrir, hiçbir ra gı 1 e~ ır mu . 
müş olan kendi oğlunu kur- ahalisi, büsbütün alakalan- rumuna münasebeti nicedir? bu"tçe açıgvını ku"çu··ıtx.r nıu·· sonra, ispanyayı gezen bır 

u Habeıistan'ı tanıyan müte-
tarmak istemesi elbette dik- mış, muhakemeyi dört göz işte mühim bir mes'elel Ha- dersiniz? Tersine olarak bu haasıs inaDmamaktadır. Fransız muharririnin ıözilnil 
kat nazarı celbedebilirdi. ile beklemeğe başlamıştı. betiıtan'ı istila etmeyi haklı harp daha şimdiden pek çok Habeıistan'ın tabii ıer- hatırlarım: "lspanyol'la~ ~e· 
!.vveliemirde M. Anri'nin Bu husustaki temayül, gün- göstermek için ltalyan Fa- miktarda para yutmuştur; vetine dair matumat pek jim değil, hllkümet değııtır· 
komşuları bu mes'ele üzerin- den güne çoğalmakta idi . şizmi eskimiş ve çiiıük de.. ltalyan liretini istifham işa- az tahkik edilmiştir. D.o.ğru- ~ilerl,, ve .. iliv.e. ediyord~~ 
de çok tevekkuf etmiş bu- Herkes, bir şayia ortaya JiJler ileri sürerek, diyor ki: rati altına koymuştur ve ita(- _ Deııamı dördr'irıcü .ı;ahıfede- ispanya bazım ıçınde çırp 
lunuyorlardı. atmış, cinayet kurbanı ltalya'da ne kömür, ne de- ......,.. ........ ~ nıp durduğumuz Fransız ib· 

Çok iyi bir adam diye güzel kızla suçlu Lüi hak- mir, ne petrol, ne pamuk 5 E k k d • tilili zındanına, kendiliğin• 
tanıdıkları mUsyü Anri'nin kında muhtelif ve umumi vardır ve nüfusu dolup taşan 8 raf eş 3 r 3 r Ver J den girip bapsolmağa uğra· 
oğlunu nasıl okuttuğunu bil- efkarı gıcıklayan hikayeler bir memlekettir ve onu bun- şıyor." 
dikleri ve bu delikanlının uydurmuştu. Öyle bir halde dan artık muhaceret te kur- ·-.._ } 1 d 1 Zından sözüne Külmeyiniı: 
tam bir terbiye görmüş ol- ki, muhakemenin başlıyaca- taramıyor; çünkü Amerika ~flveyş kapatılacak, ta ya Or U arı Zamanı geçmiı, hayat .,e 
ması hasebilc katil oıamıya- ğı gazeteıerce ilan edildik- muhacirler için kapılarını H abeşis ta nd aıı (\ı karılacak! reameıcre cevap vermiyeo 
cağına kani bulundukları için ten birkaç gün sonra ara- kapamıştır. Italyan faşizmine ~ mukaddesler insanlar için 
muhakemenin bir in evvel nılsa idi, Lüi'nin muhakeme- karşı husumet besliycn Av- Berut gazeteleri yazıyor: )anınca kendilerini Milletler en korkunç zencirler değil 
başlamasını ve hakikatin an- sinde hazır bulunmağı arzu rupa burjuva basını ise, ltal- Dün sabahleyin beş kafa- cemiyetinin azası yerine koy- midir? Onun için Tardiyö: 
)aşılmasını sabırsızlıkla bek- etmiyecek tek bir kadın ya'nın Habeş siyasasını (tal- dar birleşerek Naim Cud . muşlar ve hattl her biriıi u _ lhtillli yeniden yapalım!,, 
liyorlardı. Fakat mlisyü Anri bulunamazdı. yan faşizminin buhran neti- adında bir kaçakçıdan yarım de muhtelif devlet mümeı- diyor. 
birgün uzun bir seyahata çı- lngiliz'lerin bazı bazı tu- cesinde durumunun keskin- kilo kadnr esrar almışlar ve sillerioin adını almışlar, uzun Bernarıov'a göre, bir inkı· 
kacağından bahsile Paristen hafJıkları vardır. Her şeyde )eşmesi ve prestijinin düş- şehir kenarında bir ağacın tezler ve münakaşalardan lab insanı, değiştirmekle bir 
ayrılmıştı. Komıuları, ihtiyar irat göstermekten ekseriya m si ile izah eylemektedir. altında nargileyi kurarak sonra; ltaJya 24 saat zar- şey yapmış olur: Müessese· 
Anri'nin, oğlunu müdafaa et- kurtulamazlar. Bu cümleden Evet, ltalya buhrandan çekiştirmeğe başlamışlar. fında harbi durdurmadıiı leri değiştirmenin ne kıymeti 
mekten vaz geçtiğine kani olmak üzere (Maça Kızı) diğer kapitalist devletlerden Fakat şehir içindeyken bun- takdirde Süveyt kanalı- var? " - Mademki kurttan 
olmuşlardı · cinayeJinin tafsiJitını Paris daha az mutazrrır olmuş )arın halinden şüphelenen nıo kapanmasını ve de- bekçi köpeği yapabiliyoruz; 

Zaptiye Nezareti mahafiline gazetelerinden naklen yazan deiildir. Kendisinin mono- iki polis peşlerini bırakma- nizden karadan ltalyan insandan istediğimiz şeyı 
gelince, baba Anri'nin ka- Loodra matbuatı loi'iltere'de polist kapitalizmden farklı mış kafadarların oturduğu topraklarının işgaline karar niçin yapmıyahm?,, 
çırmıı olduğu dilsizle buluş- de bu mes'cle hakkında bir başka bir türlü ekonomik yerin üç metre kadar ileri- vermişler ve bir resmi teb· Bolıevizm'in, Nasyonal 
mak üzere Paris'ten kaçmış heyecan uyandırmıştı. Bir ekonomik sistem olduğunu sinde bir dnva~ dibinde liğ kaleme almak için kağıt Sosyalizm'in, faşizm'in ti en 
olduiuna hükmetmişler, bu gün, Londra'dan bazı güzel iddia eden faşizm, hakikatta onlar da gizlenmiş. kalem araştırırlarken poliı küçük yaşatan başlayarak, 
bldiseyi de Lüi'oin aleyhinde ve zenılin kızların, Lüi'ye buhranla mücadele yolunda, Kafadarlar arasında hafif memurları yanlarına yaklaş· memleket çocukluğunu ve 
medarı töhmet olabilecek bir mektup yazarak kendisine başka kapitalist yurtlarda bir kahkaha ile başlıyan mış: geçliğini bir elden terbiye 
ıekilde tefsir eylemiılerdi. izdivaç teklif ettikleri .du- kullanılan çarelerden özge muhabbet faslı biraz sonra - - Sizin için karakol- etmekten maksadları cemi· 

Emniyet direktörlilaü, Ba- ı L· b' J b 1 ciddiyete binmiş ve ortaya da hususi bir büro ayırdık. yeti temelinden değiştirme· 
• yu du. aıç ır tür ü çare u muş , ye muvaffak olabilmektedir. 

ba Anri'nin nereye ıittiiini -Arkaswar - deiildir. Fakat yalnız şura- ltalya·Habeş meselesi atıl- Orada kağıt kalem de çok; Pı'rı'modo .. rı'vera, ideoloJ"isinl 
l k · · "t dd'd · ') mış derken ıöz Milletler resmi tebliği lütfen kara-an ama ıçın mu ea ı ııvı sın dadır ki, faşizm, genel oyun ve o•un disiplin verdiö-İ 

1 t · t · f k t 'F cemiyetine intikal etmiş ve kolda yazarsınız,, demişler • memur ar ayın e mış ve a a oça herhangi bir tenkidinden partisini kuramadı~ı için 
b. b' t' Jd t v kafalar biraz daha duman- -Devamı 3 iincü ~alıifi<le- K 
ıç ır ne ıce e e e meie ve oradan kaldırdığı işçiler ._.. ........ ~ düştü: Yeni iktidar da ayn! 

muvaffak olamamıştı. Hiçbir Yolcrılarına ko- teşkilitmıo tazyikinden aza- DJŞ piyasalarda Mahsullerimizin durumu kusur yüzünden memleket• 
kimıe, hiçbir yerde Baba dedir. Onun için toplanılan sokak anarşiıine teslim etti. 
Anri'den bir eser bulamamış, ) 1 k vergileri büyük sanayie ve 1 • • •• Milli faziletler gibi, miJJi 
en mahir hafiyeler, ihtiya- 8 J 1 bankalara mali yardım olmak 0 Cl r pı y 8S3SI S0Il gu ll • kusurlar da olur. Bu kusur· 
rın izini bulmakta izharı acz Ayvalık, Dikili, Altınova, için kullanmakta ve işçilerin ların en zararlısı birleşeme• 
eylemiılerdi. Bazı kimseler- Edremid, Tire Kula, Konya, iı ücretlerini amansız bir }erde gevşek gı• İİI• mek, birleştirememek ve di· 
de, Milsyü Anri'nin, oj'lunuo 1 surette indirmekte daha ıiplin tanımamak olsa Ke· 

Salihli, bu hatlara yolcu yük k * 
irtikap ettiği cinayetten serbest davranabilmektedir. • - • - re tir. 

sevkiyatı, r ------------

utanarak, bir daha dönme- Ancak bu tedbirler ltalya'yı fzmiı· incir ihracatçıları, hafta için- incirleri için 100 kilo başın• 
mek Ozere Paris'ten ayrıl- Zinet işsizliğin artmaaından, istih- cif Hamburg geçen hafta 
dığı ka11aatinde idiler. salin döımesinden, ihracat de yeni teklifler yapmışlardıı• 11,50 liraya karşı bu hafta 

Milsyü Anri'nin ne- vo itbalihn eksilmesinden, ' 11 lira istemiılerdir. Ham· 
• k 1 c• DID içerlerinden fazla talep . b reye gıttiğini eşfedemi- tecim bilinçosunun kötüleş- D ır: buri'taki stoklardan ııe u 

P gösterilmemesi dolayııile in- 1 ·ı yen aris zabıtası, en meıinden ve blitçe açığının Istihlikin az olması ve hafta ardiyede teı im şartı e 
cir piyasası dahi gevıek 

nihayet Madam Lö Kont ile büyümesinden kurtarmı, de- bunun neticesinde Almanya- 9,50 liraya kadar satış ya· 
bulunmaktadır. Buna karşı kızı Matmazel Terezi istic- pıldığı bildiriliyor. 
Hamburg'ta daha bir hayli . 

vaha karar vermişti. Fakat B 1 M b h h Ü b ı•J Ekıtrisima Genuine lzmır ugün 8)'1S a ar ayı·amı m oase e 1 e istok bulunduğu ve bunun 
b11udan da hiçbir netice elde en fazla kısmının da eksti- natürel incirlerinin geçen 
edemedi. Zira, ne madam ve K A o 1 N N E y A p s ı N 1 nne ayni tarihteki fiatleri risma genuine zmir natürel 
ne de kızı, Baba Anri'nin incirlerinden müteşekkil ol- iıe, iene ardiyede tcılioı 
nereye gittiğinden haberdar duau bildirilmektedir. Bun- şartile 100 kilo başına 1000 
d d H Bir kaza neticesinde erkeklig" ini kaybeden bir adamın genç ve güzel karısı • b 8 50 ı· dd eğiller i. atta onlar bile, dan başka bir hayli hurela Ham urg , ıra ra e-
ihtiyarnı Paris'ten gaybubi- kocasını seviyor, hem de tabiatın mütehakkim kanunlarile mücadele ediyor fırtınalı mal dahil olduğu . dahi ya- sinde idi. 
yet ettiiini, zabıta memur- bir denizin mülhit da1gaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren kadın ruhunu göz- zılmaktadır. (:eviz, badem ve kay· 
)arının ağzından iJk defa önüne getiriniz ve hükmünüzü veriniz: Fiatlere gelince, lzmir 

duymuı oluyorlardı. iZ-ADIN N E YAPSIN? ihracatcıları hafta içinde Si çekirdiği: 
istintak dairesi, Lüi hak- ~ e yaptıkları tekliflerde eksti- Cevizlerden Türk ürilnleri 

kında elde mevcud delilleri risma genuine lzmir natftrel - Dcuamı diJrdüncü salıifede -
kifi aörerek tahkikatını iler- Blltun hu @uallerin cevaplarını huglln ---·------------
)etmekten aarfınazır etmiş • lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
ve daha fazla beklemeden T 
doıyayı itham heyetine ve 1 ayyare sınama sıııda bulacaksınız 
oradan da mahkemeye gön· 
dermiıti. .. 

• • 
Niaan ayında gayet litif 

birgüniln sabahı idi ki, Pariı 
razeteleri, (Maça Kızı) cina-

.... 
AYRICA: TOrkçe sözlii FOKS dünya haberleri 

Seans Saatlarr Her g~nft 15·17-19-21,15 Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
• 13 te ılave seansı 

Eşrefpaşa hastanesi için alınmasına lüzum görülen ront· 
ken cihazı nevakısı 21-4-936 güolemecinden itibaren 15 gUo 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi görmek ve 
bu hususta malumat edinmek istiyenler her gün hastane 
baştabipliğine ve eksiltme günü olan 7-5-936 perıembe 
günü saat 9 dan oıı ikiye kadar vilayet encümenine mil· 
racaatları ilin olunur. 21-25-29-4 1038 
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207 Darağaç şehitler iplik . 103 e ki no.lu au - L• •ı d V A t V V • ~, • ff. 
Dört telli saz, 2 bin d D mUfrez 305 metre murabbaı arsa 91 50 Si ımı e vapuı· apur cen ası 

• 206 Kahramanlar sepetçi s. 60 taj no.Ju 195 metre acentası ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 
sene evvel Çin'e gır· murabbaı arsa 68 25 KUMPANYASI & C 
nıiş bir Türk sazıdır 211 Birinci süleymaniye tok aydını. 30 kopu no.lu Cendeli Han. Birinci kor- "UL YSSES t M o, 

. " v. apu_ru a- 1 DEUTSCHE LEVANTE LtNl11 • Çin musikisinin tarihi ol- 163 metre murabbaı arsa 40 75 don. Tel. 2443 yısta gelıp aynı gun BUR- .R 

dukça eokidir ve Çio 'lilerio 218 Buc mecidiye c. 36·38 eski 30 taj no.lu THE ELLERMAN LINES.LTD. GAS, VARNA ve KÖS- . "ANGORA., vapuru balen 
kendilerine mahsus çok eıki 147,25 metre murabbaı arsa 36 81 Not: Vurut tarihleri ve hmanımızda olup ANVE:RS, 

TENCE limanları için yük aıusiki aletleri vardır. Fakat 220 Buca aşağı mahaJJe nabi s. 11 taj no.lu 305,02 vapurların iıimleri üzerine alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 
Çin'liler ardı arası kesilmiyea metre murabbaı arsa 76 26 değişikliklerden mes'uliyet ve BRE MEN için yük ala• 
gaileler yüzünden eski mu- 221 Buca ş ğı mahaJle gülşinau s. 3 no.I• 9-11 "CERES" vapuru 4 Ma- caktır. 
'k'I d 'k' ) t) • kabul edilmez. yısta gelip 9 Mayısta ıı ı erini e, musı ı • • erı- ve nabl sokağında 9-13 evler rasında 301,08 " OPORTO " vapuru 

20 
"SAMOS., vapuru 6 mı• 

ni de ihmal ediyorlardı. Bu metre murabbaı rsa 76 25 ANVERS, ROTTERDAM, 
LONDRA HUL yısta bekleniyor, ANVERS, ihmal yüzünden bu eski Yukarıda y zıh afsaların mülkiyetleri peşin para ile mayıs ' ve AMSTERDAM ve HAM-

I VERS' ı· ··k HAMBURG ve BREMEN· san'atın büsbfitUn unutu • ödenmek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. AN ten ıe ıp yu çı- BURG limanlarına hareket 
ması ihtimali karşısında ka- lh lesi 14-5-936 perşembe günü saat 17 dedir. Ahcıların karacaktır. edecektir. den yük çıkaracaktır. 
lan Çin'JiJer nihayet bu işe miJJi emlak müdüriyetine mDracaatları. 1101 ''FLAMINIAN" vapuru 22 .. ANDROS" vapuru 12 ma~ 
büyük bir, önem vermeğe SVENSKA ORIENT yııta bekleniyor, 16 mayısa 
ba§ladılar. Pekin'de bu fşle }• z M }• R mayıs LIVERPOOL ve LINIEN kadar ANVERS, ROTTER-
meşgul olan bir cemiyet SVVENSEA'dan gelip yük .. VINGALAND,, motörü DAM, HAMBURG, BRE· 
•ücude getirdiler. Cemiyetin çıkaracaktır. 30 Nisanda gelip ROTER-• MEN ve DiREKT için yllk 
adı Too·Te'dir. Bu cemiyetin Pa nuk ensucatı DEUTSCHELEVANTE LINIE DAM - HAMBURG (Doğru alacaktır. 
erkinından dördü yakında " HERAKLEA " vapuru ) COPENHAGE AMERICAN EXPORT LINE Avrupa'yı ziyaret ederek Bremen • 

Uıak şark'ın eski musikisini T • • k A • ş • k t 6 8 mayıs HAMBURG ve DANZIG·GDYNIA ve IS- "EXHIBITOR,, vapuru 20 
Avrupa'ya dinleteceklerdir. ur ' fl Üll}fil }f e J BREMEN'den gelip yük KANDINAVYA limanımları mayısa doğru bekleniyor, 

Bu dört kişinin biri olan k F b k f · 'd H Ik çıkaracaktır. 'ıçı·n yu"k alacaktır. NEVYORK için yük ala· Şirketin Mer ez ve a ri ası: zmır e a apınardadır Şaottasien Pekin üniversite- d A T K kh D • SERViCE MARITIM ıi profesörlerindendir. Kul- y f'rli Pamuğun an t, ayyare, öpe aş, eğir- ôkeilrenler! ~inl- caktır. 
i d men, Geyik ve l.eylak Marknlarınİ havi her nevi ROUMAIN' an ığı musiki aleti bir nevi laka (Okam~ntol) SPANSKELINJE - OSLO 
uttur. Bu dört telli saz. Çine Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın ~ 
ürkiıtan'da 2000 sene ev- aynı ıp mensuca ına aı ır. '-'-' T 

1 
· t' t f 'kt' öksllrilk şekerle- """" 

ve) girmiş bir Türk sazıdır. Telefon No. 2211 ve 3067 rini tecrObc edi· ıı--t 
Bu sazın Çin'ce ile adı Pi- 1iz.. · ~ 
P•'dır. Telgraf adresi: Bayrak lzmir ~ 

Çin'lileriu kullandıkları di- - o:ı 
ier bir saz bir nevi flüttilr. ,Jlj._ __ _ 
Diieri ağızla çalınan bir llzmı·r Yu·· n mensucatı' ergunundur. Kemana benzi· 

Yen eski bir Çin sazı da 

vardır ve bununla çok güzel Türk A. Şirketinin 
nağmeler yapılmaktadır. 
Harba benziyen bir musiki HALKAPINAR KUMAŞ 
aleti iıe bir Çin masalına R K S 
~•yanmaktadır. Güya Çin f"' A 8 ( A [ 
ımparatorJ rından birinin iki 
kızı varmış, sarayda bu çe
şit ıazdan bir tanecik bulu
nuyormuş. 

iki sultan d bu saza me
raklı oldukları için bu sazı 
benimsemek yüzünden iki 
de birde kavga ederlermiş. 
Kavga nihayet hanın kuJa
ğıoa varmıı o da bu kav-
2'•1ara ıon vermek için sazı 
getirtmiş ortasından bölmüş, 

Tarafından mevsim doluyısilc yeni çıkardığı 
kumnşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih e<liuiz. 

Yarısını birine, yarısını da Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

d
ötekine vermiş ve bu saye· T. A. ş. 

SATIŞ YERl,ERI 

e kavgaların önü alınmış. Mimar Kemnleuio Cadddesindc FAHRi KANDE·J 
Bu saz bilhassa Han hane· 1 x 
danı devrinde resmi ziyafet- 1\1 R ObLU " 
lerdc çalınırdı. Bu sülale , ___________________ _ 

ıniJAttan iki asır önceden .~\\llllllllfllllll!llllllllllllllllllJlllllllllJIJllllllllllllllllllfllllllllllllllllllflllllfll:UJ&_~ 
başlıyarak milattan iki saır ~ ~ 
•onraya kadar Çin'de hü- - Türk Hava Kurumu i 
kür.n ıilrmüştür. , = p = 
Çi~~r:~: t~:::atı,tf!:~i ~= ~ .Büyük iyangosu 1 

Ve Pnrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mile· 

bil ~ckcri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli milshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhaı sftrgOo ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasıııl.ar. 

"PELES,, vapuru 12 mayıs
ta gelip 13 mayısta PiRE, 
MAL TA, ve BARSELONE 
limanlarına 

cektir. 
hareket ede-

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket taribJe

rile navlonlardaki d~~işiklik

lerden acente mesuliyet 

kabul etmez. Fazla tafsilat 

için ikinci Kordonda T ahmiJ 

ve Tabliye şirketi binası 

arkasında FRA TELLi SPER

CO vapur acentasına müra

caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

11 
BOSPHORUS" motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 

girişiJm ez." 
Birinci Kordon, 

N o. 2007- 2008 
telefon 

·---~~~!l!l!llm~ ... ~---D 0 K TOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1J..inci Beyler Sokağı N. 68 
Telef on 3452 

BAŞDURAK 

H Al\tDİ fNÜZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Ynlmz taze temiz ve ucuz iltlç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

beklemektedir. - 21 inci tertib biletleri sat.lıyor § 

5 esrarkeş karar verdi i 1 ini keşide 11 l\layıs 936 dadır. ~ 
• IJ~uırafı 2 inci salıijcde- = BilyOk ikramiye 25,000 lira milkafat 20,000 ~ 

ve nargileleri yanlarındaki ~ liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve l 0,000 Ura· ~ 
esrarla karakola getirilmiş- 5 hk hilyilk ikramiyeler de vardır. Bu tertibin bi· ~ 
lerdir. Çeyrek saat kadar ES letlerini takip etmek için '"' birinci keşide biletini ~ 
Yol yürüdükten ıonra baş· § şimdiden alınız. ~ 
1•rı daha fazla hoşla.şan bu ss Biletler hDkBmet önOndeki direktôrlnk §§ 
•damlar karakolda bır oda· ;c = 
Ya tıkılıp kendilerine kiğıd ~ girşesiude ve bilBmum bayilerde satılır. ~ 

~:1:::.~~;:~m;i~! titi :r~t:~: \ııı 111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111%, 
toda bulunarak: ~atılık motör • 
- Bu itin bir dakika te· ı.. Al • R 

~iri dünya müvazeneıini alt 12 beygirkuvetindc (Dizel) } ıza 
Uıt eder Siz mutlaka ltalyan- markalı az kullanılmış bir 
ların adamJsıoız, biltün mes· "'otör satılıktır. Taliplerin 
llliyet ıize ait demiıler. idarehanemize müracaatları 
MUılim, HDseyin, Selim, Ah ilin olunur. 

ıııet adında ki bu diplomat· ....:.:;:::...;:.:.:.-------
lar (l) iki 11at ıonra bile dırmıolardır • . . . Yeni Kavatlar çarşısı 
'Yılmamışlar, hüviyetler tes- Tabii adliyeyı vo aalım bır 
b. f'k' le ltalya-Habeş anlaımaz ıt ~dilirken adlarını: ı ar . k d · 

ıl ..,ını halletmek lçın o eıı Eden, AvenoJ, Madariaga, a • 
FJanden Boncour elarak yaz- boyl11mıılardır · 

No. 34 
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Sahife 4 ~(Ulu~I Birlik) 

Halkan konseyi 
başkanlığında 

bugün dış bakanımızın 
Belgratta toplanıyor 

Bu toplantıda 
• • 

vazıyetı 

Bulgaristanın mahrec 
konuşulacaktır. Küçük 

meselesi ile Yuuaııistauın 

itilaf ta toplanıyoı· 
latanbul 4 (Özel) - lalkan koaıeyi, buiÜn Bela-rad'da iazlıtr mH'elesi ve Bulsıariıtan'ın Alulenizde istemekte 

Dıi bakanımız Tevfik Rilşti Araa'ın b•ıkanhiı altın.la top- ısrar eyletliii mahreç iti kon•ıulacaktır. 
Janıcıkhr. Dış bakanımız, dün 16da Yunan baı~akanı ie· Alakadarlar, konseyin bu seferki toplantısına bilyük önem 
nual Metaksas ve maiyetleri erkiaile Belirıd'ı muvasalat veriyorlar. 
etmişler ve parlak bir surette karıılanmıılardır. Son ıeleD ha9erlere iÖre, küçük itillf Hariciye Nazırları 
General Metaksas ve doktor Tevfik Rllııtü ArH Belgratıl'a da Pcrıembe iÜDÜ teplanaeaklar, Almanyanıa Çekoılovık· 

gelmeden evvel yolda Miadonevatz iıtaıyonunda trenden ya'ya karıt aldıtı vaziyetle ltalya'oın, Macaristan ve Avuı· 
inerek otomobille Oplenatz'a gitmiıJer ve Kral Aleksaa- turya ile imzalamıf olduiu •ualıedelerdıa ıenra hasıl olan 
dr'ın mezarına bir çelenk koymuşlardır. vaziyeti ve Sea Jermea 111uahed11lnin AYuıturya'ca bezul-

Konıeyin bu teplaotıııada, YunaniıtaD'ın vaziyeti ilo ite· maıı keyfiyetiai müzakere ıtlecektir . . ............ ·--------
lmp~ratorun Cenevr~· (talya parlementosu bu
ye gHlerek memleketı· M. Eden 
nin hakkını bizzat mn- gün fevkalade toplanıyor Dün bit· söylev 

dafao edeceği söy· . -· ve .. di 
leniyor Saylavların heılsi, Faşist ünitorma-

-Başıarafı 1 inci sahifede-

yalaıı lna-ilter• .efarethane- sile meclise geleceklermiş 
ıiodeki telsiı istasyonudur. Roma 4 (Radyo) -· ltal· beklenen önemli bir söyle•-

Sen haberlere nazarın, 

bUtün resmi mebaniye ateı 

verilmiıtir. Şehir, ateıler 
içinde yanmaktadır. Cilluti 
ııimendifer hattının Atliı·A· 
baba iıtasyoDu, Fransız müs
temleke lutaatının mullafa· 
zası altıntladır. 

Fran11'nın Adiı - Ababa 
aefiri Mtbyfi Butlar, Fransa 
dıı iıJeri bakınhtına uzun 
~ir telir•f çakmiı ve Hn 
vaıiyeti aalattıktaa ıoara, 

Atliı-Ababa'da •lithit bir 
anarti hlikftm ıiirdüiünti, 

Fraasız tıbaalarından bat· 
ka Belçika, Hollanda, la· 
pınya ve Çekoslovakya ta· 
baalarından tlmık üıere 
1922 kitinin f raaıız ıefa

rethanHİne iltica etmit bu· 
luntluklarını bildirmiıtir. 

Franııı 11firi Adiı·Abalta 
balkınıa,ecnebilere Ye bilba11a 
Fransız'lara kartı büyük bir 
kin ve husumet beslediiini 
ilive eylemiştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Ha
beı imparaterunun, 11 Ma
yısta toplanacak olan uluslar 

sesyeteai assambleslnde biz

zat bulunarak Hı9eıiıtan'ın 

hukukunu mlltlafaa edeceii 

ıöyleniyeua da hakikat 
belli delildir. 

lstanbul 4 (Özel) - impa

rator, Cibuti Habeş konıo· 

fosbanesine riderken bir İtal· 
yan resmini çekmek istemi§ 
ve fakat Nerils'lln maiyeti 
buna mani olduiundan iki 
taraf arasında yumruklar te
ati olunmuştur. 

Haber verildiiine 2öre ; 
Habeı hükfımet merkezi, res 
men Adiı-Ababa'dan Güreye 
nakletlilmiştir. Habeşler, çete 
harbına devam ederek sonu
na kadar ltalyanlarla çarpıt· 
maia karar vermişlerdir . 
Adis-Abıba 'nın Ankara 

elçisi müsyü Marıros ile elçi
lik milıteşarı M. Petridiı, 

Habeşistan'• dönerek yeni 
bışhyacak olan ıon mücade
Jelere a-önülJU olarak iştirak 
edeceklerdir . 
Son 2elen haberlere göre; 
Adiı· Ababa şehrinin yarı

ıından fazlası ve bütün ret· 
mi mebaoi yanmııtır . 

yan parlimentoıu bugün 

-ir toplantı yapacaktır. Bn
tün uyla .. lar, fatiıt kıyafet
le mecliae gelecekltrclir.Sin
yor Muuolini, sabıuııhkla 

vere~ektir. 

Mu11olini'nin söylevi, rad
yo ile dinlenecektir. Büyük 
caddelere hoparlörler yer· 
leıtirilmiştir. 

----------------... -..-.~ .. --~~-----~-------
Lik maçları 

Bornova, K.S.K. ve lzmirspor 
takımlaı·ı galipti .. 

Üç haftalık ltir tevakkuf · 
tan ıenra, Lik maçlarına 

din tlevam edilmiştir. ilk 

maç luca • Bonova aratın·· 

ela yapılmış ve çok laeye· 

canlı elmuıtur. Daha fazla 

çalışan Boraovılılar maçı 

3·4 kazaamıılardır. Demir-

ıpor ile Karııyaka arasın
daki maç 'çok enteresan ol
muıtur. Şımpiyonluj'uoun 
en kuvntli namzedi olan 
K.S.K . fın Demirapor kartı· 

ııatla alacaiı netice merak· 
la bekleniyordu. Demirspor 
en kuvvetli kadroıu ile sa
baya çıkmıf, K.S.K. ise bir 
kaç oyuncusundan aoksan 

idi. Netekim bu yilıden 2-2 
beraber vaıiyette iken ıon 
dakikada çıkardığı bir i•l· 
le ve güçlü~le galibiyeti te
min etmittlr. lzmirspor Cöz
tepe maçıada, lımirapor bi
kim oyoamıı ve 6-2 gibi 
bfiyük farkla rakibini yen· 
mittir. 

-------------------··--------------------Doktor Mustafa Enver Ji..,rausa'da 
heykeli don açıldı Saylav seçiminin ikin-
-B~ıarafı birinci sahifede- • • • 

Bundan sonra doktor Ali cı turu dftn hıttı 
Aiah Etı9ba cemiyeti namına 

bir ıöylcY vermif, Memleket 

laastahaneai baıhekimi dok-

tor Hasan Yusuf kurdelayı 1 

kesmiş, muzika Cumuiyet 
marşını çalarken bUstü örten 
bayrak açılmıştır. 

•• 
TOrkkuşu düu 

renle açıldı 
tÖ· 

-Başıarafı birinci salıifede
şarıcaj'ımızı ıiylemiı, tayya· 

renin ve tayyareciliii• lau

ıünkü meYki ve kıymetini 

anlatarak; 1ıtaı1ıtıkanın birkaç 
ay evvelki nutkunda yurt ve 
hava tehlike11 vardır, söıle
rini bıtırl.tmıt bunun için 
çal-.mak llıımreldii'ini ıöyle· 
miıtir. 

Avni Doian'ın ıöylcvin · 
den ıonra, Istanbul'dan ıe-

Paris 3 (Radyo ) - Say· 
lav aeçi~inin ikinci turu, 
bu akıam saat 17 de sona 
erdi. Belediye dairesinde ve 
iç işler bakanhiında tasnif 
muımelesile ittiial edil•ek
tetlir. 

Cu111ur baıkanı Müsyü 
Lebrun1 ieçen turda müsavi 
rey alan kendi seçim mın· 
takaaına gitmiş ve usulen 
ikinci defa olarak reyini is
timal eylemiıtir. 

tirilen :ki planörden bir 
tanesine, evvelki ıün ADka· 

ra'dan sıelen uzman bin111iı 
ve TOrkkuşu tale\,eleri bir 
iple planörü çekmiıler, bir 
kaç sektirme yaptırmıılar ve 
törene ıon verilmiıtir. 

Bundan ıonra btr zaman 
muntazamın nazari ve ameli 
derslere devam edilecektir. 

Çamaltı tuzla müdüriyetinden: 
5-5-936 rünlnde lzmir tü On farikuında ~übayeuı 

edilen elektirik malzemesi münakaıuının 13-5-936 
ıamba sıllnU aaat (10) a tehir edilditi illa olunur. 

- - -

illa 

Londra, 3 (Radyo) - Ha· 
rıcıye nazırı Lord Eden 
intihap dairesin.le verdiii 
bir ıöylevde, ltalyı·Habeş 
mes'ılesiae temas ederek 
demiıtir ki: 

- Bu mea'elede biz za· 
rurl menfaatler veya taah
hlldlerle dejil, Milletler ce· 
miyeti aıHı ııfah ile hare
ket ettik. Soıycte paktı ile 
bize terettüp eden vazifeyi 
yaptık. Britansra'nın ıulhu 
koruma eaaaıDı iÖzdeu ka
çırmamalıyıı. Beynelmilel ıi
yaaa hakkın.la ltaşka ıöyli
yecek birt•Y yoktur. 

Lehistan 
Koltor nazırı Stok-

holm'e gidiyor 
V arıova, 3 ( Radyo ) 

KilltUr bakanı yarın Stok· 
bolm'e rldecektir. 

Afrika harhı, daha şim· 
diden Italynn hazinesi 

sarsılmıştır 
Baş taraf 2 inci suhif ede 

dur ki. Habeıiıtan'da altın 
madeni vardır. Ve eski za-
111anlardanberi iıtihsal edil· 
miştir. Ancak Hı~eı htikfı· 
meti tarafı•tlaD teklif edi· 
len altın imtiyazının ecnebi 
ur•ıyesini pek çekememiş 
olmaması sıöıteriyor ki, Hı· 
llıı altın ocaklarının ölçümü 
her halde •dam akıllı tes· 
ltit eluamuş deiildir. Tuta
lım ki, Habeıiıtan'ın made· 
•i stneti iayet önemli de 
011111; zaten pamukçuluiun, 
kahve tarlalarının, tlavarcı· 
hiın inkiıafı için mevcut 
imklıılar inkar olunamaz. 
Arıca bu takdirde milyonlar· 
ca para ve Habeşistan için 
uzun ıUren mücadeleden 
ıonra, hi9 olmazsa 10 yıl 
mltıldet lazımdır ki, bu 
••mleket gereii gibi iıtis· 
edilebilıial 

Bu iıtiımar imkinıaın ltal· 
ya'nın nDfusunun &lolup taş· 
ması mes'elesine tesirine 
ieliace, lnriliz papaıı A. F. 
Mat'yu "Times,, sıızeteıinde 
baıtırdıiı bir mektupta ez· 
cümle diyor ki: BUtiio Erit
re' de 3500 Avrupalı yaıa

maktadır. Size sorarım:Bun
larıD kaç tanesi aıkert ve 
mülki memur, tUccar, aıiı· 

yoaer vo kaç taDHi yerli 

- -

_, ' 
Sard&napol un ölümü ____________ .... __________ __ 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

ltikatlaı· Macerası 
Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 5 --

Anladım, 1reliyorum. 
Tetekkür ederim. ien 

de sizi bekliyorum. 
Doktorla ıarbayın · evinin 

araaıncla aadece Sen Kriı· 
tof meydanı vardı; yllz met
reden fazla deiildi. Nt. Fa
ul Romen'in davetinden bir 
ka~ dakika sonra doktor 
i•Iİaceye kadar ıarbay mut· 
bağa a-eçti ve Lefkodiyi 
mutbakta boylu boyunca 
yerde ve baytın aördütli 
zaman hayret etmedi. 

Doktor ıeld iji zaman M. 
Font Romen kapıyı kapat
tıktan baıka arkuından da 
kilitledi, ve: 

- Bizi rahatsız etmelerini 
istemiyorum. Kapıyı çalsalar 
bile duymamıı aibi hareket 
edeceiim. Hele ıiz, dokto· 
rum geliniıt Dctli. 

Sen Kristof'un doktoru 
çok genç bir atlamdı ve 

iki ıeoo evvel ielmiıti. iyi 

kalpli, ciddi bir sıenç olduiu 

için ıarbıyla çok çabuk ve 

çok aamimi dost ol

muıtu. Halbuki tarbay 

elli yııında itli . 

Salonda ıarbıy doktora 

Taziyeti anlattı: 
- Azizim doktor ·dedi· 

burada anlaşılmaz bir Hidiıe 
daba doj'ruıu bir hldiıefer 
ıilıileıi sıe9miıtir. SöziımU 
kHmedoa beni dinlemenizi 
rica ederim. 

Kızlarım Ye ben, yemek 
masaııaa oturduiumu.ı ııra· 
da hizmetçi kı:ı Roı: mülaim 
ltir it için ielditini ılSyliyen 
bir adamı misafir salonuna 
almıfhr. Yemekten kalktım; 
11lona sıeçtim; koltuklardıa 
biriıine oturdum. Arada bir 
ıöz bile teati edilmedea, 
meçhul mi11fir cebinden 
kilçQk bir Jlıtik flrıDia 
çıkardı, yiizllme dojru ıık
b, odayı heman laeyaz bir 
buhar kapladı, hiçbir hare
ket yapamadım, bayıldım, 
kaldı mi 

"He1abıma göre, yarım 
saat kadar ıonrı kendime 
reldim. ilk it ola
rak pencereyi açtım ve 
içeri sıiren saf baya ve H· 

rinlik sayesinde kuvvetimi 
tamamen topladım. ilk anda 
bir hırsız baskınına ujradı
iımı tahmia ettim. Fakat bu 

ahali ile el ele vererek top

rıj'ı iıleyen kimaelerdir?Mu
hırrir bu ıuali ıormakta 
tımamile haklıdır. Uzun sü
ren laarptea ve muazam 
sermaye yatırdı.Alınan netice 
ıu elur ki, Habeıiıtan birka~ 
tane kapitaliıt bilytik ıiraat
çiler ve bir takım kapitalist 
kumpanyalar itin kazanç kıy 
naiı olabilir. Hıbeıiıtan ilıe· 
rine emperyalistçe laücumu 
orada hiç olmazsa 100 bin 
ltalyan çiftçiıini iıkln etm~k 
sıayeaile örtmek teıebbüsleri 
hakikatleri• en kOçik ten· 
kidi önünde bilel dayanmaz. 
Kapitalist ltalya'nın ham 
maddeler ihtiyacını hallede· 
cek ölçümde Habeıiıtan'daa 
ham maddeler çekmek mes
eleai ise, lhaen islaat edilmiı 
bir iddia delildir.,, 

talaminim yaahı çıktı. Kasa
ma el bile sürOlmemiıti. 

Bundan ıonra hemen kız
larım için yemek salonuna 
koıtum. Burada aklıma clb
dınım relcli. Cnzdanda ol
dukça fazla para vardı. Ce
bime baktım; buna da doku· 
nulmamııtır . 

Şimdi buyurunuz, kızlarımı 
ıiıde rlrlrallnilz .. 

Şarbay, doktoru yemek 
aalonuna aldı. 

- Bakınız, dedi. Hldiıe
nia mahiyetini i11h artık 
ıize d&ınyor . 

Doktor, beraberinde ta
kımlarını da ietirmiıti. Bun· 
ları yemek masasının Uze
rioe koydu. 

Çantadan aldıiı ba:ıı ruh
lar aayeaindo ilk olarak 
Mıdlen'i, ıonra Llıi'yi ve 
bunlardan ıonra.. Roz ile 
Lefkadi'yi ayılttı. 

Genç kızlar bir mllddot 
ıaıkı•, t•tkın etrafa bakın
dılar; hlll hiçbir ıey anlıya
mıyerlardı. 

Şarbay: 

- Madlen, ne oldu, anlat! 
Dedi. 

Fakat, Mıdlenin anlatacak 
uzun bir feyi yektu; bllyök 
bir dikkatle dinlemekte olan 
doktora: 

Devamı var 

Franız ordusu tetıiş 

edildi 
Başıarafı 1 inci sahifede 

ondan ıonra da ıi•al cep· 

hesindeki iıtihklmların tak· 

viyesi•i emretmiıtir. Paria 
mevki kumandaaı reaeral 
Goronua, ordu kumaDdan
lıkların&lan birine tayin edi
Jeceii siyleaiyer. ............ --

EsirJeı
Memleketlerine dö

nOyorlar 
Boynoı Ayres, 3 (Radyo) 

- Geçen seneki harpta 
eıir dOıen Uruıuvayh bir 
albay, 2 binbaıı. 100 küçük 
zabit ile 500 nefer memle· 
kellerine iİtmek üzere Or· 
tabaden ıeçmiılerdir. 

••• 
Dış piyasalarda mah· 
sullerimizin durumu 
-Baştarafı 2 inci sahi/ede

llzerinden bu hafta it olduğu 
haber ahnmamııtır. Primo 
Kaliforna malları itballtçılar 
tarafından dalaile 100 kilo 
laaıına loco Hamburı 65-70 
mark fiatJe teklif olunmuıtur. 

Bademlerden; lzmir acı 
bademleri lo~o Haaıburıı 
132-143 marka, acı Bari 
laademlui ise 155 •arka 
teklif olunmuıtur. lthalltcı· 
lar tatlı mallar için 100 kilo 
ba11Da 1000 Hamburı nevine 
röre 148· 176 mark iatemiı
lerdir. 

Kaysı çekirdekleri içia da 
hi bildirilmei'e 4eter yenilik 
iıitilmemittir. Kuru kayıdar· 
dan birinci nevi Kaliforniyı 
malları ithalltçılar tarafıadao 
100 kilo batına 1000 Ham· 
195 mark fiatla dahile tek· 
lif oluamuıtur. 


