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lımirde çıkar, akş mcı siyasal gazetedir 

lugiltere 
Multa adasını tahkim et

mekte ve m ildafaa tertibatnıı 
artırmaktadır. 
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Emlak fiatleri ne· Dün Berlin'de m.uazzam Uluslar sosyetesi konseyi, Italya}ra 
den düşüyor b. . d . ld 

son bir teklit daha yapacak Maliye vekili Kereste· Ir geÇI reSIDI yapı . I --·------Konseyiıı projesi, ittifakla kabul edildi Paris ciyan'a cevap verdi Bitler bir emirnamesinde, 
Ankara, 21 (Özel) - Ka· 

süvari 
bildirdi elçimiz de uzun heyana~ta bulundu mutayın dünkü toplantısanda teşkilatı ihdas eylediğini 

lstanbul 21 (Özel } - Ce· 
oevre'den haber veriliyor: 

Uluslar sosyetesi konsey~ 
dün gece saat20 den sonra 
tekrar toplanmış ve şu pro· 
jeyi bazarlamıştır : 

Uluslar sosyetesi konseyi, 
13 ler komitesi başkanı M. 
Madaryaga'nın raporunu tas· 
vip eder. Komitenin; ltalya· 
Habeş harbına nihayet ve· 
rilmesi için sarfettiği mesai, 
Ufuılar ıosyctesi paktına la· 
mameo uyıuodur. fakat te· 
esaürle kaydolu uyor ki, bü
tün bu meaaiye rağmea, do· 
iu Afrikasıoda harp durma
aıışhr . 

Oıtada. bir mütecaviz ve 
birde tecavüze uğrayan dev
let vardır. Mütecaviz olan 
ltalya, UJuılar sosyeteıinia 
milesaiılerindeo ye tecavüze 
utrıyan Habeıistan da sos· 
ye-te aılııodaodır. 

muharipler de bir barb vu
vukuunda zehirli gazlar isti
mal etmiyeceklerine dair 
imza vermişlerdir. 

Binaenaleyh ltalya, zehirli 
gaz kullanmakla taabhüdUoU 
ihlal etmiı oluyor. 

Konseyin pro1esı reye 
konmuı ve mlltefikao onay· 
lanmııtır. 

p.1aliye vekili Fuad Ağrah, 
emlik fiatlerinin düşmesinin 
sebebini izah ederek Keı eı· 
teciya'oa cevap vermiştir. 

Maliye VekiJi, emlik fiat· 
)erinin ~iktısadi vaziyetten 
diiştüğünü ve borçla apart· 
man yapmanın da bunda te· 
siri bulunduiunu söylemiş 
bugün Fıansa'da da vaziyet 
aynidir, demiştir. 

Mm. Seltier 
Don akşam şehri· 

Konsey, projenin tasdi-
kinden ıoora 91 inci top- mize geldi 

Projenin metnini, Uluslar 
109yeteıi genel sekreteri, 
M. Avenol, bütUo aza dev
letlere bildirecektir. 

· .,.. - lanhıına ıoo vermiıtir. Fransa'nın Milletler cemi · 
1\1. MadaTyaga]w Projenin mllzaL ereainden yeti neıdiadeki daimi hey-

Koaıey, ltalya'ya yeni ve evvel Türkiyenia Pariı bü- eti murabbasaaandan madam 
son bir teklif daha yapmaiı ylik elçiıi Suad da söz ıöy- Sellier Malatero dün akşam 
müoasib iÖrmüıtür. lemiı ve hükumetimizin, Filyokrimani vapuru ile Pi· 

Zehirli i•zlar mes' elesine uluslar ıosyeteai paktının re'den .ıehrimize gelmiştir. 
gelince, ıimdiye kadar akt· tahmil eylediği bütün taah- Hllktlmetimiıin resmi misa
oluoan muhtelif muahede- hüdatı ifaya imade olduiu· firi olan madam Sellier bu· 
lerde. diier devletler ~ıibi DU beyan eylemiştir. 1 radan Ankara'ya sridecektir. . ... ····-------'-----

Romanya da Adis-Ababa boşaltıldı. imparatoriçe 
terk ettiler 

Bitler orduya nutuk irad ederken 

lstanbul 21 ( Radyo ) - vari kolları motörlli askerler 

Ottu gece yeniden 
tevkifat yapıl'dı 

Kara liste nasıl 
ele geçirildi 

f Kral Knrol ı·e öldürülmek 
istenen Madam Lüpesko 

lstaobul, 21 (Özel) - Vi
Yana'dan gelen haberlere 
göre, Bükreş'te dün gece 
Yeniden tevkifat yapılmııhr. 
Kral Karol'nn beraber yaıa
dıiı Madam Lüpeako ile 
diğer hükQmet ricalini öldilr· 
nıeii kararlııhran Faşist 
talebe ile reisleri, toplandık
ları yerde yakalanmışlar v-= 
tertib ettikleri kara liste bu 
ıuretle zabıtanın eline geç· 
nıiıtir . Liıtede en baıta Ma
dam Lüpesko olduğu halde 
1] iıim vardır. 

8abeş,ler şimdiye ka· 
dar 50 bio ölQ vermiş .• 

lstanbul, 21 ( Özel ) -
Adiı-Ababadan haber ve· 
rildiğine göre, barb baıladı· 
iuıdanberi ölen Habeı'Jerin 
nıiktarı 50 bindir. Bunun on 
bini zehirli gazlarla boğul
lllUf, üçte biri harpta maktul 
dUtmilı, diierleri de yarala
Darak ölmllttlb. 

ve prenses şehri Hitlerin dGğumunun yıldönü- resmi geçide iştirik etmit-
mll bütün Almanyada tezabü tir. Yüzlerce tayyare BerliD 

ratla kutlulaomıştır.Elli binAI- üzerinde uçmuıtur. 

Norveç'li müşavir, asıl harb hundan. sonra başlıya- ~an as~eri bu . münasebetle Gece fener alayları tertip 
bar ıeçıd resmı yapmıı; hü- edilmiş, tayyareler fişeklerle 

caktır diyor.Adis-Abaha'daki lngiliz sefarethanesinio cum arabaları, tanklar, SÜ· -neuanu 4 ıincıi snhifide-

önü mahşer yerini andırıyor ( ( Ul~sal Birlik ) e Göre ) 
lstanbul 21 (Özel)· 
Sabaha karşı Ro- ~. ~~ 

ma'dan gelen ha· 
berlere göre, A · 
dis-Ababa üzerine 
ilerliyen ltalyan· 
lar, Habeş gönüllü 

müfrezeleri i e çar

pışmağa başlamış
lardır. Adis-Aba· 
banın bugün ltal· 
yanların eline ge· 
çeceği anlaıılmak· 
tadır. Hükumet, 
dün gece başka 
bir yere nakledil · h 
miştir. lmparato-• e 
riçe ve Prens şeh· 
ri terketmiştir. 

Adis-Ababa, 20 (Radyo) -
Üstü baıı periıan bir halde 
buraya gelen imparatorun 
Norveçli askeri müşavirlerin
den biri Royter Ajansına 

beyanatta :buluomuı: 
- ltalyan'lar Adis-Aba

ba'yı alırlarsa, biz de ce· 
nupta tahanüd edece&"iz. 
ltalyan'Jar hükumet merke· 
zıoı elegeçirmekle harbın 
biteceğini zannetmesinler. 
Asıl barb bundan sonra baı· 
lıyacaktır. Mareıal Badoğlio 
har b bundan sonra ıöre· 
cektir. 

Ben, imparator barba de
vam ettik~• beraber çahıa· 

ll l l J 
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Adis-Ababa'da bir cadde 
cağım. Teslim olmaiı bir da· 
kika bile aklımızdan reçir· 
medik; demiştir . 

Adis-Ababa timdi~ boı bir 
ıehir halini almııtır. Kam-
yonlar balkı ıebir haricine 
taşımaktadır . 
Adiı-Ababa 20 (Radyo) -

Buradaki ecnebilerin hemen 
hemen hepıi lnriltere 1efa· 
rethaneai önünde toplanmıı 
ve logiliz bayraiına iltica 
etmiılerdir. Elçilik memurlara 
mlltki11it ;ekmektedirler. 

Adiı · Ababa20 (Radyo) -
Hliktlmet, hiçbir ·teıebbllıte 
bulunmamakta ve hldiaata 
iatlıar eylemektedir. Halk 

telit ve korku içindedir. 
Adiı-Ababa'da mutad ha· 
yat idurmuştur. Yiiılerce 
kamyon gelmiı ve balkı ta· 
ıımaktadır. Birkaç g6nllllü 
mllfreze, Dessiye yolunu 
mlldaf aa için hareket etmiı· 
ferdir. Dailarda haydudla· 
rın toplandığı ve ıehir bo
şaltılır boıatılmaz yağma 
IÇln hücuma reçecekleri 
bildirilmektedir. HtikQmet 
merkezinin müdafaası için 
nevmidame gayretler 1arfe· 
dilmektedir. KCSprtileri ber• 
bava ve dailarda inbidam-

1 
lar huıule re,irmek için mü· 

- Devamı dlJrdancil •ahif«M-

O yavr'ucuklar da bizimdir. 
Yarından ıonra çocuk bayramıdır. Bu bayram; bir eğlence 

değil, çocuruo kıymetini anlamış medeni milletlerin çocuk· 
larla birlikte yaşadıklarının, ona yer ve mevki verdiklerinin 
çocukları yaranın hakiki sahipleri olarak tanıdıklarının bir 
ifadesidir . 

• .. .. 
Benj bugün 1felirken, babalı, analı olan kendi çocukla· 

rımızdan ziyade, cemiyet ve milletin vicdanı UstUnde inle· 
yip titriyen yavrucukları hatırlarım. 

Benim çocuğumun bir babası var; Benim. Anası da sar. 
Siıin yavrunuzun öyle, öbüriitıün keza .. Elimizden geldiii, 
gUcümllıün yettiği kadar onları tatmine çahııyoruz, giydi
riyor, kuşatıyor, ıeviyor, okşayor, yidiriyor, içiriyoruı. 

Fakat ya kimsesizler, ya yetimler ya fakir yavrular?. 
Bizimkiler, muayyen bir ailenin çocuğu olarak sayılabi

lirler. Fakat dün, cephelerde bizim için 61müı bir kahra
manın yavrusu, anası veremden ölmüş bir çocuk, kaza ve 
kaderin sokaklarda bıraktığı bir biçare, her halde cemiye· 
tin malıdır!. 

Bunlardan bir kısmını gündüz sokaklarda dolaıırkeo, 
ıeceleri kuytu bir köıenio karanlığında biri birine sarıl
mıı yatarken görüyoruz. içimiz taştan, betondan bile ya
pılsa, onların karşısında erimeli, hamur halini almalıdır. 

Kendi çocuklarımıza bakmakla vazifemizin bittiğini sa
nıyorsak, aldanıyoruz. Öbür yavrular da bizimdir, onlar da 
yarın bu toprak 6zerinde bizimkilerle beraber yaııyacık, 
bizimkilerle beraber çahıacaklardır. 

Kendi yuvamıza verdiğimiz nimette, vatan yavruları ol· 
mak itibarile, onların da bir hissesi, bir hakkı vardır. 

Memleketin yarını, yalnız b.izim çocuklarımızın değildir. 
Vicdaoımızm, kafamızın, bu insani ve milli hakikatlar kar
şısında harekete geçmesi liıu.odır. 

Bizimkilerin kahkahaları yanında, baıka yavruların hıç 
lurıjı, ne hazin bir armoni teşkil eder, tasavvur olunamaz! 

GÖKÇE 
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• Yemen imamı Yahya, Italyanlara kar- Sinek mücadelesi 

IMac;a Kız_ıl 1 şı harb hazırlıkları yapıyor Her ns:::~:rdevaw 
Cinai Roman Nakili: KAMİ ORAL • 

• -101- • 

Saat sekizi çalarken, Piyedoşla (>j. 

Italyanlar muha limanına göz dikmişler. Sahillerde 
6 bin asker tahşidedildi. Petrol, kamyon getiriliyor 

Sivri ve karasinek müca· 

delesi etrafında belediye ve 

sıhhat iıleri direktörlüğünce 

baıhyan faaliyet devam et

mektedir. Lağımlara ve 
havuzlara mazot dökülmesi 

ğaş duvat" kenarında saklanmışlardı Loryan gazetesinin Yemen· 
den alarak neşrettiii bir ha
berde deniliyor ki: - Evet, benim oturduğum 

Opital bulvarıodan epiyce 
uzaktır. Henüz vaktim olup 
ta kendisini gidip göreme
dim. Yarın vaktim müsait 
olursa oraya kadar gidece· 
ğim. 

Piyedoş, mesleğinin icabı 
olarak daima sormak ve öğ
renmek itiyadında olduğu 

için tekrar sordu : 
- Demek oluyor ki, bu 

adamla bir işiniz veya ilişi

ğiniz vardır. Öyle mi? 
- Hay11. işim filan yok, 

yalnız. kart viziti ile beraber 
kaybettiği bir miktar para· 
yı bulduğumdan kendisine 
iade etmek isterim. 

- Burada güzel bir 
farsat zuhur etmiş idi. Fakat 
bu fırsat kaçta. 

Evet para üzerimde ol· 
sayoı, bu fırsattan istifade 
edecek idim, fakat ben ken· 
disile görüşfip söyletmek 
arzusunda bulunduğum ci· 
betle .. 

- Mükafatınızı istemek 
için değil mi? . 

- Adam sende, ben öyJe 
mükafatları filanları kaça 
alırım. Ben onun evine gi· 
deceksem, kendisine tazi· 
matta bulunmak için gitmi· 
yeceğim. 

- Bu adam size birşey mi 
yapmıştır? 

- Bu adam, geçen hafta 
ben vazife başında iken ya· 
nıma gelerek, guya kızıma 
isabet edecek olan bir mi· 
rastan bahsetmek istedi. Li· 
kin, kendisinin yol üzerine 
saçtığı altınlara toplarken, 
küçük kızım az kalsın tren 
altanda ezilecekti . 

Herif, düşürdüğü paralaı ı 
aramadan savuştu gitti. Ken
disi bana hüsnüniyet sahibi 
bir adam göründüğünden ta 
kulübeye kadar gelipte bana 
bir takım safsatalar derme· 
yan eylemesinin sebebini ken 
disinden sormak isterim. 

Piyedoş, işçinin söyledik· 
lerini dinledikten sonra: 

- Garib bir hikaye! Fa
kat ben sizin yerinizde olsay· 
dım, bu adamla uğraşmaz· 
dım. Zira kusvetli bir kim-
seye benziyor. Lakin rica 
ederim. Beni mazur görünüz 
zira zevcem bekliyor. 

Dedi ve Pigaşı göstererek 
devam etti: 

- Dostumu da bu akşam 
bizimle beraber bir çorba 
içmeğe davet etmişim. Bu· 
nun için kusura bakmayın. 

lıçi, mahcup bir tavırla: 
- Bilakis, sizi beyhude 

sözlerle işgal ettiğimden 
dolayı ben sizden af dileye· 
cegım. Şimdilik geceniz 
bayrolsun. Bir işiniz düşüpte 
(Orlean) istasyonuna gele· 
cek olursanız, (Piyer Kamb
remer) diye beni arayınız. 
Her kime sorsanız, bulundu· 
ğum yeri size gösterir. Be· 
raberce bir iki kadeh içeriz. 

Dedi. 
Piyedoş, arkadaşile bera· 

ber işçinin yanından ayrılır· 
ken:! 

Tacizde kuıur etmeyiz 

arkadaş! 
Diyerek uzaklaştı. 
Her iki hafiye, Maza ha· 

pisbanesinden elli metre 
ötede ve Şarbunya sokağı
nın başına gelince, Piyedoş 
tevekkuf ederek makuçıoın 
kendilerini takip edib etme-

diğini anlamak üzere bafını 
çevirerek arkasına baktı. 

Fakat makasçı, artık görün· 

miyordu. istasyona girdiği 
ve kulübesine doğru ıittiği 

belli idi. 
Piyedoş vaziyeti iyice tet· 

kik ettikten onra Pigaş'a 
dedi ki: 

- Zavallı, makasçı, Pari· 
sin birinci hafiyelerile ko· 
nuşmuş olduiundan bihaber· 
dir. Fakat ne dersin? Tolbi
yak, Zaptiye Nezareti için 

çalışacağına ne işlerle uğra

şıyormuş! Kabili inkir değil· 

dir ki, bizim meslekte olan· 

lar, ekseriya ihtimal dahilin· 

de olmayan birçok bidiseler 
ile kartılaş11lar, hatır ye ha
yale gelmiyen mea'elelerdeo 
kolayca haberdar oluyorlar. 

Her iki hafiye, ağır adım· 

larla yollar1na devam ediyor• 
lardı. Piyedoş, bir kere daha 
etrafına bakındı ve sonra : 

Allah vere • dedi -
dilıiz sahverilirken bu adam 
tekrar karşımıza çıkıp bizi 
iz'aç etmese ! 

Pigaş, müsterih olarak 
yürüyordu. Arkadaıının ea· 
dişesini varid görmediği için 
cevab v~rdi: 

- O hususta merak et· 
me! Adamcağız şimdi, bel
kide kulübesindedir. Esasen 
biz, duvar dibine 
saklanacaK-ımıı için 
göremez. 

sığınıp 

kimıe 

Fakat şu Tolbiyak'ın atıb 

tutmasına ne dersin? Maça 
kızı cinayetinin failini birin 
içinde meydana çıkaracağı· 
nı vadeylemiıken ne işlerle 
uğraşıyor muş! Ben eminim 
ki, bu adam Maça kızı ci
nayetile azıcık olsun uğraı· 
mamış bile.. Onun aklı fik
ri, miras işinde. Zira bu iş
ten temin edeceği istifade 
büyüktür. 

-Arkasu.ıaı -

" Son günlerde Yem ende 
hummah bir askeri hazırlık 
a-öze çarpmaktadır. 

6 bin Yemen askeri Ye· 
men kıyıları boyunca tabşit 

edilmiş ve Yem ende bir mil· 
yon galon benzin depo edil
miştir. 

Diier taraftan Yemen 
imamı ile bir Amerikan oto· 
mobil şirketi arasında yapı · 

lan mukavele ile külliyetli 
kamyon ve ·otomobil ısmar
lanmış, Avrupa'ya da mühim 
silih siparişi verilmiştir. 

Depo edil~n benzinler 
Rus gemileri tarafından Ye· 
men sahillerine fıkarılmışhr. 

Bütün bu hazırlıkların ltalya · 
ya karşı olduğu anlatılıyor. 

Çünkü ltalya hükumeti bir 

Yemen imamı Yahya 

müddet evvel Yemen ima· 
mına bat vurarak (Muba) 
limanının muvakkaten ltal· 

Antakyada reyiama mü· 
rscaat edilm.esi istenirst~ 
Biz, An tak )1eli lrkdaşlaı·ımızın bir. 

arzusuunu kabul edecekmişiz •. 

Antakya' dan 
Antakya,' (Hususi) - (El· 

kabes) gazetesi 11Şark tel· 
grafları şirketi" ne atfen 
şu haberi vermektedir. 

"Efkarı umumiye Suriye 
istiklal hareketlerini büyiik 

bir dikkatle takip etmekte
dir. Mevsuk menbalar Fran· 
sa-Suriye muahedesinin mil
letler cemiyetine arzı esna· 
sanda Tilrkiye'nin de isken· 
derun sancağının Türkiye'ye 
iadesi meselesini · milletler 
cemiyetine arzedeceği yo· 

bi .. görnnoş 
lunda çıkan bir şayiayı teyid 
etmemekte, fakat gene bu 
menbalar lıkenderun Türk· 
feri tarafından vaki olacak 
bir talep üzerine burada 
reyiama müracaat hususuna 
Türkiye'nin itiraz etmiyece
ğini söylemektedir. 

- lskenderunda bir (Va· 
tani merkesi ) açmak beve• 
sine düşen bazı kimseler bu 
işi Pazar günü resmen ya· 
pacaklarını ve bir de maltim 
- Oeuumı 3 ncıi tahifede-

r 
Telefon Tayyare Sineması Teıeı~ 

3t51 3151 
' 

~uglUln itilen==- sealfl1sta 

l(önigs Marli 
Elisa LANDI, Pierre FRESNA Y - Jean LODGE - jean MAKS • j. YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRtEUR • Andre DUBOSC gibi en tanınmış 

Fransız artistlerinin temsil ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı 

Sarayların iç yüzü - Taht ve Taç YOzün-
d en Yapılan Cinayetler 

---------------····~·~-------------
AYRICA: TDrkçe sözlO •'OKS dünya haberleri 

Seans saatlarr Gönig~ Mark ~ilmi .ço~ ~zun olduğu için seans aaatlan 
• ıu ıekılde teabıt edılmıştır. 

flergüıı:ı4, 16, 18,30 21, Cumartesi veya Pazar 12 te 

ya'ya verilmesini ve burada 
Habeşistandan gelecek ya· 
rahları tedavi için bir bas· 
tabane açılacağını bildirmiş, 
fakat Yemen bükümeti ltal
yanıo hastahane yapmak 
bahanesile bu limana yerleı
tikten sonra burayı askeri 
bir üasüJhareke haline ko
yarak bir daha çıkmıyacağı· 
nı anladığından ltalyanlann 
bu dileğini reddetmişti. 

için evlere tenbibatta bulu
nulmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, bu 

hususta ihmal ıösterecek 

olanlar, belediye kanunları 

mucibince ceza görecek

lerdir. 
.--.--4ml-------

Dış piyasalarda üzüm ti
atlerinin son durumu 

Paskalya mUııasebetile piyasalarda 
fazla mal birikti~ioden umumi 

bir duı·gonluk var 
Almanya ve Londra ilzüm lzmir ihracatçılarınca 100 

piyasalannda üzüm piyasa· cif Hamburg olmak .üzere 
ıını yeni bir durgunluk basıl istenen beher yüz kilo için 
olmuıtur. Bu durgunluk, bil· fiatler aşağıdadır: 
bassa paskalya münasebe· Ekıriı Karaburun 7 nu-
tile bu piyasalarda gönde- mara 15-16,SO, küp Kara
rilen mebzul mallardan te· burun 8 numara 15,50-17 

'vellüd etmittir. Piyasaların Auıbse, Karaburun 9 numara 
1hem Hamburg'ta ve hem de 16-17,50, neapluı ultre Ka· 
diğer müstehlik memleket- raburun 18,50-19,50 ekselsi· 
lerde böylece gevıemesi ve 
Alman tacirlerince yeni si- yor tKaraburun 11 numara 
parişler verilmemesi neticesi 20,50-21,50 Türk liradır. 
olarak şehrimiz ihracat ta· Rakib memleketlerden Yu· 
cirleri üzüm fiatlerini biraz nanistan'ın Girid Kandiya 
indirmek mecburiyetinde kal· üzümlerinin bazı tipleri Al· 
mışJardır. man tüccarlarınca 100 kilo 

Üzüm fiatlerindeki geri- başına 41,5 63 mark üzerin-
Jeme, 100 kilo başına orta de fAlmanya dahilinde tek-
hesa p yüz kuruş kadardır. lifler yapılmıştır. 

~~~----•..-•••1•------~~~-

Endüstride yenilikler 
Industri"I Britain (Endüstri ı 

lngilteresi) adh ve lngiliz.ce, 
Fransızca, Almanca çıkao 
mecmuanın son nüshasında 
1935 yılı içinde endüstride 
yapılan bazı yenilikler ile 
ıslahattan bahsedilmektedir. 
Dikkate değer görünen bir 
takımını aşağıya yazıyoruz: 

Bundan önce pamuk ve 
yapma ipek kumaşlarını kat· 
lanma, üstüne oturma sure· 
tile bozulup buruşuk hale 
gelmekten korumak için yeni 
bir perdah yolu bulunduğunu 
okumuştuk; tanınmış lngiliz 
dokuma fabrikalarından biri 
keten kumaşlara da bu 
usulü tatbik etmeğe muvaf
fak olmuştur. 

lngiltere'oin meşhur Şefld 
demir ve bıçak fabrikası, bil· 
diğimiz miknatish çeliklerden 
çok yüksek miknatisiyet has· 
sasını haiz yeni bir çelik keş· 
fetmeğe muvaffak olmuştur. 

lngiltere'nin Ulster mmta· 
kasındaki mensucat fabrika
larından biri piyasaya buruş· 
maz, elbiseye çok elverişli 

yumuşak bir keten kumaş 

çıkarmıştır. 

Rus Sovyet bükümeti bir 
takım arsıulusnl denemeler 
yaptıktan sonra lngiliz Dizel 
motör makinelerini sipariş 

etmiştir. Blackburn'daki do· 
kuma fabrikalarından biri 
pamuk ipliğine tıpkı ipek 
gibi bir parlaklık ve cil ver
meğe muvaffak olduğunu bil· 
dirmiıtir. 

lngiltere'de dikiısiz (Yani 

yapıştırma yerı olmak11ıın 
hep lastikten sandallar 
(Ayakkabı) yıpılmağa bat· 
lanmıştır. 

Blackburn'da bir fabrika, 
otomatik olarak kumaf do· 
koyan, kumaı atkssında dört 
ayrı renge kadar kullanıla
bilen, ayni zamanda da hem 
yün, hem yün ipliği ile ça· 
hşan bir makina icad et· 
miştir. 
Lankaşyerde ıu geçmez 

bir kadife dokumak tecrU· 
beleri yapılarak usul tesbit 
edilmiştir. . 

Dunlop 1 ubber Co. adlı 
bir firma tayyarelerin buz: 
tutulmamuı için bir cihaz 
bulmuştur. 

Rus Sovyet hükumeti ln-
giltere'ye yedi tane kereste 
ıilebi ısmarlamıştır. 

Lankaşayerde dünyanın 
birinci çivisiz sandık fahri· 
kası açılmıştır. 

Dünyada birinci olmak 
üzere, bitomenli kömürlerin 
hidrogenasyonu için yeni bir 
cihaz lngiltere'nin Bellengan 
·on· Tees mevkiinde kullanıl· 
mağa başlanmıştır. 

logiltcre'de Ebbuv vale· 
deki çelik fabrikaları büyü· 
mlmüf, teneke levhaları ya• 
pılmak için yeni tezgihlar 
konulmuştur. Burada 10,000 
işçi teneke levhaları yapmak 
üzere çalışacaktır. 

Britanya imparatorluğu 
kimya endüstrisi Enstitüsü 
yüz yıl bozulmıyacak bir 
mavi boya terkibi bulunmuş 
olduğunu bildirmektedir. 
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Almanya mısırdan kül- 1 Askere davet /Olivier ve şQreka- Fratel]i Sperco N. \'. 

sı 1-'imited vapur Vapur Acentası VV. ~,. H. liyetli sog\ot an alıyor ihtiyat zabitler ça- ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 
ğırılıyor ' acentası KUMPANYASI 

lzmir askerlik şubesin- Cendeli Han. Birinci kor- "GANYMEDES" vapuru & Co. 
Memleketimizden de son zamanlar- d.n: don. Tel. 2443 20 NiHndan 25 Nisana ka- OEUTSCHE LEVANTE LıNll 
d AJ d 1 - Yedek ıubay ye- THE ELLERMAN LINES LTD. dar ANVERS, ROTTER-1 "AGUILA,, vapuru balen 

a manyaya SOğan gön eriliyor tiıecek kıoa hizmellilerden "THURSO. vapuru nisan DAM, AMSTEROAM ve limanımızda olup ANVERS, 
Almanya, her yılfazla ıo- tutmuıtur. Türkiye'den soian 332 doiumlu ve bunlarla iptidasında LIVERPOOL ve HAMBURG limanları için ROTTERDAM, HAMBURG 

ğan ithal etmekte ve bu it· ithalatı ise 1935 te 2 bin muamele görenler ve daha SVVENSEA'dan gelip tab· yük alacıktır. ve BREMEN için yük ala-
halAtıaıa en çoiunu Mııır- mark değerinde yalınız 15.100 evvelki doğumlulardan liycde bulunacak. "UL YSSES" vapuru 1 Ma· caktır. 
dan yapmaktadır. kilo, 1934 de de 28.000 mark olupta muhtelif sebeplerle Not: Vurul tarihleri ve yasta gelip ayni gün BUR- " ANGORA " vapuru 

Tilrkiye'den de ıon za· deierinde 315.800 kilo yap· geri kalmıı deniz sınıfın· vapurların iıimleri üzerine GAS, VARNA ve KÖS- HAMBURG, BREMEN Ye 
d Al 

' k deö-icikliklerden mes'uliyet TENCE lı"manları için yük ANVERS'ten yük çıkar-man ar a manya ya ülli- mııtı. dan gayri ıaoıflara ayrılmış 6 y 

yetli miktarda ıotan ritmek- olanlardan yalnız askeri kabul edilmez. 
tedir. imparatorun mil- ehliyetnamesi olmayanlar 1 alacaktır. 

AJmanya'ya ıojan baılıca Ş& Vİr)erİ Mayıs 936 tarihinde yedek 
Mııır'dan ithal olunurken, subay okulu komutanlığı 
Almanya'da Mııır'ın diler iklime dayanamadık· bazırlak kıt'asında bulun-
sojan mDıterileri arasında mak Ozere sevkedilecek-
m&him bir yer tutmaktadır. farından Habeşistan· lerinden 24 Nisan 936 
Ş&yleki Mııır'ın her yıl her dan kaçıyorlar gününde hüviyet cüzdanı 
biri elli kiJoJuk4 milyon "'U· H b (nüfus tezkeresi) ve mek-• a eı imparatorunun ya· 
•al, yani 200 milyon kilo nıada kendiıine müıavirlik tep ıahadetnameleri bera-
tutan ıenel ıofan rekolte· eden Avrupalılar vardı.Bun- berlerinde olduğu halde 
ıinden orta hesap 800 bin lar iklimin tesiri altında bi· ıubeye müracaatları. 
çuvalı yaai 40 milyon kiloıu rer birer Adiı • Ababa'dan 2 - Tam vaktinde ye-
yahut• beıte bı0rı· Almanya, b 1 ı dek ıubay okulu komuayiılmıya mec ur o muı ar· 
Avuıturya, ÇekoıloYılrya, dır. Son çekilenler askerlik tanlığı hazırlık kıt'asında 
Yuroıla•ya ve Macar11• tan 1 ·ı · ı ·ı ;x, bulunmıyanlar hakkında " iı erı e ıı erı e u15raıan ge· Soo bl·n ,,.u .. ıl, Italya .. e Jı- 1 v· ·· · ·ı d · kanuni muamelenin tatbik .. ,. .. nera ır11nı ı e a ıye meı-

viçre 200 bia çuval, Franaa eleleriae bakan Jak Ober· olunacaiı ilin olunur. 
SOO bin çuval, lnıiltere 800 ıon'dar. Yalnız Amerikalı 
b'81 çuval ve Birlefik Ame- Kolıon kalmııtı. Bu zd 
rika 600 bin ıotan çaval valilile Filipin adalarında 
•otan almakta idiler. yeni eıas teıkilit kanununun 

Otomobil sahip
leri okusıın 

Faltat Mııır'ın baylece mil· yapılma11 için bllkiimete 
yonJar latan ••tan ihracatı yardım etmiıti. Habeı impa
ıon yıllarda biraz ıerilemiı- ratorana daima iyi aaıihatler 
tir. ilk ıerileme Birleıik A- vermiı olan bu ıiyaıi adam 
••rilra'nın ıofaa itbalit ıUm da kalp haıtahjından muz· 
'.Bir reımiai iki &uçak miı· tarip olduiu için timdi Hı-

(Zinet) 

lıne çıkarmaaUe baılamııtır. beıiıtanı terketmeie mec-
Franıa ise Mııır'dan ıotaa bur kalmııtır. ÇlinkO Adiı 

Otomobil garajı açılmııtır. 
Ismetpap ve F evzipaıa 

bulvarları üzerindedir. 
Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol ıu mükemmel karaatba· 
nesi. Makinelerin benzin, yağ 
vesair içeriden tedarik edilir. 
Garaj geceli gündDzlü açık
tır. G6rüımek arzu edenler 
mlldiir lbrahim'e müracaat 

ithal•tını Uç yıldanlleri kon- Ababa, Bolivyadıki Paz 
t~nae.nte tabi tutmuı olup ıehrinden ıonra dünyanın 
ıundı her yıl ancak 20 bin ea ylkıekte bulunan payı
~aval almaktadır. Tabii dlYiz tahtıdır. Kalbi zayıf olanlar 
••zi7etiadeki ıılnııldık dola· için burada uzun mDddet 
YıliJe Almanya dahi Mııar'dan oturmak tehlikelidir. 
•otan ithalatını tahdit etmiı· 
tir. Şiyle ki : 

Almanya'nın 1935 yılında 
Mııır'dan yaptıjı ithalat 2 
lllilyon 745 bin mark dete· 
rinde 31.812.400 kilo tutmuı· 
tur. 1934 yılandaki ithalitı 
iıe l.959.000 mark deierin· 
23.463.000 kilo yapmııtı. Al
IDanya '•ıD feneJ ıotan itha • 
lltı 1935 te 4.694.000 mark 
dejerlnde 52.429.600 kilo; 
1934 te i1e 3.679.000 mark 
deferinde 44.044.600 kilo -

t\ntakya'da reyiamme 
tnOracaat edilmek 

istenilirse 
Ba,tarafı 2 inci ıalıif'ede 

(Bayrak meraıimi) icra edi
leceği evvelce iJin ettikle· 
rinden, bu haberi alan Bi
linlı ve lıkenderunlu 50 ka
dar renç o ınQ lıkeaderun· 
da toplanarak caddeleri de 
ilkin bir n&mayiı yapmıılar 
•e Tilrk lıtiklil marıını IÖy· 
liyerek Vatani merkezi ya
Pılmak iıtenen yerin önün· 
den reçmiılerdir. 

Bunün üzerine vatanilik 
işinin bu memlekette sök· 
lllez bir it oldufunu idrak 
•denler mtinaıib birer tara
fa ıavuımaılar ve Türk 
ıençliğinia bu hakiki teza· 
lıllrii i>nllnde sevdalarından 
"aıreçmek zaruretiade kal
lllıılardır. 
N&maylı her zaman ol

clutu ıibi Tiirk'Jere yaraıan 
tekilde ııyet ıakin ıeçmiı 
labıtaaın mlldahaleıine de 
llltydan kalmamıı Ye Bi1la11la 
ıençler ak .. ma dofra llaaa
bıa.raaa dlamlfler.Ur. 

~atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmıı bir 

""Ot6r satılıktır. Taliplerin 

idarebanemize müracaatları 
ilin olunur. 

etsinler. 
, .... 11!!!!1""11!1!11!!1~~ ..... 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Müteha11111 

'"inci Beyler SoktJAı N. 68 
Telefon 3452 ----------

'1zmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolayııile yeni çıkardıAı 
kumatlar: 

SAGLAM 
ZARI~~ 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağınız elbiseler ·İçin bu mamulAh 

tercih ediniz. 

SATIŞ l 'ERLERI 
• 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 
T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin eaddde8inde FAHRi KANDE
lUIR O~LU 

lzmir inhisarlar tntnn fabrikası 
mOılOrlOğOnden: 

Keıif bedeli (901) lira ( l 2) kuruştan ibaret bulunan 
fabrikamız dahilindeki tamirat ve tadilat açık mDnakasaya 
konulmuıtur. 

ihale 24 Nisan 936 tarihinde saat (15) de fabrikada ya
pılacaktır. Talipler ıartname ve keıifnameyi tatil günlerin
den maada her gDn fabrikada görebilirler ve ihale 
rBaline kadar yOıde 7,~ muvakkat teminat akçesini vezneye 
yat11abilirler. 9-12-l S-21 

1\'I ilcellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

laka (Okamr.ntol) 

öksOrO.k şekerle· 

rioi tecrO.be edi 
dz .. 

Ve Pnrjen ~ahapın 

en ftıtftn bir mna

hil şekeri olduAu 
nu unotmaymız. 

Kuvvetli mftshil 
iatiyeoler Ş.thap 

Sıhhaı sftrgnn 

haplarmı Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
ara9mJar. 

- .... _ 

"CERES" vapuru 4 Ma
yHta gelip 9 Mayısta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINlEN 

"VINGALAND ,, motöril 
30 Nisanda gelip ROTER
DAM - HAMBURG (Doğru 
Bremen l) COPENHAGE • 
DyNZIG· GDYNIA ve IS· 
KANDJNA VY A limanımları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 12-5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6-36 da 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yDk kabul eder. 
lllndaki hareket tarihle· 

rile oavlonJardaki d4tiiıildik
lerden acente meıuliyet 
kabul etmez. Fazla tafıilit 
için ikinci Kordonda T abmil 
Ye Tabliye ıirketi hinaıı 

mışhr. 

" DELOS" vapuru 13 ni
sanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS, ROTTER-
DA M, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yDk ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE" vapuru 12 ni· 

sanda bekleniyor, NEV
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROY ALE HONG-
ROISE DE ;NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

.. DUNA " vapuru 10 ni
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD , BUDAPEŞT, 
BRATISLA VA ve VIY ANA 
için y6k alacaktır. 
SPANSKELINJE - OSLO 

.. BAY ARD " motörO 11 
niaanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE •e 
NOR VEÇ limanlarına yllc 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, rel
me tarihleri ve navlun tari-

feleri hakkında bir taabh&de 
giriıilmez." 

Birinci Kordon, telefoa 
No. 2007- 2008 

arkaıında FRA TELLi SPER-

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucu.z il4ç ve tu

valet çeşitleri satar. 

N~A , 

lK ıuru./ ı; o 11 ıu r· 
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Sahife 4 :(Uluaal Birlik) 

l{adın l(orsanlar 

1 
Harikulade ve hakiki mııceralar 

spanyada ha~ gösteren krgasalıklar u- Tefrika '"Y"" ıs 
~, ' , Genç kadın kılıcını havada salladı ve 

mumi bir l{orkuya Sebebiyet vermiştir ~:·!~.~~.=i~~:~m~:" b~~~.~~:.~02~i1:~ib., 
Bir k • J C b -) __,. k ile sola fırladı; kart korsa· mevcudiyetini deiiıtiremez· 

ço zengın er, e e üttarJ 8 akı~ etmekte nın kılıcı, bütiiD kuvvetiJe le.. 'Jn1anlar1n yaptıkları 
ve oradan b . k d boıa gitti ve kouanın mü- tedbirler de mukadderatın 

arıce açmakta ırlar vazenesini tamamen bozdu. muayyen akibetlerini kati-

l tanbul 21 (Özel) - Madrit'ten gelen son haberlere Uln hu hareketler, Jspanya'da ~iddetli bir anarşinin Mari Read, korsanın bu mü- yen değiıtiremezf. 
"' ı 'd b "' k ı ki a d b 1 vazeaeıizliöinden aene ayni Rokham ve arkadaıları, 

gure, spanya a ao gusteren arga~a ı ar y zno en aş angıcı telukki olunuyor. Birçok zenginler, Cebe. • • b b ıür'atle istifade etti. Kılıc ile erglln ir sUrU cinayetler 
umumi hir korku baş gôstermiştir. Birçok kasabalar· 10.ttarık'a akın etmekte ve oradan acele harice kaç· ki b b bütün kuvvetile korsanın yapma a era er, kendile· 
ela yağmalar ba~larlığından halk endişe içindedir. Bil- maktadırlar . lherine saldırdı. rinin ya bir kurıun, yabud 

1 • • • t t • • • 1 Kılıç, bir anda kızıl bir kılıç veya ıehpada, bai· 

Gazeteler ve 

söylevi 
Bsldvi- Maske tecrübeleri t:aa :~~::~ .• :·":..·:t :;~~ ~.ip~==~d:·•::tk·:=·0~~:~: 

ıaaın ıırtlağında korkunç larını birin unutmuı adam· 

• 
nın son 

lııgiliz başvekilinin nutku, ted

hirlerin akim kaldığını bildiren 

acı bir itirat imiş 
Ankara, 20 (A.A) - Lon· 

dra loıiJiz matbuatı Cenevre 
müzakerelerini ve ltalyan 
meseleaini mevzuu bah· 
setmekte ve Baldvin•io Cu· , 
marteıi ıünü ıöylemiı olduğu 
nutkun lngiliz noktainazarını 
açıkça izah etmekte oldu· 
j'uou kaydeylemektedir. Ti
mes gazetesi Milletler cemi· 
yeti paktı ihlil edildiği 
takdirde lariltere Milletler 
cemiyetine tam bir muza· 
berette bulunmaya mecbur 
olduğuna dair Baldvin'in 
ılılerioi aynen iktibas ede
rek diyor ki: 

Her emniyet kollektif ol· 
malıdır. MiJletler cemiyeti 
r.ihniyeti : içinde F ranıa ile 
loıiltere arasında bir teşriki 
mesai ihtimallerini artırdı· 
iından dolayı Pol Bonkura 
teıekkUr etmek lizımdır. 

Deyli telgrafta 16yle ya· 
ııyor: 

M. Eden ıimdiye kadar 
lnriliı. htıktımetinin büyük 
ltir itina ile çizdiği ıiyaseti 
tahakkuk ettirmiıtir. Mada
riyaga barıı teıebbllıünün 
akim kaldığını mOıah .. de et· 
mek mecburiyetindedir. Mil· 
letler cemiyetide alınmasını 

icabeden tedbirler hakkında 
karar verecektir. Herhalde 
ltalya'oın milletler cemiye· 

tinden çekilmesi dünya için 
bir feliket olur. Çünkü Af
rika ihtilifından Avrupa 
harbı çıkmıı olacaktır. Bu 
gazete bir abluka hususunda 
anlatmanın gllç olduğuna 
dair Baldvin 'in ıiblerini 
ehemmiyetle tebarüz ettir· 
mektedir. 

Daily Herald iıe milletler 
cemiyeti tedbirlerinin akim 
kalmaıına imkln olmadıtını 
çünkli eıHın doğru olduiu 
ve nizamnamenin de timdi· 
ye kadar hakiki olar•k tat• 
bik edilmediği mOtalaasında 
dır. 

Daily Mail ltalyan - Ha· 
beı barbınıo bu kadar ha'- • 
kiki olarak tatbik edilme· 
diği mütaleaıındadır. Daily 
Mail ltalyan Habet harbınıo 
bu kadar çabuk biteceğine 

lnıiliı hükftmetinia vaktile 
inanmamıt olmasına teessüf 
etmekte ve logiliz diplomat· 
larından dıt siya1eti değiş· 
tirmelerini iltemek zamanı· 

nın artık gelmiı olduiunu 
yazmaktadır. 

Morning poıt ıazeteai de 
Baldvin'in beyanatını millet· 
ler cemiyetinin kollektif ha· 
reketinde tamamile akim 
kalmıı olduğunu bir itirafı· 
dır demektedir. 

Araplar 17 Yahudi 
daha ölclürdüler 

--·--ldaı-ei örfiye devam ediyor. Umumi 
grev ve boykot ilan edildi 

lıtanbul 21 (Özel)- Dlln 
gece yarısından sonra gelen 
haberlerde; öğleden sonra 
Tel-Avivde Araplarla Yahu-

karar vermiıler ve umumi 
grev ilin etmiılerdir. Sokak· 
larda logiJiz müfrezeleri do· 
)aşmaktadır. 

diler arasında büyük bir çar· 
pııma daha oıduğu bildiri!- Berlin 'de m uaz
mcktedir. Bu çarpıcmada in· 

~ . . 
giliz Polisi de Yahudilerle zam resmı geçıt 
birlikte hareket etmit ve A
raplara karşı durmuıtur. 17 
Yahudi ölmüş; lngiliz Poli
sinden ve Yahudilerden bir 
çok kimseler yaralanmıştır. 

Araplardan da birkaç kiti· 
nin öldüiü sanılmaktadır~. 
Yafa ve Tel·Aviv'de 6rfi idare 
devam etmektedir. Araplar 
Yahudilere karıı boykota 

-Ba,tarufı 1 inci salıi/ede
havada "Mukaddes Hitler" 
diye yazılar yazmışlardır. 

Bertin, 20 ( Radyo ) -
Alman cumurbaıkanı M. Hit· 
ler bugiln oeşreylediği bir 
emirnamesinde, ıllvari teıki· 
litı ibdaı ettidiiini bildir· 
mittir. Bu teıkillta 18-20 
yaıındaki ı•nçler ahoacaktır. 

Moıkova 20 ( Radyo ) - Sovyet donanmasının Baltık 
filosuna mensup 12 bahriyeli yeni bir gaz maıkesi taııma 
rekoru yapmıılardır. Bunlar yemek 1aatleri müsteına ol· 
mak üzere biç çıkarmadan 218 1aat maske içinde kalmış· 
lardır. 

iki hend daha 
Moıkova, 20 (Radyo) - Azak ve Hazer denizlerini bir· 

leıtirecek kanalın ilk bendi bitmiş ve bu kanahn 59 kilo
metresi iılenmeğe açılmııtır. Busene zarfında iki bend 
daha yapılacaktır. 

Elçi kayboldu 
Kahire, 20 (Radyo) - Alman elçisi Von Hostzer, çölün 

Yamaya kısmında yapılan otomobil yarııına iıtirak etmit 
Ye bir daha bulunamamıştır. 

Y arııa cumarteai günll baılanmıt ve Alman elçiıi de 
beraberinde makinist olduğu halde en ıon olarak hareket 
etmiıtir. Biraz sonra tidddetli bir kum rüzgirı eamiı, 
otomobiller kaybolmuıtur. 

Elçinin otomobili 17,30 da Babarya'nın 60 kilometre 
ıarluoda ıörülmüf, bundan sonra bir daha bulunamamııtır. 
S.e!irin yanhı bir i.stikamet takib ettiği sanılmaktldır. El· 
çılak erkioından bır memur beyanatta bulunmuı Ye ıefirin 
hiçbir tehlikeye maruz olmadığını tahmin ettiklerini, bel
kide otomobilde bir uıza çıktığını ye bundan dolayı yo· 
!una devam edemediğin! ıöylemittir. Beı askeri tayyare 
ıle de•e ıllvari kuvvetleri elçiyi aramaktadır. 

Cenazeleri verdiler 
Moıkov, ·20 (Radyo) - Japon hükflmeti ile yapılan bir 

anlaıma mllnasebetile, 9 Nisanda Sovyet Mançuri ıınmnda 
vukua gelen müsademede ölen 3 Japon neferinin cenazesi 
11keri merasimle japon'lara teslim edilmiıtir. 

Malta'nın müdafaası 
Londra 20 (Radyo)- Deyli Telgraf gazetesi; Maltanın 

mndafaasını artırmak için icap eden tedbirlerin alındığını 
Maltanın ticaret yolları için çok mühim bir merkez oldu· 
ğunu, bir hava hilcumile kolayca ıaptedilemiyeceğini ve 
mühim tahkimat yapıldığanı yazıyor. 

Yangın çıktı 
Londra, 20 (Radyo) - Harbiye bakanlığında bu sabah 

yanıın çıkmıf iıe de ateı etrafa sirayet etmeden dün sö• 
rülmtııtiir. Yangının nasıl vukua geldiği belli değildir. 

Lenin nişanını aldı 
Moıkova 20 (Radyo)- Sovyet merkezi icra komiteıi, Tilrk 

Uıturoy baş mühendisine, Kay1eri kombinuının kurulma· 
sında gibterdiii muvaffakiyetten dolayı Lenin nişanını ver· 
miştir. • 

lzmir vakıflaı" direktörlüğünden: 
Kemeraltı camii avlusunda mevcut ve tahminen 2500 

kilo ağırlığında bulunan kullanılmıı e1ki çinko açık artırma 
ile satılacaktır. ihalesi 7-5·936 perşembe günü 1aat 15 de 
vakıflar direkt6rlüğündeki komisyonda yapılacaktır. Muvak· 
kat teminat akçe1i 12 liradır. istekliler çinkoları her gDn 
ıörebilirler. 21-25-30· 7 1040 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
Eırefpaıa hastanesi için alınmasına lüzum görülen ront· 

ken cihazı nevakııı 21-4-936 günlemecinden itibaren 15 glln 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameyi görmek ve 
bu huıuıta maltimat edinmek istiyenler her ılln hHtane 
baıtabiplijine •• eksiltme &'Ünü olan 7-5-936 perıembe 
lfÜDO 11at 9 dan Ob ikiye kadar villyet encllmenioe mil· 
racaatları ilin olunur. 21-25·29·4 1038 

bir yara açıldı! lar değildi! 
Darbe tam ve ikincisine Cinayetlerinin yDzde aek· 

ihtiyaç bırakmıyacak dere· senini de, artık kendi mev· 
cede mtıthiı idi. cudiyet ve hayatlarını, 

Kart korsan sadece vahti mukadder feliket ve akıbet
hayvan ıibi, boğazlanan bir ten kurtarmak içio, birer 
domuz aibi bağırdı ve oldu. tedbir olarak yapmakta 
ju yere yllzün koyun düıtU. idiler. 

Kumlar, kart konanın koyu Vuruımalarda ölenler var-
siyaha yakın bir renkte olan dı; fakat kor1anların çoğu, 
murdar kanlarını sür'atle bu baıı·boı, nizam •e kanun 
emiyordu. Kouanda artık bilmez hayatlarını, tedbir· 

lerle mu haf aza ettiklerine 
bir hareket, birıey yoktu .. kanmıı idiler. Tedbir, mes· 
Mari Read, sap-sarı olduğu lekte uıtahk ile bir gün 

ıöiıll tiddetle inip kalktıiı gelib kifi bir aenetle meç
halde, birkaç adım ileride bul bir memlekete çekilerek 
kalıncı bili elinde. kumlar rahatça yaıamak Dmidini 
lberinde bir yığın et halinde hiçbiriıi kaybetmemiı idiler. 
yatan kart konana bakıyor Fakat, riyazi mea'elenio 
idi. ruhu değitmiı değildi, de· 

Haydutlar hayret içinde ğiımiyecekti de .• 
idiler. Fakat en bilyilk lbay- Ve ... 1Bu neticenin tabak· 
ret Rokham 'da idi? ÇOnkü kuku gün O nihı yet ıelip 
bu adam, kart ve herkesi çattı. 
korkutmuı haydudu 6ld0ren Rokbam, korsanlarile bir
bu çocuk kıyafetli inıanın likte epeyce bir zaman daha 
bir kadın olduğunu biliyordu! lıaydutluklarında devam et· 

mif, birçok kıymetli etJa, 
Rokham, bu hidiseyi çok para ve bol içki elde otmiı 

dikkate llyık ıörmilıtü. idi. 
Morriıona ıelince, met· 

reıiain bu favkalide kahra· 
manlıiı ve bilhassa kendisi 
için, korsan ıemiıinde be· 
man herke1i korkurtmuı 

olan korkunç bir hayduda 
karşı, akibeti çok tehlikeli 
bir aınm kavgasına giriıme· 
ıini çok barikulide buldu. 
Morriıon, vakıa uıta bir 
maranfıoz idi; rende vo ke
seri elinde 1an'ab içinde 
harikalar yaratabiliyordu. 
Fakat harp ve darp hakkın
da çok kabiliyet.iz idi. 

Bunun için, Mari Read'a 
karıı kalbinde ıonıuz bir 
minnet ve tllkran hislerinin 
doğduğunu hiasetti; bu ka· 
dına ebedi surette 1adakat 
kararını verdi. 

86yle bir zamanda, b6yle 
tartlar altında verilen sada· 
kat kararları çok güç bozu
lur. iVe bir rün Mari Read 
bu kararın neticesini hikim
Jer huzurunda ve nihayet 
kili1ede papazın önllnde ai
kihları kıyılırken rördü. 
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Mukaddes ve feci 

Akıbet 
Mukadderat, riyazi bir mes

ele demektir. Muayyen esa~
lar Dzerinden yllrllyerek da
ima ayni neticeye varır. Mu· 
kadderatın önUne ıeçmek 
için bin tDrlll tedbire bat 
vurulur. Nasıl ki yllı adedin· 
de kaç beı olduiunu arayan 
bir çocuk bin defa bati et.o, 
yabut bir murabahacı bhab·r 

Bu mü1ademelerde adam· 
larından bir kısmı, mukad· 
ratın elinden yakalarını kur· 
taramamıı ve saldırdıkları 
ıemilerden açılın ateıle öl· 
mllılerdi. 
Rokham'ın avenesi olduk· 

ça azalmıı idi. Fakat aoD 
ıOnlerde kendisine mlihim 
bir fıraat daha çıktı? Gemi· 
leri harab olmuı, bir k11U1ı 
arkadaıları öldllrlllmüı ve 
datılmıt bir korsan çeteıi, 
Rokham'ın çetesine ve ge
miıine katılmak arzuıunu 
raıterdiler. 

Devamı var 

Adis-Ababa 
boşaltıldı 

B~ıaraf 1 inci sahifede -
him miktarda meYadı infili· 
fiye De11iye yoluna g6nde· 
rilmiıtir. 

Londra, 20 ( Radyo ) -
Adiı-Ababa'daki lagiliz elçi· 
liği, bütiln ecnebileri hima· 
yeıine almaktadır. Hllk6metı 

merkeıi terketse de elçilik 
orada kalacaktır. lhtiyac• 
kifi ıelecek miktarda erzak 
ve ıu depo edilmiıth'. 

lnailiz sefarethanesiDio 
önll malııer yerini andırmak· 
tadır. 

Roma, 20 (Radyo) - Ce· 
nup cepheaindeki zaferdeo 
ıonn, Harar, Cicika ve 
Adiı·Ababa hakkında mll" 
bim neticeler elde edildijİ 
ıanılmakta ve bunların 21 
Nisan bayramı mllnaıebetil• 
illa ecliloceji tahmiD edil• 
mektıdir. 

t 


