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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

- Pel'şemb;-::-30 Nisan 1936 

Osten Çemberlayn 
Avusturya ve Macaristan 

ricali le Arşidük 

tekrar Avusturya'ya dönme· 
sini temin etmiş. 

Fiatı (100) Para 

ispanya Bolşevililiğe Doğru Gidiyor 
==::::;:z::~~===========::=E~~~~~~~-----~~~ 

F~an~a, lngilterece gönderilen siliih- Almanlaı· :f rens Faruk, mısır 
ları Cibutide müsadere etti Avusturya hudutlarına k 1 • J A d • Jd • 

asker göndermemişler ra l ı an e ı 1 
Avam kamarası bugün toplanacak ve Almanya) a 

notayı tetkik edecektir verilecek olan 

BerJin 30 (Radyo) - Al
man gazeteleri, Almanyanın 

Avusturya hududlarıDa as· 

ker gönderdiği ve bu hu
dudlarda tahıidat yapmakta 

olduj'u hakkındaki baberleri 

yalana çıkarmakta •• bu 
gibi ıayiaların uydurma ol-

M. Eden makamında 
Loadra, 30 (Radyo) - in- fjr tarafından Almanya dış 

&iltere kabinesi, bugün bakanı Von (Nörabt) a ve-
fevkalide bir surette topla· rHccektir. 
Dacak ve Almanya'ya veri- Londra, 30 ( Radyo ) -
lecek olan nota, bir defa Avam kamarasının bugünkü 
daha iÖıden ieçirilecektir. celsesinde, fngiltere'nin Ha-

Nazırlar meclisinin, dış beşistan'a göndermiş olduğu 
itleri bakanı M. Eden'Je mü- silahların, Cibuti'de Fransız-

lar tarafından niçin müsa · 
tehassıslar tarafından tanzim dere edildij'i sorulmuştur. 
edilmiş olan bu notayı aynen Eden, ver.iği cevapta, bu 
kabul edcceii zannolunuyor. mes'ele hakkında ancak Ha-
Neta burün tasvib edilirse, beş hükümeti tarafından 
hemen lngiltere'nia Berfin itiraz edilebileceğini söylemiş 
aefirinc gönderilecek ve se· ve InıiJiz hudutlarından Ha-

T. R ü Ş t ü A;as husa-
hah Istanhula geldi 

beşiıtan'a silah gönderil
mekte clevam edildiğini 
beyan eylemiıtir. 

Bu silahlar, lngiliz Somali-

sinden Habeş topraklarına 
isal edilmektedir . duğunu ileri sürmektedirler. 

~~~~----.-.····~----~~~~ 

Italyanlara göre Adis-A-
baba düşmek üzredir 

·~~--------~~-
Habeş Veliahdi·, şehrin teslimi hak· 
kında Ras Gnksa ile konuşuyormuş 

Adis-Ababa'da istasyon biuuı 
Paris, 30 (Radyo) - ltal- yalnız Habeı veliahh Tafari 

yan kaynaklarından ıelen kalmışhr. Habeş veliaht. ile 
son haberlere göre, bütün ltalyan'lua tealim olan Raa 
Habeş rasları, Habeşistao'ın Gllksa ara11nda Adia-Aba-
iç taraflarına ve meçhul ba'nın sureti teslimi için 
semtlere çekilmiılerdir. müzakereler cereyan ediyor-

8 k 
-' • -h-- . d. M Mevcud ordunun başında, - Devamı dördilncu sahifetk _ 

u a şanı .~ıınaya aret e ıyor. e- ---•~· .... - --,...._ 
taksasla birlikte Belgrada gidecek Yunan donanması bu· sa-

Tevfik RO~tft Aras 

lstanbul 30 (Özel)- Hari· 

ciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rüıtü Aras bu sabahki An
kara ekspresi ile şehrimize 
relmiı v= istatyonda kartı· 
lanmııtır. Rüıtü Aras buıün 
Öile.&en ıonra Atinaya ha
reket edecektir. 

Dış itleri bakammız Ati
lıa' da Yunan baıbakanı ie· 
beral Metakıas ile iÖrüşecek 
'le •ilebi ihtimal ayni gün 
birlikte Belirad'a hareket 
edecektir. Romen Dıı bakanı 
M. Tittilesko Bükreı'ten bu 
•kıım Belırad'a ıitılıcektir. 

Balkan Har-iciye Nazırlarının b h b • • 
4 Mayııta yapacağ'ı toplan- 3 ) r reSIDJ ge~it yaptı. 
tıya Paris ve Lonclra siyasal '~ 
mahfellerinde önem veril- • • • • - • 
mektedir. Geçıt resnıını kral takih etti. Donan 

Atina 29 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: Yunan matl ma öğleden SODl'8 açık den İze çıkacak 
buatı, Türkiye Dış bakanı 
Dr. Tevfik Rüştü Aras'ın Bel· 
ırat'taki Balkan antantı kon 
scyinin toplantısına giderken 
Atina'dan geçerek siyasal 
mahfellerle gorlişeceğini mem 
nuniyetle kaydetmektedir. 
Kral Jor j kendisini Cumar-

tesi. günü kabul edecektir. 
T. Rüştü Aras ve M. Metak-

sas Cumartesi günü ayni tren 
ile hareket edeceklerdir. Proia 
gazetesi bu mülakatın ehem
miyetini tebaruz ettirerek 
-Of!Vamı 4 üncıi ~ahifule-

----t • 
Belediyeler 
Bankası 

Yeni bina yaptırıyor 
Ankara 29 (A.A)- Bele

diyeler bankası umumi mer
kez binasının inıaatı 323 bin 
liraya Abdurrahman ve En
ver intaat mie11esesine ihale 
edilmittir. 

Yunan donanmasrndan Elli kruvazlJıil 

Atina 30 (Özel) - Yu· resinde açık denize çıkacak 
nan donanmatı bu aabah ve büyik manevralara baı
krahn huzurunda Faleron"da lıyacaktır. Amiral ecnebi 
büyük bir geçid resmi yap· ıazetecilere verdiii beya
mııtır. Reımi geçide 27 par- natta: 
ça barit gemisi iıtirik etmiı - Yunan bahriyesi 20 
tayyareler sıemilerin üzerin- aenellenberi ilk defa olarak 
de uçuılar yapmııtır. bu kadar gemiyi harekete 

Donanma, öileden ıonra getirdi ... 
A•iral Sakelarapuloa'ua iu· Dımittir. 

·-·-· Mtsır UJusu matem tutuyor. Cenaze merasi· 
mi bugOo. Ingiln gazeteleri yeni krala 

dostluk tavsijye. ediyorlar 
lıtanbul, 30 

(Özel) - Ve
liahd prens 
Faruk dün res· 
men kral ilin 
edilmiıtir. Ye
ni kral bugiln
Jerde Kahire
ye gelecek ve 
niyabet mecli
sinin intiha
bından sonra 
Londra'ya dö-

nerek askeri 
mektepte ki 
ta bıiline de
vam edecektir. 

Dünden iti
baren 
Mısır' da ma· 
tem tutulmaia 

baı lan mıı tır. 

Bayraklar 4 Mayıı pazartesi 
ıününe kadar yar1ya çekil· 
mit bulunacak, reami devair 
buılla akıama kadar kapalı 
bulunacaktır. Sarayda üç ay 
matem tutulacuktır. 

Kral Fuad'ıa cenazesi dlin 
Kubbe aarayıadan Abidin 
sarayına ıetirilmiı ve b&ylk 
tiren yapılmııtır. Yarın ce
naze meraaimi yapılacak ve 
Mebmed Al: Paşa'nıa tür
beainin yanında hazırlanan 
mezara g&millecektir. 

lngiliz r•zeteleri, yeni 
krala lngiliz dostlurunu ta•-
aiye etmekte, Mııır gazete· 
leri de Mııır'ın siyasi iıtik
baliacle endite rchtermekte 
ve kral Fuad'ın bllyilk bir 
diplomatlıkla harici ve da
hili aiyaaeti idare ettiiini 
teltarilz ettirmektedirler. 

Kralın cenaze merasimin
de, bir ltalyan müfrezesi de 

Vanzelland 
Varşova"dau Brftksele 

bir glJrQoQş 
hazır bulunacaktır. Bu müf
reze kral Roma akaclemiıia· 
de okurken f abri kumaadaaı 

Devamı d6rdüncü ~alıifeth-

Flanden 
Sefirimizle uzun 
müddet konuştu 

Paris elçimiz Suad 
döndft Paris 30 (Radyo) - Dıı 

Paris 30 (Radyo) - Varşo· işleri bakanı mllıyü FlancleD 
va'ya iilmiı olan Belçika bu akıam Tllrkiye'nin bura 
başbakanı M. Vanzelland, elçiıi Suad'ı kabul etmiı ve 
buıün Briksele dönmüttür. bir müddet konuşmuıtur. 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- ) 

·------
Dayan başarırsın ! 

Yıllar var ki, tlevlet, her mahıul mevsiminde çiftçlaia 
derdi ile uiraııyor. Bizim çiftçi, eaki serbe1t ticaret niıa· 
mının ateıinde senelerce yaıımıı bir it u111urudur. Selde, 
ya;murcla, karda, çamurda, Tanrının Cehennemlik ıiiaeıin· 
de toprakla boiuıur, bankaya koıar, faizciden aman diler, 
nihayet mahıulllnü tüccara götlrür veya aradaki vasıtaya 
arzeder. Ondan ıonraıı, artık bir merhamet işidir. Tücca• 
rıa ~u merbameti ve vereceii fiat, piyasaya ve muayyen 
ölçüye ııimaz. Zavallı çiftçi; o ne ıöylerae kabul etmeğe 
mahkumdur. Ne çiftçiler olmuştur ki, ma;aza kapılarındaa 
ajlıya, inliye, ellerini, kollarım ıarkıtarak çakıp ritmitler• 
dir. Nedea? 
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• Hindistan da yeni ceza ka Ispan yada eksik olmıyao 

Ma<;a l(ızı nunu ve ticari vaziyet hadiselerin kaynağı 
Cinai l~ornan Nakili: KAMi ORAL 1 

• -109- - aı Hiikumdarl·k naibi Lord Vlington, 

Hindistan ve veni ceza kanunu 'doş, ilıtiyaı· hafiyeye yardımda 
.1 

hakkında ne diyor hulunacağını vadetmişti 
Benden birşey istihsal ede

miyeceklerini görünce, dün 
sabah koltuğum altına bir 
ekmek sıkıştırarak kapı dı
ıarı ettiler. Ekmeği çocuk
larıma götürdüm. Nezaretten 
hesabımı kesmelerini istedim. 
fakat hizmetimde vukubulan 
noksanımdan dolayı bir ayh
jımı da kestiler. Bunun 
&zerine ben de paltomu 
rehin koyup bir miktar para 
aldım. Şimdi gördüğünüz 

l'ibi incecik bir caketle gez
meğe mecbur oluyorum. 

Müsyü Anri, tek bir söz 
ıöylemeden, ucu ortası bir
birile tevafuk etmiyen bu 
nutku dinliyor ve fakat imak 
kalbindeki ahvale vukuf kes
betmek istiyor imiş gibi Pi
edoş'a kemali dikkatle b.t

kıyordu. Piyedoş bu vaziyet 
karşısında tekrar dedi ki: 

- Oğlunuzu tevkif eyle-

diğim için bana gücendiniz 
mi yoksa üstadım? Fakat ben 

Llii'nin sizin oğlunuz oldu
funu nereden bilirdim. 

Piyedoş'un bu sözleri kar
ıııında müsyü Anri dedi ki: 

- Ben, sana niçin güce· 
aeceğim? 

Piyedoş ferahlı bir tarzda 
eevap verdi: 

- Sahi mi? Bana gücen
mediniz mi? Oh! Biraz mü
teıelli oldum. Zira istemiye
rek size fenalık ettiğimi 
dütündükçe; derin bir azap 

içinde bulunuyordum. Fakat 
llayfaki bayvanllğımla hasıl 

olmuş olan bu fenahtı 

tamir etmeğe 

Fakat imkin 

çalııacaj'ım. 

bulabilsem! 

Baba Anri, Piyedoı'un 
bu aözü üzerine tledi ki: 

- Neden mümkün olma· 
11n? 

Piyedoş, Baba Anri'niD 
yanına biraz daha yaklaıtı 
ve aonra: 

- Ah! -dedi- bu sözünüze 
ltence inanmak mümkün 
olsaydı!.. Yaptığım ,fenalıiı 
tamir için ölünceye kadar 
çalııırdım. Müsyü (Lüi) yi 
diğer bir caniyi tevkif eder· 
cesine tutmuş idim. Bidayet 
halde onun mücrim olduiuna 
elimi ateşe koyarak yemin 
edebilirdim. Şimdi baıı ki· 
yotin altına gitse sahibi be
raet olduiuna yemin ede
ceğim. 

Baba Anri, biraz önüne 
baktı ve Piyedoş'a hitapla: 

- Lüi'nin masum oldu· 

iunu ıspat etmek için bana 
muavenet etmek istermisiniz? 

Diye sordu. 
Piyedoş, Baba Anri'nin, 

cesaret veren bu sözüne 
cevaben dedi ki: 

- istemez miyim ya! Her 
feyden ziyade bunu arzu 
ederim. Fakat şurasını da 
arzedeyim ki emniyet direk
törü bana yol verir iken 
taharri yat ve takibatı cinaiye 
gıbi işlere müdahale edecek 
olursam, bili muhakeme beni 
hapsettireceğioi söylemişti. 
Bunun için sizin ne yolda 
iıiniıe 7arayabileceğimi aor-

mağa mecbur bulunuyorum. 
- Ben seni ele vermek· 

sizin kullanabilirim. Sen yal
nız şimdi soracağım şeye 

cevap ver: 
Oğlumun d9vası nerede 

olacaktır? Buna dair bana 
ınaluınat verebilirmisin? 

- Pigaş, dün hapishane
den tahliye edilmek üzere 
iken bana birkaç söz söyle
di." Fakat iyice anhyama
dım. Pigaş, benden bahti
yar mış onu vazifesinde alı

koydular. Yalnız on beı giln
lük maaşını kesmekle iktifa 
ettiler. 

Maamafih sadık çocuktur. 
Benimle olan dostluğunu 
hiç bozmamıştır. Bun-
dan dolayı hapishane· 
nin avhsında uzun uzadıya 

konuştuk. Oğlunuz hakkın· 

daki istintakın çabuk 
yürümekte olduğanu ve bir 
takım yeni emareler daha 

bulunduiunu gizlice söyledi. 

Baba Anri, heyecanla sordu: 

- Ne gibi emarelermiş 

onlar? 

- Sizi müteessif edeceğim 
diye korkarım. 

- Hayır, biç birıeyden 
korkma. Her ne söylersen 

ıstır"p çekmeden dinliyece-
ğim. 

- Peki öyle iıe!. Müayil 
Lüi'nin dairesinde kan leke-
lerini havi bir kurıunlu bas
ton bulmuş olduklarnn ve 

bu bastonun köşkün yemek 

salonunda cesedi bulunan ta· 
cirin öldllrülmesi itinde kul
lanılmış olduğunu rivayet edi

yorlar. Bir de mnsyü Lüi'nin 
kadına yollamıı olduğu bir 
mektubun ele geçmiş olduğu 
da ıöyleniyor. Bu mektupta 
bir takım tehditler dahi der
meyan olunmuıimiş. 

Maamafib, dilsizi aramakta 
ve bunun için bertirlü feda
karlığı ihtiyar etmekte devam 
ediyorlar, fakat elin bula
madılar. Fransa'nın her ta
rafına yazmıılar. Likin dilsiz 
ele geçirilemiyecek olursa, 
ehemmiyet vermiyecekler . 
Müsyü (Lüi) yi derhal mah
kemeye vereceklermiş. Zira 
eldeki emareler, Müsyü 
(Lüi) yi defa mahkum 

Londra - Hindistan bü
kümdarhğı naibi Lord Ve
lington 'un teşrii mt:cliste 
irat ettiği nutuk bir saat 
devam etmiştir. Naip bugün 
Hindistan'ın fili surette 
tahtı tesirinde bulunduğu 
vaziyeti sonderece vuzuh 
ile anlatmıştır. Hindis-
tao'ın ve sair müstem-
lekelerin ticari vaziyetini ve 
hava ticaret yollan ile rad
yonun tesir ve inkişafını 

izah ettikten sonra, Hint 
ahalisini, icra ve tatbik 
sabasına çıkanlan yeni ka· 
nundan istifadeye davet 
eylemiştir. 

Lord Veliogton, yeni ceza 
kanunu Jayihasının Hint eya • 
!etleri hükumetleri tarafın· 

dan 57 reye karşı 69 rey 
ekseriyetle reddedilmiş ol-
masana işaret ettikten sonra 
bu layihanın kabul ve tas
dikini tavsiye etmiştir. Bun
dan sonra, Lord Velington 
hitabesine devamla ezcümle 
ıunlara söylemiştir: 

Sizlere bundan evvel vaki 
olan hitabemi irad ettikten 
sonra, Hindistan'ın yeni ka
nun layihası hükümdar tara-

fından imzalanarak Hindis
tan 'ıa hakiki ve kat'i kanunu 
teklini almııtı. Bu münase
betle Hind parlimentoıuna 
müıkül ve mühim bir vazife 
teveccüh eyledi; bunun bir 

. muvaffakiyet olduiunu ha· 
tırla~ak lazımdır. lngiliz 
Hindistan'ı abalisile Mihra
celer arasında bilvasıta veya 
doirudan doiruya vaki olan 
mübadele ve teatii efkardan 
sonra bu muvaffakiyete eri· 
ıilmiştir. 

Gerek Hindistan'da ve 
gerek lngiltere 'de bu kanun 
layihası etrafında birçok 
münakaşa ve mübahaseler 
yürütülmllş ve bir silrll na
zariyeler ve teklifler öne 
iiirlllmnıtür. Biz layihanın 

kabulü için buna bazı mlili
bazalar ilavesini, bazı ta
dilit ifaıını m&nasip göre-

edecek kadar k•vvetli imiş. 
Pigaı'ın s6ylediklerine bakı
lırsa, Müsyü Lili, iki aya 
kadar Paris cinayet mahke
mesine verilecektir. 

rek buna çalıştık. Bu 
hususta bazı muvaffakiyet
sizliklere de uğradık. Şimdi 
akllh ve ameli adamlardan 
beklediğimiz himmet, ferdi 
ihtilafları bir tarafa buaka-
rak asli ve umumi muyaffa
kiyete yardımdan ibarettir. 

Benim bu husustaki kana-
atim, bu yeni kanunun Hin· 
distan için gayet faydalı ol· 
duğu noktasındadır. Bu iti· 
barla sizleri, bu kanunun 
cüz'iyat ve teferruatına ait 
izahatla işgalden içtinap ede
rek yalnız bunun Hindistana 
bahşettiği ve istikbalde daha 
ziyade bahıedeceği iki mü
him neticesinden bahsede-
ceğim. 

1 - Hindistan'ın birçok 
büyük ve tarihi zimamdar
ları taraf1ndan tiddetle arzu 
edi.ldiği halde tahakkuk 
edemiyen bir işin benim 
zamanı idaremde başarılma· 
s1ndan Littabi çok memnu
num. O işte şundan ibaret
tir. Yeni kanun tarihte ilk 
defa olarak bütün Hint ül
kelerini bir kül halinde bir
leştirmekte, onları bir hükü
met halinde i'Östermektedir 
ki, bundaa sonra Hindis
tan 'ın çok ehemmiyetli ve 
muazzam bir varlık ıuretiade 
tamnmHı lizım relecektir. 

2 - Hind hükümetleri, 
yeni kanun mucibince. im
paratorluğun diier müıtem · 
lekelerinde olduğu gibi doğ
rudaa doiruya hükümdarlık 
makamından istizanda bulu-
nup oradan emir ve talimat 
alabilecekler ve hakkına 1&· 

bip, tam manasile muhtar 
makamlar gibi hareket eyli
yeceklerdir. Gerek Hindis
taa' da ve gerek imparator
luğun uir müstemlekelerinde 
ıeçea 20 senelilc tecrübele
rim ve bilhassa Hindistan'a 
karşı beslediğim samımı 
muhabbet ıize dostçasına 
ıu tavsiyede bulunmamı icap 
ettiriyor: 

Muhalefet veyahud yıkıcı
lık azmile hareket edip bu 
yeni kanunu yıkmak azminde 
bulunanlar, güttükleri yolun 
boı ve bütiln gayretlerinin 
ıemeresiz kalmıı olacaiını 
bilmelidir. Bu kanun, icra 
- Devamı 3 ncü ~ahifede -

T.ı.fon Tayyare 
3l51 

·sineması T·••f_2!! 
3151 

Herkesin sevdiği, herk.esin alkışladığı iki yftksek, iki sevgili yıldızın iki gftzel filmi 

1 - Hücum Filosu 
Jack Holt tarafından bftyftk bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

ve tayyarecilerin kahramanlıklarını gösteren bOyOk film 

2 - Bir Aşk Hikayesi 
•• AYRICA: Türkçe sözlü F()KS dflnya haberleri 

s·eans Saatlarr H6cum filosu 15 - 18,15 - 21,30, Bir Aşk Hikayesi 16AS 
• 20Cumartesi ve Pazar günleri13,30da Bir Aşk hikayesi başlar 

F\\ga kka&a Çouuk haftası mOnasebetile hergnnı5 K 
lb:JI \ba ve her seasta duhuli çocuklara uruştur 

·-Siyasi partilerin faaliyeti, Afrika 
çekirğesiniu mezruata yap

tığı tahribat gibidir 
lspanya'da eksik olmıyan 

ve ikide bir büyük tezahür
ler gösteren dahili intizam
sızlıklar ve kargaşalıklar, 

Partilerin takip etmekte ol· 
dukları metoda atfolunmak-
tadır. Bundan bahisle bir 
makale yazan Barslonda mün 
teşir Cvadia gazetesi diyorki 

lspanya'da olduğu gibi 
mağşuş demokrasinin en 
büyük cerihası siyasi parti
lerdir. Nazari olarak parti
lerin vazifesi kardeş grupla
rı şeklinde olarak ulusun 
ülkülerini ve asığlarını mü
dafaa etmektedir. Karşılıklı 

temayüllerden muhalif fikir
lerden bir ahenk çıkarıp 

imme menfaatini vikaye et
mek hedef olmalı idi. Hal· 
buki ispanya' da biç buna 
makes değildir. ispanya par
tileri iktidarı elde etmek 
için teşkil edilmiş sendika

lardır. Memleketin ülküleri 

ve menfaatleri bir gaye de

iil, kudreti ele geçirmek 
için bir vasıtadır. Bu sebep
ledir ki, ispanya' da siyasi 
partilerin faaliyeti Afrika 
çekirgesinin mezruata yaptı
ğı tahribat gibidir. Bu ha
dise en çok hükumet buh
ranları anlarında belli olur. 

ıırada siyasi Partiler rolle .. 
rini oyaamağa baılar. 

Bir hükumet teşkil etmek 
için mutlaka - niçin - par
tilere müracaat etmek la
zımdır. Nazır yapmak inhi
sarı ellerindedir. Buhran 
başlar başlamaz, müzakeı at 
teselsül eder. Partilerden 
biri iki porföy diieri üç di· 
ğer biri dört iıter. Nazır 
aramak mevzuu bahsolduiu 
vakit partilerin kendilerine 
böyle bir sual tevcih etme• 
leri lazımdır: Bir Maliy' na .. 
zmna ihtiyacımız vardır. 

Mali meselelerde en gllzel 
hazırlanmıı hanıi adam 
vardır. Bu auretle her bir 
portföy için ayni auali irat 
etmek ıuretile gereken ev
safı toplayan adamları mev· 
kii iktidara davet etmek 
lizımdır. Halbuki emri inti
hapta mesele katiyen bu 
yolda cereyan etmez. Her 
parti kendisince uyıun olan 
kimseyi teklif eder, önerge
ıini terviç ettirir. Ticaret ve 

ıaaayi nazırhiı bir küçük 
taıra avukatına verilir. Ordu 
verilir. Ordu bir ıazeteciye, 
bahriye bir mektep hocasına, 
Nafia bir ilahiyat mualli
mine, Adliye bir k&y eıra
fına tevdi olunur. 

Bu zamanlarda mltefeHih lspanya'da, neye ibtiyacı-
8ir demokrasinin ne derece mız vardır ? Adamlara mı, 
akhselimden uıaklaıtığı bariz yoksa partilere mi? Şlipbeaiz 
olur. Bir siyasi buhran bir adamlara. Halbu ki fiatte 
tereddüt hatvesidir . Vazife- doğruyu seven bilıi aahibi 
leriai bitiren bazı adamların olan teıebbüse alıımıı olan 
yerine daha ziyade teıebbüs adamlar ıiyasi partilere ilti
sahibi adamlar ikame etmek bak etmekten çekinir ve 
mevıuu babsolur. Mes'ele hususi bir müessesede mü
rayet açıktır. Vatandaşlar eaair bir surette çalıımağı 
arasında ulusa hizmet vazi- tercih eder. Zatea huausi 
fesini en çok ehliyetle ifa mehafilde alıımıı olan adam
edebilecek beı on ıahsiyeti ları avam kütleleri karan· 
bulmak lizımdır. lspanya'da lıktan çıkarıp imme iıleri
bu şeraiti cami on ıahsiyet nin baıına koyamazlar. Halk 
bulunmaz mı? Elbette bulu· kütlelerile siyasi partiler 
nur. On kiti değil beş defa arasında lıpanya'da tam bir 
on kişi bulmak kabildir. Bun ahenk mevcutt•r. :Yekdiğeri 
ları nasıl bulacağız; Iıte bu için yaratılmıı l'ibidir. 
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Almayada yumurta piya· 
sası bir kat'daha canlandı 
iaşe birliği, yemeklik soğanların top 
tan, perakende f iatlarını teshil etti 

Almanya iaıe baıbirliii 

Alman bahçeciler birliğile 

beraber yemeklik soğanla
rın toptan ve perakende 
satıı fiatlarını yeniden tea
bit etmiştir. Bu h•ıuıtaki 
kararnameye ıöre, yerli ıo· 
ğanların 50 kilosu için Al
manya' da berbanıi bir is
tasyonda teslim ıartile top· 
tan satış için 8,80 mark, 
yaai 4.40 lira fiat tesbit 
edilmiştir. 25 kiloluk çuval· 
larda ambalij edilmiş mal
lar için çuval başına 10 fen
nig, yani S kuruı zam yapı
lacaktır. 

Gerek yerli, gerekse ·ya· 
hancı ıoianların Almanya'da 
perakende yani doğrudan 

doğruya mliıtehlike ıatıı fi· 

atı ise kilo baıına azami 28 
fennig, yahut 14 kuraıtaa 
yukarı olmıyacaktır. Adı ge
çen birliğin bu husustaki ka
rarnamesi ve dolayısile fiat
lar Nisanın ilk haftasından 
itibaren mer'iyet mevkiine 
girmiıtir. 

Ba kararnamedeki baıbca 
yenilik, soğanların, ıimdiye 

kadar olduğu ıibi muhtelif 
kalitelere ve b&yüklere ay· 
rılmasından sarfınazar edil
miş •lmaııdar. Dikkate dej'er 
ikinci bir cihet de fiatlHİD 
azami olarak tesbiti, yaai bu 
fiatlerdea aıaiıya da satıl 
yapılması imkinlarınıa açık 
bırakılmaaıdır. 

Almanya yumurta piyasa••• 
-Devanu 3 üncıl sah~ 
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Sivrisinek Mevasi ihracall Almanyada yur- /Olivier ve şdrek8- Fratelli Sperco · 
_,JO Nas_a_n __ 9J_6,,__, __ 

N. \'. 
MftcadeJesine ehem- Son zamanlarda biraz muta piyasası sı Limited vapur Vapur Acentası 

miyet veriliyor inkişafa yoz tutmuştur - IJ~ıarafı 2 inci sahilede- . acentası 1 
Sivrisinek mücadelesinin, Hayvan ihracatı, son za- yortular dolayısile rapor 

VV. ~.,. H. 
'J ROY AL NEERLANDA S K k 

Cendeli Han. Birinci kor- KUMPANYASI arııya a iJe beraber şehrin manlarda biraz kımıldamağa haftası içinde bir kat daha don. Tel. 2443 
Oer Zee 

dijer mıntakalarında da de- batlamııtır. Yeni teşekkül canlanmıştır. Şöyle ki; tacir- THE ELLERMAN LINES L TD. 
••mı alikadarlarca kararlaı- eden Türk _ Yunan hayvan ler tarafından mal tedariki "THURSO,, vapuru nisan 
tırdmıı ve ona göre terti- ihracatı şirketi; Yugoslavya için gösterilen bütün talep- iptidasında LIVERPOOL ve 
bat abnmııtır . J · t' ·ı · · 

ile Romanya 'dan Yunanistana er yerıne ge 111 ememıştır. SVVENSEA'dan gelip tab-BeJedi7e iJe Sıhhat iıJeri Ancak istihlik için istendiği 
IDlidürJ&ı· ü arasında husule yapılan hayvan ithalatı yü- d liyede bulunacak. 

ka ar ve ihtiyaca yetecek oelen birlik neticeainde Kar- zünden son zamanlarda epey Not: Vurut tarihleri ve 
• 1 derecede mal bulunabilmiı-fıyaka'da sivrisinek mücade- aza an hayvan ihracatı işin i vapurların isimleri üzerine 

tir. Piyasa, ihtiyacının en leıinin çok iyi neticeler ver- ziyadeleştirmek ve bilhassa değişikliklerden mes'uliyet 
diii tesbit edilmiıtir. bu memleketlerle rekabet büyük kısmını yerli mallarla kabul edilmez. 

& Co. 
"UL YSSES,, vapuru 1 Ma- 1 
t 1• • - BUR DEUTSCHE LEV ANTE LıNll yıs a ge ıp aynı gun -

GAS, V ARNA ve KÖS- " ANGORA " vapuru 28 
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

"CERES" vapuru 4 Ma
yısta gelip 9 Mayısta 

ANVERS, ROTTERDAM, 

nisanda bekleniyor, 2 mayıı• 
kadar ANVERS, ROTTER .. 

DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktı•. 

k ,_ b kapatmıştır. Yani yabancı Karııyaka ve civarındaki apısı açmak yollarını taai 
çukurlara ıimdiye kadar d6- etmekte olduğundan hayvan yumurtalıua pek o kadar 
külen mazot faideli neticeler ihracatımızın inkişaf edeceği lüzum hissediJmemiştir. 

• AMSTERDAM ve HAM-

.. SAMOS,, vapuru 6 ma• 

yısta beldeniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN· 

den yük çıkaracaktır. •ermiıtir. ümid ediliyor. ithal edilen mallar arasında 
Turan, Bayraklı tarafla· Yugoslavya bükümeti, zecri en ziyade Danimarka yu-

rında küJJiyetJi sivri-sinek tedbirler münuebetile ltal- murtaları bulunmuştur. Bu
lllevcud olduiundan buralar- ya'ya ihracat yapamadığın- nunla beraber ecnebi 
da da mücadeleye ehemmi- . dan Yunanistan'a ucuz me- piyasaların dahi yortular do-
)'et verilmesi tekarrür eyle- vaşi göndermekte ve bize layısile kuvvetleştiği bildiri-
IDiıtir. k Ş 1 k 

lzmir'de y ahlar tarafların- hayli rekabet etme tedir. Jiyor. öy e i güney doğu 
Bu ciheti na2arıdikkate alan ülkeleri istedikleri fiatler ·da dahi mücadeleye Germi 

'Verilmesi Jizım geleaJere mevaşi ihracatçılarımız, me- fizerinden bu hafta yeniden 
.eaıredilmiıtir. vaıiyi ucuza mal etmeie tenzilat yapmağa yanaşma-

Ali Rıza 
1\'lücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 
srayret etmektedirler. mışlardır. 

Kazak • • • •••1!111111!!~~~·--· -~------il! Hindistan'da yeni ce- D o K T o R ÖkeOrenler! Mut-AlayJarı yeniden 
şekkDl edivor za kanunu \'e ticari Ali Agah laka (Okam~ntol) 

Çocuk Hastalıkları öksdrOk şekerle- :: 
., 

te-

Moıkova gazeteJerinde 
okunduiuna göre, şimdiye 

vazivct 
ol 

Baştarafı 2 inci şulıifcde 

sahasına çıkarıJdığı zaman, 
havi olduğu ıslahat ve te
rakki projeJerile Hindistan'a 

Mütehassısı 1e '-' 
1I>irwi Bcxler Sok<ığl N . 6H _rini tecrilbe edi --ıf lcadar Sovyet ordusuna 

kabul edilmiyen Kazak'lar, 
icra komitesinin emrile bun
dan sonra orduya eskisi sribi birçok menfaatler getirecek

tir. Tatbik sabasına çıkarıl
dıktan sonra, ameli faydadan 
m ıbrum bulunduğu anlaşılan 

1'cİPfon 3452 ----------~atıhk motör 
12 beygirkuvetinde (Di2el) 

markalı az kullanılmış bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 

~.lınacaklardır. Bidayette re
J•me muarız olduklarından 
dolayı liğvedilen Kazak 
alayları, eskisi gibi yeniden 

noktaların eJbette tadili müracaatları 
teıekkiil etmektedir. mümkündür. 

Kazak ordusuna alınacak .-.. •---------------------, 

idarehanemi2e 

ilin olunur. 

olan Kazak'lar, reylerini il y 
Yermekten imtina etmiyen- zmı•r ün mensucatı 
Jerle, herhangi bir meı'eJe-
den dolayı mahküm olmı- ş k • • 
Y•nlardır. Türk A. ir etının 

Koçnk zabit HALKAPINAR KUMAŞ 
Olmak istiyenler için F ABRIKASI 

1 - Konya gedikli küçük 
Zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne başlanmış 
Ve Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

2 - Doğumları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya
Pılmamış) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, 5 nci sınıflarını 
bitirmiş olanlar (köylü ço-
culdarı tercih edilecek) alı
nacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul şart
ları 18, 19 yaşında olanlar. 

A - Mektep ıahadetna
~eıi veya tasdiknamesi (tah
ıl) gördüğü halde veaikası 
01nııyanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve ailesi -
ilin sili ıöhret sahibi olma
d•klarına dair mahalli hükü-
~etten alınacak fotoğraflı 
uınühal kağıdı. 

C - Bir seneyi geçmemiş 
.,. kağıdı. 

D - Fotoğraflı nüfus cüz
danı. 

E - Gedikli küçük zabit 
~•zırlama mektebine girmek 
••tediklerine dair pullu istida . 
. H - istekli 18 yaşını bi
lırnıiş ise kendisinden bitir-
llıtnıiş ise kendisinden ve 
~tlisinden ahnacak taahhüt 
•enedi. 

F - Talebenin velisinin 
ki111 olacağı. 

I< - Sıhhat raporu be
Ytti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo
toirafı. 
k 4 - isteklilerden kayıt ve 
I •bu) ıartlarını taşıyanların 
t111ir askerlik ıubesine be-
~en m8racaat eylemeleri 
Ülıa olunur. 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 
kupıaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeeinde FAHRİ KANDE· 
Mfk OGLU 

lzmir vakıflar direktörlOğOnden: 
Kemeraltı camii avlusunda mevcut ve tahminen 2500 

kilo ağırlığında bulunan kullanılmış eski çinko açık artırma 
ile satılacaktır. ihalesi 7-5-936 perşembe günü saat 15 de 
vakıfJar direktörlüğündeki komisyonda yapılacaktır. Muvak
kat teminat akçesi 12 liradır. istekliler çinkoları her gün 
görebilirler. 21 -25-30-7 1040 

ı Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadır 
Yf'rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekbaş, Değir· 

men, Geyik v~ Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şdhap 

Sıhhat sftrgOn 

haplarını Maruf 

ecza depolarmda 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 

LINIEN 

"VINGALAND ,, motörü 

30 Nisanda gelip ROTER

DAM - HAMBURG (Doğru 

Bremen ) COPENHAGE -

DANZIG·GDYNIA ve IS-

KANDINA VYA limanımları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

"PELES" vapuru 12 mayıs· 
ta gelip 13 mayısta PiRE, 

MAL TA, ve BARSELO NE 
limanlarına 

cektir. 

hareket ede-

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarible

rile oavlonlardaki d~tiıiklik

lerden acente mesuliyet 

kabul etmez. Fazla tafsilat 

için ikinci Kordonda T abmil 

ve Tabliye ıirketi binas~ 

arkasında FRA TELLi SPER

CO vapur acentasına müra
caat edilmesi rica olunur. 

T eiefon: 2004 - 2005 - 2663 

" ANDROS " vapuru 12 
mayısta bekleniyor, 16 ma· 

yısa kadar ANVERS, ROT· 

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 4 Ma· 
yısta bekleniyor, ANVERS, 

ROTTERDAM,HAMBURG 

ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 

"EXHIBITOR" vapuru 20 
mayısa doğru bekleuiyor, 

NEVYORK için yük ala• 
caktır. 

SPANSKELINJE • OSLO 

.. BOSPHORUS" motörll 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yllk 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

telefon 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz iliç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

N«A 
t' 

· 611 -ıu r: 
1 &iraal /!)~Nl<A"~, } 

p 



-
Ispanya'da vaziyet karanlıktır. Ameleler, sahip-

leri atarak fabrikalara sahip oldular 
Hükumetçe alınan bütün 

arkası kesilmedi. 
tedbirlere rağmen kargaşahklaı·ın 

Umumi ef kaı· korku içinde 
btanbul 30 (Özel)- !Undrid'deo gelen son haberlere 

göre; 1 paoya'dn vaziyet çok karaohktır.. HOkQmetçe 
alman hOtün tedbirlere rağmen karga~alıkların arkası 

kalarıo sahiplerini dışarı atmışlar ve işi ftzerlerioc al· 

mı~lardır. Bu gibi hadiseler, ispanya umumi efkarını 

iddetle te~hiş etmektedir. Herkes, 18panyaoıo Bolte· 

çalışan ameleler, fahri- vikliğe doğru gittiği kanaatini beslemektedir. 
nlınnmamaktadır. 

Don, miUeaddit fabrikalarda 

Yugoslaya 
Cevabi notasını 

verdi 
Istanbul 30 (Özel)- Yuios· 

lavya hükumeti boj'azlar hak· 
kandaki cevabi notasını elçi· 
mize vermiştir. Ce•abi aota 
müsbettir. --···----
öldormnşler 

Ve parasını alarak 
ka~mışlar 

Denizli 30 ( Özel aytarı· 
mızdan) - Denizli'nin Öküz 
yandı maliallHiade esraren· 
giz bir ci•ayet olmuıtur. 

Bayan Fatma, evvelki ge· 
ce meçhul ıahıslar tarafıa· 
dan uykuda iaen öldthülmüı 
ve pausı ahnmııtır. 

Failler kaçmıştır. Zabıta 
bunları yakalamak için ter· 
tıbat almıştır. 

lngiliz hey' eti 
ıamimi söylevler verilmiıtir. 

Çanakkale abidesine 
çelenk koydu 

lstanbul, 30 (Özel) - Dün 
iki torpito ile Çanakkale'ye 
relen 50 kiıilik lngiliz he· 
yeti, Türh heyeti tarafından 
karşılanmış, lnsıiliz ve Meh· 
medcik abideleriae çelenk 
konmuştur. iki taraf arasında ...... 

ltalyanlara göre, 
Adis-Abaha dnş. 
mek Ozeredir 

-Başıarafı 1 inci sahi/ede

bulunduğu alaya mensuptur. 
Ankara 29 (A.A)- S. M. 

Mısır Kralının vefatı clolayı • 
sile Cumur reisi Atatürk ta
rafanclan yeni Kral S. M. Fa
ruk'a taziye telgrafa çekmiş 
ve baıvekil ismet lnönü ta· 
rafından Mısır başbakanı Ma· 
bir Paşaya ve Hariciye Ve
kili doktor Tevfik Rüştü A· 
ras tarafından da Mısır Ha
riciye bakanına taziye telıraf • 
ları gönderilmiştir. 

Ankara, 29 (A.A) - S.M. 
M1sır kralının vefatı dolayı· 
sile Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Aras Mısır 

elçiliğine giderek maslabat
iÜzara Türkiye hükumetinin 
taziyetlerini bildirmiştir. Bunu 
müteakib başyafer Celil 
Atatürk namına Mısır elçi
liğine ıitmit ve taziyede 
bulunmuştur. Daha sonra 
protokol umum müdürü Şev· 
ket Fuad ıene Mısır elçili· 
iıne giderek arzı taziyet 
etmiıtir. 

............. ·-------
Manş denizinde iki 

vapur çarpıştı 

Morg vapuru 
birkaç kişi 

lstanb11I, 30 ( Özel ) -
Londra'dan haber veriliyor: 
Manş denizinde Estonya 
bandır ah Marı vapuru, 
Yugoslav bandıralı Ma· 

derhal hattı, 

boğuldu 
mııtar. Marinin ön kısmı ze· 
delenmiştir. Üç zabit ve 
gemi kaptanı bir sandalla 
kaza yerinden sahile çıka· 
bilmişler diierleri de Mari 
vapuruna alınmııtır. Birkaç 

ri vapuru ile çar· kişinin boiülduiu sanılmak· 
pışmıı, Marg clerhal bat· tadır. 

~~~~-------·--·~····-·~-.. --~~~~-
Tevtik RftştO Aras bu 
!iabak Istanbu'Ja geldi 
-Başıarafı birinci ~ahifede
Balkan paktının temeli çok 
sıkı Türk-Yunan teıriki me· 
ıaisi olduiunu yazmakta ve 
iki memleket arasındaki 
münasebetlerin ıamimiliğini 

ve Boiazlar meı'elesi hak· 
kındaki görüş birliğini kay
detmektedir. 

Şehir meclisi 
Bugün toplantısını 

bitiriyor 
Şehir meclisi, bugün öile· 

den ıonra saat l 6 ela Şar· 
bay !Behçet Uz'un baıkaa· 
lıj'ında toplanacak ve me•· 
cud işleri intaç ettikten 
sonra Nisan içtimaını biti· 
recektir. 

--~----~--~~-··..-~~------~----

Haberleri .yokmuş 
Londra, 30 ( Radyo ) - lnıiltere dıt itleri bakaolıiı. 

Avusturya'nın Sılıburg'ta askeri tabtidat yapmaia baıla· 
dığı hakkında resmen hiçbir haber almadıiı•ı bildir· 
mektedir. 

Viyanı, 30 ( Radyo ) - Tirol cephesiade tahıicl edilen 
Avusturya kıtaları, milis askerlerile takviye edilmiıtir. 

Avusturya orclusunun manevraları tlevam ediyor. Dün bir 
kaza olmuı ve bir tank .&evrilerek bir yüzbatı ölmüş Ye bir 
subayda yaralanmıştır. Bu hidiae dolayısile tank tecrübe· 
leri durdurulmuıtur. 

Viyana, 29 (A.A) - Röyter ajansından: Avusturya 
Viyana' da ve ıark mıntakalarında bulunan kıtaatı 
Salzburi ve Tirol'a sevketmektedir. Bu ıevkiyatın 
sebebi Avusturya'aın Almanların Avusturya hududunda 
askeri faaliy

0

etlerde bulunduğundan haberdar olması 
olduğu beyan edilmektedir. 

Dayan başarırsın ! 
- Ba~ıarafı 1 ci sayfada -

Çüakü çiftçinin dayanaiı yoktu da ondan!. 
Tikcar, her İf mevsiminde muhakkak Ye mutlak kazan· 

mıştır. Kazanmasa, zaten çalışmaz, sermayesini baıka yer
de kullanır. Fakat çiftçinin sermayesi, topraktır, •iaçhr, 
klitüktür, onu bir başka şekle koyamaz. 

Ne yılJar hiliriz ki, bağcının, incircinin, pamukçunun, 
zahire sahibinin, tütün müstahsilinin ağzmı ltıçak açma
mııtır. Köyler.le derebeyi gibi 4elaşan ahcının çiımelerine 
ne göz yatları döğülmemiştir? Hele tütünde, he e üzümde 
ye incirde! 

Devlet, birer birer, hepsinin de çaresine bakmağa baş
ladı . Çiftçi de anladı ki, de•let kendi eli ile teıkilit yap· 
mazsa, çiftçiyi ticcarla karşı karııya kalmaktan kurtar
mazsa, bunua soau gelmiyecektir. Buaun iç~ndir ki, teı· 
kilitlanmafı ve bunun da devletçe hazırlanmasını istiyor. 
Gazetelerde okudum: 

Tütin için de bir ıirket kurulacaktır. Şirkete ziraat, 
it bankaları ve inhisarlar idaresi sermaye koyacaklardır. 
Bu ıirket, tabii üzftm kurumunun yaptıiı gibi, icabında 

mildahale edec:ek, fiatleri tutacak ve mahıul alacaktır. 
Yani tüUin piyasası, ıunun bunun cirid meydanı olmaktan 
kurtulacaktır. 

Selimete doj'ru atılan bu adımı, ifÜn ıelecek çiftçinin 
teıkilita, kredi möe11Heleri ve bankası takib edecektir. 

Dayan baıarırsın1 .. 
O. R. GÖKÇE 

Çe~berlayn 
Londra'ya gelince Bald 
vin ve Eden'e mahi· 

mat verecek 
Viyaaa 29 (Radyo) - Sir 

Oıten Cemberlayn buradan 
Londra'ya hareket etmiıtir. 

Lendra 29 (Radyo)- Os· 
ten Çemberlaya yarın bura· 
ya r•lecek ve Avusturya, 
Çekoılovakya, Macar ricali 
ile yaptıiı temaslar ve inti· 
baları laakkıncla logiliz lı.aı

vekili Baldvin ve Lortl Ede· 
ne malOmat verecektir. 

lstanbul 30 (Özel) - Lon · 
dra'tlan haber veriliyor: 

Birkaç haftadanberi Viya· 
na' da bulunan ve orada da 
BUdapeıte'ye giderek Ma· 
caristan ricalile konuıan ln
giliz ricalinden O sten Çem • 
berlayn Londraya döamüş· 
tür. 

Siyasal çevenlerde söylen· 
diiine gö~e, Osten Çember· 
laya Avusturya veliahdı Ar· 
tidük Otto'nua tekrar Avus· 
turya'ya dönmesi için, gerek 
Avusturya ve gerekse Maca• 
ristan ricalile mütabik kal
mııtır. 

Prens Faruk, Mı
sır kralı ilan 

edildi 
-B~ıarafı 1 inci sahifede
muı . 

Lendra 29 (A.A) - ·Röy
ter ajansı Roma'dan istihbar 
ediyor. ltalya; Habeıiıtanı 
fethettikten sonra muzaffer 
kumandanlarına ye11i bir 
takım rütbe ve unvanlar 
tevcih edilmesi muhtemefdir 
zannolunduj'una göre gene· 
ral~racyani mareıal olacak 
ve Habeşistandaki kuvvet
lerin baıkumandanhğı uhde· 
sine verilecektir. Mumailey· 
hin vazifesi memleketi ıulb 
ve salalia kavuşturmak çe
te muharebelerini haydudluk 
ve isyanı ortadan kaldırmak 
olacaktır. ltalya'aın Habeıis· 
tan üzerinde himayesini ilin 
etmesi muhtemel olmakla 
beraber burada dolatan bir 
ıayiaya göre ltalya kralı 

Habeıiıtan imparatoru ilin 
edilecektir. 

Bu haber teeyyüd etme· 
mit ise de lngiltere krala· 
nın Hindiıtan imparateru 
unvanını haiz olmasının bu 
bapta emsal teıkil edebile· 
ceii söylenmektedir. Habe· 
ıistan'ın yüksek muıtakala
randa oturamıyacak derecede 
yaılı olan Mareıal Badoj'li
nun vazifHi hitama erdikten 
ıonra ltalya'da ikamet et· 
mesi mulıtemeldir. 

ölümü 
,_._....__... ______ .... __________ __ 

Büyük A'Şk; Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

-Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 4 --

Bu yabancı adamın mev- bilin minderi altındaki çan· 
cudiyetini SenKristoni kasa· taya koydu ve uzanarak aldıiı 
basında hiçbir kimse hisset- meşin bir kasketi arkaıına 
memişti. Gayet ıakin ve verdi.Sağ eli volandan ayır
tabii bir halde ve iyi bir mayan meçhul adam bu kaı
vukufla bir iki sokak dola· keti sol eli ile attı, baıına 
ıarak Sen Patern yolunu geçirdi ve, sol elini de vo· 
tuttu. Janta götlirclllğü vakit, artık 

Hodber şatosunun yanında hakiki ıekil ve kıyafetini 
şoförsüz bir otomobil dur· almıı bulunuyordur. 
makta idi. Bilhassa otomobil Evet; şimdiii kıyafeti ve 
yarışlarına sahne olmuı bir çehresi ile bu adam Sen 
şenlik ırftoilnde filin yerde Kristof şarbayı M. Font Ro
bir otomobilin sahipsiz bek- men'in evinde betyi kiti razlı 
lemesi hiçbir fevkaladelik bombacıkla uyutan ve kan
ııösteremezdi. · )arına alan adamdan bOıbü-

Bu otomobil, hariçten ıös- tün baıka bir adam olmuıtu. 
teriıli derildi. Fakat haricen 
böyle olmasına mukabil, 
iyi bir şoför ilk bakııta 
bu makinenin iyi bir yolda 
saatta 120 kilometreyi ko· 
layhkla yapan gürültüsü pek 
a, olan bir makine olduğu
nu anlardı! Buna rağmen bu 
otomobilin fabrika markası 
yoktu! 

Meçhul adam, hep ayni so· 
j'uk kanlılık ve sükünetile 
bu otomobile bindi; volatı 
eline aldı, usta bir hareketle 
otomobili hareket ettirdi. 

Otomobil hafif bir hmltı· 
dan baıka hiç bir ses çıkar· 
madan meçhul bir hedefe 
doğru sür'atle yol aldı. Fa
kat Hodeber ıatosunun bü
yük değirmeninin su bendi 
köıesinde, sen Paterne giden 
yolu tutmadı, ormanhia K"İ
den yolu tuttu. Bu ormanda 
küçük Brögl çiftliii vardı. 

Otomol.il, bu malikaneye 
giden hususi yol üzerine 
gelince, durdu; fakat ma· 
kiaesi iılemekte idi. Burada, 
bir taı üzerine oturmuı, 
beklemekte olduğu anlaıılan 
bir adam hemen kalktı ve 
otomobilde meçhul adamın 
yanında yer aldı. 

Otomobil tekrar yol al· 
mağa bışladıiı ıırada ikinci 
meçhul adam arasıada ıu 
muhavere ıeçti: 

- iyi fotoğraf aldığına 

eminmiıin? 

- Evet, hem iyi ve hem 
de müteaddid fotoğraflar 

aldıiıma kat'i surette emi· 
nimi Ve geaç kızların fotoğ· 
raflarını aldıiımı farketme· 
diklerine de eminim. Mu· 
vaffakiyetin sırrını tabii 
bilirsin. 

- Pekilil 
Bu sırada otomobil bütün 

ıür'atile :ve sessizce ilerler
kea, düz bir yolda meçhul 
adam sai eJile vulanı tuttu
ğu halde sol elini kaldırdı 
ve görünmez bir mekaniz· 
mayı harekete 2'etirdi. 

Birden adamın baıı, tepe· 
sinden gırtlağına kadar iki· 
ye ayrıldı! 

Ve meçhul adam, sai eli 
daima volanda olduiu halde, 
boynundan itibaren bütün 
batını kaplıyan bu çok ma· 
birane maskeyi çıkardı; gene 
sol elile yanındaki adama 
verdi. 

Bu maske, o kadar mahi· 
rane yapılmıı idi, ki gündüz 
olmasına raimen, hakikiden 
farkı yoktu. 

ikinci meçhul adam, bu 
harıkullde mHkeyi otomo· 

* • • 
Bu hidisenin devam etti· 

ii ıırada, M. Font Romen 
yavaı yavıı kendisine gel· 
mej'e baılamııtı. ilk olarak 
esrarengizi misafirini kabul 
ettiii ıırada oturmuı elcluiu 
koltukta olduğunu farketti. 
Bundan sonra, garip güzel 
ve fazla esmer misafirin 
kendisine ktıçfik Jiıtik bir 
top ile beyaz bir ıey sıktı· 
iını tabattür etti Ye: 

- Şu halde.. Dedi. Herifi 
lı.ayılttı! 

Hili kendisinde bir haJ
ıiılik hissediyordu. Bunun 
için koltuiun iki kenarına 
tutunarak kalktı, kendini 
yokladı. 

Ytırilyebilecek bir halde 
idi, bütün iradesine hakim 
olmağa çalııarak pencereye 
kadar y\irüdll; ve pencereni~ 
iki kanıdıoı da ıonuna ka. 
dar açtı. 

Açılan bu pencereden ıa • 
lona giren temiz havayı, M. 
F out Romen derin, derin 
teneffüs etti; b• sayede bll-
ttın kuvvetini tekrar elde 
elle bildi. 

- Fakat, eledi. Burada 
neler oldu? Bir hıydud mu 
bize taarruz . etti. lu adam 
kimdi? 

Servetini, çalııarak ka· 
zan11111 bir fabrikatÖJ ve 
tiiccar ııfatile, ilk olarak 
aklına kasaıı geldi. 

Devamı var 

ödemiş'te 

vak'a 
bir 

Altı yaşında bir çocuk 
yaralandı 

Ödemiı kazasının Adagi· 
de nahiyeıineı batlı Bala· 
banla köyünde Nizam oful · 
larından Hüseyinin oğlu altı 
yaşlarında Hasan, eline ge· 
çirdiii tabancayı kurcalar· 
ken ateı aldırmış ve kası· 
ğından ağır surette yaralan· 
mıştır. Çocuk, Ôdemit hasta 
hanesine kaldırılmıı ve tah· 
kikata müddeiumumilikçe 
tahkikata başlanmıştır. 
~ c-=:~:x:wa--~====o.~~ 

Zayi vesika 
Seli11ik mültadiUerinclen 

bulunmaklıiı• hasebile Te· 
pecik't• Bozkurt sokaj'ında 
~~aa temlik edilea 3 11uma· 
rah evia (4336) sayılı temlik 
kliı4ımı ve 2301 sayılı ve· 
ıikamı haaeme giren hırsız· 
lar çal•ıılardır. Y eniıini çıka
racaiı•daa eskisini• lailk•ü 
ol•adıiını ilin ederim. 

Sellnik mDbadilleri11dea 
l1111ail kızı Hatice 


