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ltalyan.'ların son muharebede hezi-
mete uğradıl{ları tahal{liuli etti 

Istanhul 23 (özel) - Ende Selasiye hattında iki saat devam eden bir muharebe neticesinde ltalyaııların, 
yerlilerden 200 ve muntazam kıt'alardan lŞO nefer telefat vererek müııhezimen ric'at ettikleri soıı 
gelen haberlerden anlaşılmıştır. Bu ınuharehede, Askari efradı ilk hatta olduğu halde Habeş kuvetlerile 
süngü süngü)"e gelmişti. ltalyan tayyareleri; her iki kuvvetin bir hal :ıe halinde harp ettiğini görerek ve 
kendi askerlerine zarar vereceğiııi ııazarıdikkate alarak bombardımana cesaret edememişler· ir. 

Habeşler, Desadeni ve Enda-Tevfik Rüş
Silasi mevliilerini zaptettiler tü Aras Pa-

----Akdeniz devlet]eri ln-
giltere ile beraber 

-~~-------~~ Necaşi, kızıl baç~yarclım kolunun ikiye ayrılmasını 
ve Ras Deştayı takip etmesini istiyor 

ı·is'te 
---···----buglln M. Lava) ile 
görDşecek 

Londra'dan verilen lıa)Jere göre, 
Akdeniz devJetleri ltalyan nota· 

sına cevah vermişlerdir Italyan uç~kları 
Londra 23 ( Radyo ) ~

Adis - Ababa'dan ~bildirili
yor: Habeş kıtaları, Aksu
mun 50 kilometre garbanda 
bulunan Ohire mıntakasanda 
Enda Silasi ve Desadeni 
mevkilerini zabtetmişlerdir. 
ltalyan kuvvetleri, Aksumun 

batı güneyine çekilmişlerdir. 

Adis-Ababa, 23 (Radyo) -
Son gelen haberlere göre, 

ayın 15 sinde başlamış olan, 
Şiyevri muharebesi bitmiştir. 
ÇünkU Habeş'ler kendilerini 
tehlikeye düşürebilecek olan 
hareketlere nihayet vermeği 
tercih etmişlerdir. 

Bu barb, mubasematın 

lngilizfilosu 
harbahazır 
!Deniz bakanlığı 
gemi kumandan· 
llarına emir verdi 

mütemadiyen bomba yağdır•yorlar 
• • 

Paris 23 (Radyo)- Türkiye 
dış işleri bakanı doktor Tev
fik Rüştü Aras dün buraya 
gelmiş ve durakta Türkiye 
büyük elçisi Suad ile sefa
rethane erkanı ve Fransa 
dış işleri bakanlığı ileri ge
lenleri tarafından karşılan

mıştır. 

Tevfik Rüştü Aras'ın bu· 
gün M. Laval tarafmdan ka· 
bul edileceği haber veril· 
mektedir . 

Istanhul maçları 
Fenerbabçe, Güneş'i 

mağhip etti 
Istanbul, 23 ( Özel ) 

Dün yapılan maçlarda F eoer-

• 

babçe, Güneşi 5-0; Galata- · 
saray Beykoz'u 2-0; Beşiktaş Girid Kandiye'dcn bir görOnO~ 
Vefa'yı 3-1; Eyüp Topkapıyı Londra 23 ( Radyo ) - ki sualine Yugoslavya, TUrki-

Bir Habeş kararguhl 4.3 mağlüp ettiler. Verilen bir habere göre, ye, ispanya ve Ybnanistan 

1 • lngiltere'nin,· ltalyan taarru- cen p vermı'şler ve Uluslar 
baş angıcındanberı cereyan 1 Stokholm, 23 (Radyo) - 8 h · · 
d h b 1 . 'd I K 1 h H b · U ran aza- zu karşısında Akdenız dev· Sosyetesı paktının muhafa-

e en mu are e erın en cı - sveç ızı açının a eşıs- 1 • • d . 
d

. 'd' D 4 .. 1 :r. .J ? let erının urumu hakkında - Devaml 4 ncü sahıfede -
ısı ır. • evamı ncu StJ Uıeue• 1 mu ... e• ..... _. ______ _ 
-----·•~..-~.......... ıyor . 

Baldvin, O.Çemberl3yne Endnsıri taaliyeıi ge· U. kurumunu inhil3lden 
d b k 

• . çeo seneden fazla inıiş k • • . 
J iŞ akanlığtfll le lıf ettJ Cenevre, 23 (Radyo) ;- UrtaraO lngılteremıdır? 

- --•• Milletler cemiyeti ekonomi · 

Bir İngiliz gemisi 

Londra 23 (Radyo) - Si
yasal çevenlerden sızan bir 
habere göre, lngiliz deniz 
bakanlığı Akdenizde bulu
nan lngiliz filosuna, harbe 
hazır vaziyette bulunmaları
nı emretmiıtir. 

Figaro; Fransa yeni tedbirler alamaz. bürosu tarafından neşredilen 
bu istatistiğe göre, buhran 

'Fakat 1 tal ya cemiyeıi:azasından biri- azalmıştır. Bilhassa endilstri 
t d d ' • d ... • • d • faRliyeti geçen seneye naza· ne aarruz ~e erse .iŞ egışır. 1yot" ran artmıştır. Rusya, Alman-

Londra 23 (Radyo) - in· ya, Japonya, Italya ve Ma-
giliz başbakanı Baldvin, bu caristan'da yüzde 12 de 20 ye 
gün Osten Çemberlayn'ı ka- kadar bir artma vardır. 
bul etmiş ve dış işleri bakan

lığını kabul etmesi için ken
disine ricada bulunmuştur. 

Osten Çemberlayn, dü
şünmek üzere başbakandan 
24 saatlık bir mühlet iste
miştir. 

Paris, 23 (Radyo) - Ga
zeteler, yeni lngiliz dış ba

l kanının tayinini alaka ile ' 
bekliyorlar. 

Maten, Baldvinio, dış ba· 
kanlığını kabul etmesini Os· 
ten Çembarlayn'dan rica et
miş ve onun da bugüne ka· 
dar mühlet istemi~ olduğunu 
yazıyor ve diyor ki: 

1\1. Bald"·in 
yeni adamlarla ve bilhassa 
kabinede hararetli taraftar-

ları bulunan Eden ile yolu 

Venedik'te 
hava taarruzuna karşı 

korunma denemesi 
V enedik 23 ( Radyo ) -

Dün akşam Ven edik ve ci · 
varında bava taarruzuna 
karşı korunma denemesi 

' yapıldı. Saat 23 te çanlar 
ve düdükler denemenin; 
başladığını ilin edince şe
hir birdenbire karanlığa gö· 
müldü. Projektörler semada 
tayyare aramağa başlamış 
ve müdafaa topları da hare· 
kete getirilmiıtir. Deneme 

- Oıten Çemberlaya, - Deııamı diJrdüncil ıalıifede - iyi ıonuç verdi. . 

Bevnelmilel siyasal çevenler, BO· 
yük Britanya'nın ııluslar l{urumu 

için çalıştığını söyliyorlar 
Istanbul, 23 (Özel) - Ce

nevre'den haber veriliyor: 
Uluslar kurumunu dünya 
nazarında kuvvetlendirmek 
ve blitün devletlerin bu 
kuruma üye olarak iştirakini 
temin etmek suretile cihan 

~sulhunu uzun bir zaman için 

emniyet altına olmak istiyen 
logilteıe'nin gösterdiği gayret, 

önemli tesirler uyandırmağa 
başlamıştır. Beynelmilel si-
yasal çevenler; Avrupa işle
rine ehemmiyet vermeksizin 
de kendi esaslı menfaatle
rini mükemmelen koruyabi
lecek mevkide olan büyük 
Britanya'nan ltaJya - Habeş 
ihtilifında bugünkü kadar 
alakadar görünmekle, ulus
lar kurumunu inbililden 

Uluslar sosyetesi genel sek· 
releri .1\1. Avcııol 

kurtardığı kanaatini besle· 
mektedirler. 

• 



Sahife2 (Ulual Blrllk) _______________ ,...._-----~~:-2_3_B_ir~in=c_i _K_l_nu_n_9_5_S_ 

-------·---.. --1-Tu-rı-·ng-ve_o ___ to---1-(us, adasının Davudlar köyü 
mobil 

Kulübü genel heyeti 
tekrar toplanıyor 

• -
7 

- Turing ve otomobil kulübü Yaman Ismail, ag" ası Ahmet ile eniştesi Mehmet Ali-Tahanca sesi, her kesi titrettitakat genel heyeti önümüzdeki 

Cumartesi günil halkevinde DİD iki kişiyi birden nası) bog" az}adıkJarını anlatıyor 
hamalı yerinden kımıldatamadı bir toplantı daha yapacak-

tır. Bu toplantıda evvelki Yanında bulunan Konyalı di. Arkadaş, ağam beni iş- fakat ben Fatma'yı çok 
Halbuki, herifin benim gibi 

berşeyi pek güzel işittiğini 
zannediyorum. Hele bir tec
rübesini daha yapayım, eğer 
bu tecrübede fayda vermez 
ise, o zaman başka tedbirlere 
müracaat ederiz. 

Emniyet direktörü, büyü
cek bir tabaka kağıt aldı 
ve üzerine " kiyotin denilen 
baltadan başınızı kurtarmak 
sizin elinizdedir. Lakin sü
kut emetmekte ısrar edecek 
olursanız, idama mahkum 
edilib kafanız kesilecektir. 
Sözüme itimad ediniz, zira 
sizin kadar da müttehem 
olmadıkları halde suçlarını 
itiraf etmek istiyenlerden 
şimdiye kadar 20 kişiyi 
öbür dünyaya gönderdim." 
Sözlerini acele acele yazdık
tan sonra kiğıdı hamalın 

gözü önüne uzattı. HamaJ, 
nazarı dikkatine konulan 
kağıda baktı, baktı fakat 
çehresinde; on ikinci asırda 
tanzim edilmiş olan bir se
nedi okumağa davet edilen 
bir Avusturalay vahşisinin 
ıöstereceği hayretten daha . 
fazla garib bir şaşkınlık 
izhar ederek başını salladı ve 
kağıdı fırlatıb attı!. 

Emniyet direktörü bu hal 
karıııında: 

- Bu sefil, hakikaten 
dilsiz •e sağır değilse, as· 
rın en mahir paskalı sayıla· 
bilecektir. 

Diye mırıldandı. 
Hamalı söyletmek ıçın 

ıiddetli tedbirler almak za
manı gelmişti. Binaenaleyh 
emniyet direktörü oturduğu 
yerden kalkarak çavuşa 

iıaret etti. Çavuş, hamalı 
alıp odadan dışarı çıktı. 

Biraz sonra emniyet müdürü 

tekrar çavuşu çağırdı ve 

hamalı getirmesini emretti. 
Hamal, hemen emniyet di
rektörünün yanına getirildi. 
Direktör merkezin vukuat 
defterlerini acele acele ka
rıştırmağa başladı. Hamal, 
iki asayiı memurunun ara
sında ve emniyet direk
törünün karşısında ayakta 
duruyordu. Çok lakayıd idi. 
Direktör, birdenbire durdu 
ve hamala hitaben şunları 
söyledi: 

- Hakikaten aldanmış 
olduiumu şimdi anladım. 
Sizi, hapishaneden kaçıp:ta 
bir aydanberi aramakta ol
duğumuz bir katile benzet
miıtim. Lakin gerek since 
ve gerekse boyca o adama 
benzediğinizi tesbit edeme
dik. Bu sebeple sizi serbest 
bırakıyorum, işinize gidebi
lirsiniz! 

Hamal, Emniyet direktö
rünün bu sözlerioi de derin 
bir likaydile karşıladı ve 
yerinden hiç kımıldamadı! 

Direktör, bu bal karşı 

sında ne yapacağını şaşırmış 
bir vaziyette bir labze 
kendi kendine düşündü ve 
sonra da çavuşa bakarak: 

- Ne duruyorsunuz? Ken
disini salıveriniz, hem de 
gitmeden evvel bir kadeh 
rakı ikram ediniz! Biçare 

adamı nahak yere tevkif 
ettik. ihtimal çok da kork
muştur. 

Asayiş memurları, emniyet 
direktörünün söylediği söz 
ciddi mi, değil mi? Diye 
düşündüler ve biribirlerinin 
yüzüne baktılar, fakat hamal 
gine durduğu yerden istifini 
bozmadı. 

Emniyet direktörü, bu 
tedbirle de hamalı söylete
miyeceğini anladı ve bir 
lihze de düşündükten sonra, 
hamalın arkasında duran 

çavuşa bir işaret etti. Ça

vuş, derhal tabancasını çı· 

kardı ve havaya doğru ateş 
etti. Silih sesini itilen asa· 
yiı memurları, durdukları, 

yerde gayri ihtiyari titredik

leri halde, hamal, taı kesil
miş bir cisim gibi hiç kı-

pırdamadı. Yalnız barut 

kokusu burnuna geline, bur

nunu kaşımağa başladı ve bu 

kokunun nereden geldiğini 
anlamak üzere etrafa ba
kındı! 

Bu tecrübe: emniyet di
rektörünün, hamalı söylet-

mek için düşündüğü tedbir-
lerin sonuncusu idi. 

Direktör, kendi kendine: 

- Herifin, adam akıllı 
sağır ve dilsiz olduğuna inan· 
mağa başladım. Bu herif bi-

zi çok uğraştıracaktır. Biraz 
düşündü ve sonra, hatırına 
birşey gelmiş gibi elini al
nına getirerek. 

- Ha!... Yarın sabah Kİ· 
dip bizim mütekait hafiye 
müsyü Anri'yi göreyin. .. Ka
tili meydana çıkarabilecek 
yegin~ adam odur. Lakin 
muvaffakiyetsizliğimizi ayıb
hyacak diye korkuyorum. 

Emniyet direktörü, bir 
hayli daha kendi kendine 
düşündü ve sonra: 

- Çavuş! Emir verde bu 
adamı tevkifhaneye götür
sünler, kızın cesedini havi 
sandıkta mevta teşhirhane
sine nakledilsin. 

Dedi ve yanında oturan 
tabibi adliye: 

- Haydi doktor gidelim, · 
bizim artık burada yapa· 
cak hiçbir işimiz kalma
mıştır. 

Arkrı~ı ''"' -

hafta seçilen 8 kiŞilik komi- Mehmed ve Memiş adında ten çıkardı, dedi. Neden çı- seviyorum onu muhakkak 
tenin hazırladığı rapor ile iki ameleyi öldürdükten son- karıldığmı sorduğum zaman kaçıracağım dedi. 
bütçe tetkik edilecektir. Ra- ra yüzlerini tanınmayacak da, Sorma bir halt ettim, işsiz olduğundan ve iİde
porda, memleketimizi turizm bir bale getirerek çalılar ara- gece çardakta yatarkenMeh- cek bir yeri de bulunmadı
bakımından alakadar eden sına saklamakla suçlu Kuş- med Ali susam tarlasını ğından o gece benim ya
noktalar ve kulübe varidat adasının Davutlar nahiyesin· gezmeğe gitmişti, ben bunu nımda yattı ve ertesi gün 
için alınması llzım gelen ka· den Giritli Ibrahim oğlu Meh· fırsat bilerek ötedenberi bulunduğum yerden ayrıldı. 
rarlar bulunmaktadır. med Ali ile kayın biraderi kendisine aşık olduğum Köyde Fatma için fena bir 

Bayındır' da Ahmed ve Abmedin bedeli Mehmed Ali'nin kızının ya· şayia çıkmıştı. Herkes, Meh· 
yaman lsmailin muhakeme· nına gittim. Uyuyordu. Ya- med Ali'nin bedeli Mehmed. 

Bir cinayet oldu lerine Ağırcezada baılan- vaşca uçkurunu çözdüm. Fa- kızı, Fatma'yı kaçıracakmıı, 
Bayındır'ın Orta mahalle- mıştır. kat tam bu sırada Fatma onun namusuna tecavüz ede-

sinde oturan saraç Mustafa Yaman Ismail, hakimlere uykudan uyandı ve bütün cekmiş, onun için hesabını 
oğlu Sadık'ı yaralıyarak öl- vak'ayı ıu suretle anlatmış- kuvvetile bağumağa başla- kesmi~ler diyordu, Mehmed 
düren, ayni mahallede oturan tır . dı. Ben derhal kaçtım. Çar· de önüne gelene mütemadi-
Ali oalu Hüseyin ve arab - Öldürülen Konyalı dağa döndüm. · b k k 

• d S ., ha~ dı"seden yen ıevıyorum, u ızı •· idris oğlu Etem yakalanmış- Mehmed'i tanırım. M~hme onra agam ., d kt . . 
lar, adJiyeye teslim edilmiş- Ali,nin yanında hizmetkardı. haberdar olmuı, hesabımı çıracagım eme e ımıkf· I 

B. M h d b l kestı' ve bana yol verdi, Mebmed'in işden çı arı· lerdı·r ır gün e me ana ge · 
· dığı tarihten 10-15 gün ....... 

ltalya, Habeş işinde ihtiyatsız :;r~;:r.i·~:~i.~d~:~:di;; 
hı·r hareketle sı·ıahlandı ::;,:,iı;~!ı:~,ı::di~ s:~·~~ 

ertesi gUn Söke'ye gitmek 

Ingilterenin de: "Habeşistanın müstakil kalmağa 
hakkı vardır diyerek itiraz etmesi lüzumsuzdu .• ,, 

• için ağamdan izin istedim. 

Paris - ltalya • Habe
şistan ihtilafından doğan 
vaziyet etrafında biitün si-
yasallar ve süel muharrirler 
mütalealarını yürütmeğe baş· 

lamışlardır. 
Meşhur süel yazıcısı ge· 

neral(Gugnaks)ın bu buıus
ta yazdığı son bir makale, 
çok önemlidir. General, ltal· 
yan • Habeşistan ihtilifın· 
dan çıkan siyasal hadiseleri 
ve bilhassa lngiltere ile Ital-
ya arasında baş gösteren 
anlaşmazlığı uzun uzadıya 
inceledikten sonra diyorki: 

"lngiliz donanmasına ıeJince 
bu donanmanın kaffesi Ak
denizde ve Kızıldenizdedir. 

Bu itibarla da tabiğ ne bü
yük Okyanusta ne de Şimal 
den izindedir. işte bu da bir 
vakıadır, bu vakıanın da hem 
Avrupa muvazenesi hem de 
dünya müvazenesi için ehem-
miyeti vardır; keza bu vazi
yetten de istifade etmeği 
düşünenler mevcuttur. 

ltalya: "Ben, Habeşistan'ı, 
ya bütün, yahutta kısmen 
olsun alacağım,, diyerek ih· 
tiyatsız bir hareketle silah
landı. ltalya, bunu barpıizce 
ve müzakere yolile yapabi
lirdi. lngilterc "Habeşistan'ın 
müstakil kalmaya hakkı 

Yazan: General Cugnac 
vardır" diye itiraz etti. Bu Esasen Avrupalı ve Af
da ihtiyatsızca bir sözdü ve rikalı beyazlar ve siyahlar 
bir çok kulaklar tarafından arasındaki bu ihtilafın hiçbir 
işitildi. Aksiseda hemen faydası olmadığından derhal 
cevab verdi: "Benim de bir sona ermesi gerektir. 
müstakil olmaya hakkım Mısır'ın temsil ettiği örneğin 
vardır." itiraf edelim ki taklid ediJmesinden korku
Mısır da elini kaldırıp söz labilir. Nitekim bunun böyle 
istemekte ve: "Ya ben?" olduğunu lngiltere pekala 
demekte kabahath sayılmaz. bilir, zira Şark'ta ve Afri-
Eğer insan faaliyetlerini ve ka' da havadisler "fevkalade 

hattı hareketlerini idare eden çabuk yayılırlar. Bunlar Mı

daima mantık olsaydı logil· 
tere de, Habeşisan'ın istik· 
lilioi taleb ettiği gün Mısır'ın 
istiklalini de kabul et
mesi lazımdı. Yahutta lngil
tere, kendisinin Mısır ve 
daha bir çok memleketler 
üzerinde icra ettiği protek· 

toraya mümasil bir Protek
torayı ltalyanın da Habeşis
tan üzerinde icra edebilece
ğini kabul ederdi. Netekim 
Cibuti tarafındaki Fransız 
menfaatlarının Nil tarafl~
rındaki lngili:r.: menfaatları· 
nın da korunması şartile 
Habeşistanın bir ltalyan do· 
minyonu olması kabul edile
bilir bir hal çaresi olabilir· 
di. 

Bu savaşa mümkün oldu
ğu kadar çabukça nihayet 
vermek lazımdır. 

sar' dan Hindistan'a ve Mısır· 
dan Kap'a pek sür'atle gi-
deceklerdir. 

Esasen azçok uyuşmuş 

olmakla beraber derhal 
uyanmaya hazır milliyetçi
likler hemen her yerde mev-
cuttur. 

Bu itibarla şayet Londra, 
emperiyal memalikin her 
hanıi diğer bir noktasında 
başka bir aksi sadanın gene: 
"Ya ben " diye ortaya çık
masına mani olacak şekiJde 
davranırsa, muhakkak ki ha
kimane bir surette hareket 
etmiş olur. 
Ta ötede, Uzak Şarkta ise 

istiklal istemek için değil, 

bilakis fethetmek için zemin 
ve fırsat müsait görülmüştür. 
ltalya 'ya karşı müessir olma
ya sanksiyonların bionazariye 
başladığı bütün kançelarya-

Peki git dedi. Ve yanından 
ayrılırken bana, eniştemin 

kovduğu hizmetkar Mehmed 
çardağa yanına geliyor mu? 
Diye sordu. Arasıra geliyor, 
belki bu akşam da gelir de
dim. Gelirse çardakta bera
berce yatarsınız dedi. 

Tesadüf akşam çardai• 
gittiğim zaman Mebmed'de 
gelmişti. Beraberce yattık ve 
uyuduk. Tam gece yarısı idi. 
Uyku arasında kollarımın 
bağlandığını hissettim. Gö
zümü açtığım zaman ağamın 
ve eniştesi Mehmed Ali'nin 
ellerinde mavzerler ve yan· 
Jarında da tanımadığım bir 
adam olduğu halde karşımız· 
da durduklarını, Mehmed ile 
benim kıs - kıvrak bağlı bu· 
lunduğumuzu gördüm. Ağam 
Ahmed, çenemi okııyarak, 
"Korkma, sus, sana birşey 

olmaz! " dedi. 

3151 Sineması~r Telefon Tayyare 
BugO.n 2o birlncl Kanon c'_u_m_a_gti~n~sa;ı --21,ıs te"ii" itibaren 

Ç.ok sevilen kahkahalar Krah Georges MİL TON' un en son ve en gOzel 

ların Habeş mes'elesile meı· 
gul bulundukları ve bütün 
Avrupanın da Akdenizde 
meşgul bulunup Çin deniz
lerinde namevcut olduğu bir 
günde, Seddi Çinin cenubun
da birdenbire biç umulmıyan 
bir hadise oldu: 

Bizi kaldırdılar, önlerine 
kattalar. Tanımadığım gayri 
müsellih adam da bizimle 
beraber ilerliyordu. Bir hayli 
giddikten sonra Mebmed 
Ali Ahmed'e hitaben ıiz 
ilerleyin ben Mehmed'le 
görüşeceğim dedi. Eli kolu 
bağlı olan Mehmed ile Meh· 
med Ali orada kaldılar. 
Biz ilerledik. Biraz sonra 
bir mavzer. balladı. Mehmed 
Ali'inin bedeli Mebmed'i öl
dürdüğünü anladım. Biraz 
sonra yanımıza gelen Meh· 
med Ali bu sefer de bıça
ğını çekerek birdenbire ya· 
nımızda yürüyen adamın 
üzerine hücum etti. Bir 
baylı boğuştular, . sonra 
onu da öldürdü. Bu işide 
bitiren Mehmed Ali kanlı 
bıçağı ile benim üzerime 
yürüdü ve bıçağı birkaç ye· 
rime sapladı. Fakat ağam 
mani oldu ve lsmail bizim
dir, kimseye birıey sölemez, 
ona dokunma, çoluk çocuğu
muz var, sonra bizi asarlar 
dedi ve yanıma gelerek 
kollarımı çözdü. 

Para f(ralı Milton 
Franaız'ların meşhur ( Commte Obbgado ) operetinden iktibas 

edilen bOyü şarkılı komedi __________ .... ________ __ 
Bu film Paris'in meşhur moda saraylarında ve büyük barlarında çevrildiğinden 

en son moda tuvaletler teşhir edildiği gibi Paris eğlence hayatının ve Paris kibar 
aleminin iç yiizleri de canlı bir surette gösterilecektir ________ .... ______ __ 

AYRICA: FOKS(Türkçe sözlü dünya haberleri) (MfKI ile KİNG KONGkarşı karşıya) 
SEANS SAATLERi - Her gün 15 • 17 - 19 '. 21,15 Cumartesi 

13 - 15 Talebe seansı, Pazar 13 de ilive seansı 

Japonya, Çin • Mançuriya 
sınırında tahşidat yaptı ve 
Çin hükümetine de bir ulti
matom gönderdi. Adet yeri
ni bulsun kabilinden sırf 
" zevahiri kurtarmak 11 için 
yapılacak birkaç müzakere
den sonra da. olan oldu. 

Nankin'den müstakil, 
ve bilfiil japonya'nın kon-
trolü altında bulunan bir 
ıimal Çi•i teessüs etti 
-Devamı 3 üncı1 sahijide-

Dönüşte Mehmed Ali yol
da mavzerini kaynına vere
rek, al bunu ne yaparsan 
yap dedi ve ayrıldı gitti. 
- Devamı 4 11cü sahifede -



Sahife! ______________ _...(U_l~B_l_rll_k_.) ______________ ..._ _______ 2_3_B_ir_in_c_i _K_i_n_u_n_9_3S __ 

ltalya, Habeş işinde ihtiyatsız bir N. V. Olivier ve şOreka.. Fratelli Sperco Vapuı· Acentası 
hareketle sila"'hlandı vv. ~'. H. Van Si (.imı·ıet vapur ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, 

- IJaşturafı 2 inci salıijedc

ve bu işten de Avrupa ti
careti asli istifade etmiye
cektir. 

Pek yakınımızda ve he
men kapımızda daha baıka 
siyasa adamları var ki logi
liz· ltalyan müzakerelerine 
sükut, istihfaf ve ademi iti
madla kulak vermektedirler. 

Bunlar, iki Stresa müt
tefikinin böyle Tsana gö
gölU suları ve Akdeniz ha
kimiyeti hususunda kavga 
ettiklerini görmekten ziya
desile sevinmektedirler. Hatta 
bu kimseler, her iki dostu
nun arasını bulup ortadaki 
ihtilafı şerefli bir surette 
bitirmeye gayret eden Fran-
sanın acı şaşkınlıj'ından da 
memnuniyet duyuyorlar. Fazla 
olarak Brenner'de eskisinden 
daha az mitralyöz bulunup 
şimal denizinde ise bit'kaç 
eski logiliz gemisinden baıka 
bir şey bulunmadığını Ber
lin 'de zevkle müşahede 
edenler çok. Bu itibarla ber
kesin misli kuvveti, komşu
larmın zaafile artmış oluyor. 

Gerçi Reicb silkut ediyor; 
fakat buna mukabil atıl dur· 
muyor. Nitekim general Go
erinifte, Alman mühimmat 
imalithaae!erinin günde üç 
ekiple azami randman ver
mek ıuretile çalıştıklarından 
bizi haberdar etmek zahme
tini ihtiyar etti. Almanya 
barikulide kuvvette bir ordu 
ha21rlamaktadır. Ve bu or
duyu kuJJanmak fırsatını gö· 

zetlemektedir. Almanya, va
ziyetin vahimleşeceğini ümit 
ediyor. Esasen de Akdeoiz
de lagiliz ve ltalyan donan
maları arasında bir deniz mu 
harebesi çıktığı gün, mey
dan hakikaten Almanyanın
dır. 

"Beğen beğendiğini!,, den
miı oJur. Zira o zaman gemi 
ve uçakJarile lngiliı limanla· 

rını bombardıman edip ln
giJtereyi aç buakmak, yahut 
Belçika ile Fransa'ya hücum 
etmek ve yahutta Avustur
yayı kendisine bendedip, 
AJpları aşmak için Tiryeste 
ve Venediği işgal etmek gibi 
herşeyi yapabilir . 

işte eğer müstakbel kur-
banları fırsat ve vaziyeti 
kendilerine kolaylaştmrlarsa, 
bulanık suda avhyanlar ha
kikaten talihli sayılabilirler. 
Bunun için Avrupan1D vazi
yetini behemehal daha vazih 
ve aydın kılmak, Akdeniz 
ibtiJafına da bir son vermek 
lazımdır. Bu meyanda lngiliz 
ve ltalyan eğilmek bilmez 
metalibatı daha makul bir 
hale gelmelidir. Yarın ltal
ya'nın, lngiltere'nin başına 
gelebilecek felaketler ya
mada, Tsana~ gölünün sula-
rile Aden-Malta-Cebelüttarık 
yolunun istiklali hiç bir şey - -... - --- _.__ - ---
değillerdir ve asla hesaba 
katılmamalıdırlar. 

General De Cugnac 
.... lllll!mll!!llm~~~-........ 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

''·inci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 ..................... 

~atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
.,.,otör satıhktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

Ali Rıza 
1\'lücellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Gerenlik mahallesinde kırım sokağında 24 lira senelik 

kiralı ve 35 no. lı evin icarı on gün için artırmıya çıka
rılmıştır. ihalesi 23-12-935 pazartesi günü saat 15 dedir. 
isteklilerin müracaatlan. 13-18-23 · 3985 

- KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-
Oer Zee acentası "UL YSSES" vapuru elyevm manları için yük alacaktır. 

limanımızda olup ! Anvers, SERViCE MARITIM 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1NİE 
"ISERLOHN" vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük almaktadır. 

"INOIA" vapuru 17 Bci. 
kanunda bekleniyor, Ham
burg ve Anversten yük 
çıkaracakbr. 

"HERAKLEA""vapuru 23 
Bci. kin unda bekleniyor, 27 
Bci. kanuna kadar An

vers, Roterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük ala

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

"EKSARCH., vapuru 15 
Bci. kanunda bekleniyor, 

Boston, Norfolk ve Nevyork 

için yük alacaktır. 
"EXAMELIA,, vapuru 17 

Bci. kanunda bekleniyor, 

Norfolk ve Nevyork için 

yük alacaktır. 
"EXCHANGE .. vapuru 22 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük 
alacakhr. 

.. EKSILONA,, vapuru 26 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yfikliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 30 
Bci. kanunda beklen1yor, 

Anvers, f oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

DEN NORSEE MIDDEL-

HA VSLIN JE (D·S. A-S. 
SPANSKELINJEN) 

oSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Dieppe ve Norvecl imanla-

CendeJi Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Londra ve Hull hattı: 

" BULGARIAN ,, vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kanuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO ",, vapuru 20 
ilk kanunda Londra, Hull ve 
Anversten tahliye edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 1 
için yük ~alacaktır. ı 
Liverpool hattı: 

11 ROUMELIAN .. vapuru 
1 ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bulu
nacaktır.'! 

.. FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenıeadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEVANTE
LINIE 

Roterdam, Amsterdam ve ROUMAIN 
Hamburg limanlar(için yük "PELEŞn vapuru 18 lnci 
alacaktır. kanunda gelip 19 lnci ki-

" HERMES " vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar-
1 nci kanunda beklenmekte sil ya ve Barselona limanları 
olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 
sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 
Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA 
alacakhr. " TOYOHASHI ,, vapuru 

" ORESTES" vapuru 16 14 lnci kanunda beklen-
lnci kanunda gelip 20 lnci mekte olup yükünü tahliyeden 
kanunda Anvers, Roter- sonra 19 lnci kanunda Yoku
dam, Amsterdam ve Ham- bama Osaka ve Şanghay Moji 
burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 
alacaktır. ilandaki hareket tarib-

SVENSKA ORIENT lerile navlonlardaki değişik-
LfNIEN tiklerden acente mesuliyet 

"GOTLAND" motörü li· kabul etmez. 
manımızda olup Roterdam, Fazla tafsilat için ikinci 
Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Tab
Balbk limanları için yük liye şirketi binası arkaıında 
alacaktır. f ratelli Sperco acentalığına 

" ERLAND " motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 
lnci kanunda beklenmekte Te(efon: 2004 • 2005 - 2663 

•llll il lllll lllllll il l l lllllllll il lll llllll l l l l lll lllll l l l l l l il il il l l il lllllllllllllllltlllll lllllHI • 
"MILOS" vapuru 16 ilk 

kanunda Hamburg ve Bre- ~lzınir yün mensucatı~ 
.. ~Türk Anonim şirketi= 

menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri 
vapurların isimleri üzerine izmir Yftn l\lensucatı Tnrk A. t'. nio Halka-
değişikliklerden mes'uliyet = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan -

k111a_b_u_1_e_d_i_ım_e_z_. ____ ...,..,= wevı:ıimlik ve kışlık, 7..arif kumaşlarla, batlnniye, _ 

rına yük alacaktır . = şal ye yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -

JOHNSTON VVARLFN 
NE - LIVERPUL 

Ll· = kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 186 = 
=: numaradaki (~ark Halı 1,ürk Anonim şir-

.. JESMORE" vapuru 14 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Liverpul ve Anventen yük 
çıkarıp Burgas ve Köstence 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez.. 

- keli) .mağaznsında satılmaktadır. l\lezkôr fabrika· _ 

- oın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum _ 

olan mamulatmı muhterem mOşterilcrimize bir = 
- defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. -

~ Perakende satış yeri Toptan satış yeri = = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark s 
Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 

= Kemalettin Cad. Sağ11 zade halı T. A. Ş. E 
telefon _ biraderler § 

"Vapurların isimleri, gel· 

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,, 

- Kuzu oğlu çarşısı• Asım Rıza = 
- ve biraderleri := = Yeni manifaturacılarda mimar S 
:= Kemaleddin Cad. Yünlü' mal- := 
:: lar pazarı F. Kandemiroğlu = 
• m 1111111111111111111n11111 m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111 u • 

lstanbul ve rr rakya • 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZREl~ 
Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'füı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

\ laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tecri1he cdi-~ 

ıiz •. ~ 
~ :o 

Sıhhat Ezanesi 
Y almz taze temiz \'e ucuz ill.lç ve lu· 

\•alet çt>~itleri satar. 

~ıhhat Balık Yağı 
Norveçyamn halis Morina Bahk yağıdır. 
Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nflzhet 

Siu HAT EzANEsı . .. 

Fabrikaları ınaıııulatı 

Yerli ınalların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu eıı güzeli 

_N~A 

Ve Pilrjen ~ahapın 

en nstnn bir mns

hil şekeri olduğu· 

nu uoutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Dereke kumaşları 

F esan'> kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköv J•ezleı·i 

. ( ., 

·· o JI ıu ıı-
1 

\ 

Sıhhat MfirgQn ~ 
haplarını Maruf r ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

.. 
Sümer Bank yeı~li mallar ııazar .. 
lznıir şubesinde bulursunuz .. .................................... ... 



Yahudi Silson; Surt silah fahrika
sını verecekmis 

' 
• • 

emrımıze 

23 Birinci kanun 935 

s ·on dakikada olan bir penaltıyı atllrmak is· 
lemiyen Göztepeliler, topu sokağa fırlattılar 

Dün lik maçlarına devam hakimiyeti jtemin eylediler. 
edildi. Saat onda Burnova Bundan sonra hakemin yar-
Şarkspor arasında başlıyan dımı ile Göztepe'liler iki 
ilk maçta Burnovalılar daha gol daha yapblar ve birinci 
güzel oynıyarak 5-1 galib devreyi 3-2 galib bitirdiler. 
geldiler. ikinci maç bay Bu dev.rede K.S.K. Şevket-

Bu aile, gayri meşru 

töhmetleri ile 
ve ameleyi 

edilmişti .. 
kazançlar temini 
Aimanya'dan ihraç 

ihmal Sabri'nin idaresinde Altay ten mahrum ve on kişi oy-
Demirspor arasında yapıldı . nad1. 
Altay tamamile hakim oy- ikinci devre gene ayni 

Berlin 23 (Radyo) - Guringeo valisi Silson adlı 

TOrklerin emrine vcrmeğe karar vermi~tir. 

Yahudi, tl.ilesinio mah olan ( Surd) ıilAh fabrikasını 
nadığı bu maçta8· lgibi iyi bir şekilde başladı. On kişi ile 
sayı farkile galib geldi. Son oynıyan K. S. K. • Göztepe 
oyun K.S.K • Göztepe ara· kalesini mütemadiyen sıkış-

Bu llile, gayrimeşru kazançlar temini ve ameleyi ihmal töhmctleri ile hudut dı~ıoa ahlmı,lı. ............ sında idi. tırıyordu. Bu devrede K. S. 
Her iki takım taraflar· K . 4 gol daha attı . Oyunun 

Yugoslavya'da 
iki bakan•n istifası 

bekleniyor 
Belgrad, 23 ( Radyo ) -

Bayındırlık bakanı Mihof 
ile içtimai yardım bakanı 
Merkuva'nın bugün istifaları 
bekleniyor. 

Baldvin, üsten Çem-
berlnyne dış bakan· 

lığını teklif etti 
-Baştarafı 1 inci sahi/ ede -
kapamak istememektedir. 

Figaro, ltalyayı tuttuğu 
hareket tarzından dolayı mu· 
a~ze ediyor ve ltalya 'nın 
bu hareketlerile Fransa'nın 
bütün gayretlerini boşa çı· 
kardığını yazarak diyor ki: 

.. Franıa, anlaşmazlık bal 
oluncaya kadar zecri tedbir· 
leri muhafaza edecektir. Fa· 
kat hiçbir zaman yeni ted
birlere yanaşmıyacaktır. Eğer 
ltalya Cemiyet azasından bi
rine taarruz ederse, o zaman 
iş değitir, derhal paktın 
16 ıncı maddesi tatbik edi
lir. Roma bunda hiç şüphe 
etmemelidir . 

Pariı, 23 (Radyo) - Ro
ma ile lngiltere siyasal me
bafili arasında bir temas 
vardır. Bununla beraber, bir 
tarafın nazar noktası diğe· 

rioiokine biç b!nzememekte
dir. So~ hadiseler, logilte
re'yi, ltalya'dan hayli uzak
laıtırmııtır. 

Bugün en mühim meı'le, 

Sir Samoel Hoar'ın kimin 
tarafından istihlif edileceği 
keyfiyetidir. 

lngiltere yeni dıt bakanı 
bugün anlaşılacaktır. 

Bu mes'eleki tehir, en 
çok logilterenin bundan 
ıonra takip edeceği siyasa 
ili alakadardır. Bu sebep· 
ledirki, dıı bakanlığına ge
tirilecek olan diplomatın 
seçiminde zorluk çekmek
tedir. 

Namzetlerin batında, Os
tea Çemberliyn, Növil Çem· 
berliyn ve Antoni Edendir. 
Oıtea Çemberliyn, her ne 
kadar avam kamarasının iti
madını haiz ise de, son 
derece ltalya aleyhtarı oldu
ğundan, kendisinin dış ba
kanlığına !l'etirilmesinden 
tereddüd olunuyor. 

Antoni Eden'e gelince, bu 
zatın şimdilik uluslar kuru
mundan alınması ve dış ba
kanlığına getirilmesi müşkül 
r6rilnmektedir. 

Siyasal çevenlerde en çok 
ismi geçen ve Sir Samoel 
Hoar'ın yerine g'elmesi kuv
vetle muhtemel olan diplo
mat, ayni zamanda Baldvi· 
nin teveccühUnü kazanmış 
bulunan Oıten Çemberlayndir. 

iM. Laval Fransanın siya-ilki vapur çarpıştı 
' hadiıı;e sis yüzünden 

larını alkışlara arasında sa- bitmesine dört dakika kala 
haya çıktılar. Oyunun ilk Göztepe aleyhine bir penalh 
dakikasında hakem Göztepe oldu. Oyuncular hakeme it i· 

sasını anlatacak vukua geldi lehine bir penaltı verdi. raz ettiler. Topu kalelerine 
K .S.K. lılar bu gole üç da· attırmamak için sokağa fır· 

~~----------~~-Bir çok saylavlar M. Laval'in izahat 
vermesini istediler. Parlamento 

ayın 27 sinde toplanacak 
Paris, 23 (Radyo) - Pa- Laval, bu ayın 27 sinde iza-

ris saylavı Tetinjer, Fransa hat verecektir. O gün, Fran· 
sız parlamentosunda şiddetli nın dış siyasası hakkında 
milnakaşalar cereyan edeceği 

parlimentoya bir takrir ver- söyleniyor. 
miş ve Başbakanın izahat Posta ve telgraf nazırı 
vermesini istemiştir. M. Te- Jorj Mandel, gazetecilere 
tinjer'Je beraber Radikal verdiği diyevde, Laval kabi
.sosyalistlerden birçok say· nesinin çok kuvvetli oldu
lavlar da ayni ş~kilde talep- ğunu ve kabinenin devrile-
lerde bulunmuşlardır. M. miyeceğini söylemiıtir . ---------- ---------
~Iussolini Meyus mu? 
Londra, 2!! (A.A) - Ak,am gazeteleri, iıalya'nın 

harbe devam etmeğe kat' iyyen azmetmiş oldu
ğunu yarmakta \ ' C Roma'dan aldıkları bir telgrafı 
oe~retmektedirler. Bu habere göre, M. Muısolioi'oin 

bir yeis hareketinde bulunduğu takdi. de hususi bir 
meclis toplamak için bir plan hazırlanmıştır. ---------·----------
Almanya'da Yahudi avu

katlara iş yok 
--·-· Nurinberg 

bunlarin 
kanunu mucibince 
vekil tayin edil

meleri yasaktır 
Berlin, 23 (Radyo) - Nurenberg kanunu mucibince, bun· 

dan böyle Yahudi avukatların vekil tayin edilmeleri ve iş 
takib etmeleri yasak edilmiştir. 

---~----...-·~--..~----~~-~ 
~ Japonya'da 
ı\teşrutiyetin ellinci 

yıl dönümü 
Londra 23 (Radyo) - Tok· 

yo'dan haber veriliyor : 
Japonya meşrutiyetinin el

linci yıl dönümü münasebe· 
tile başbakanın başkanlığı 
altında büyük bir tören ol· 
muştur. Radyolar, Japonya· 
nın her tarafına tören hak· 
kında malümat• vermiştir. 

Leon Troçki 
Oslo'da oturuyor 
OsJo, 23 (Radyo) - Hü

kümet; pasaportunun müd· 
deli biten komünist Leon 
Troçki'nin ikamet müddetini 
18 Haziran 936 ya kadar 
temdid etmiıtir. 

Kars'ta kar 
Kars 23 (Özel aytarımızdan) 

Burada havalar çok soğuk
tur. Derece :sıfırın altında 
19 dur. Dün lap:\ ~lapa kar 
yaimıı, yollar kepanmııtır. 

Fransız hakanı 
Madı·it'te 
Madrit 23 (Radyo)- Fran-

sız kültür bakanı buraya 
g'elmiıtir. 

Çekoslovakya'da 
Siyasa değişmiyor 
Prağ 23 (Radyo)- Bugün 

kor diplomatiği kabul eden 
M. Beneı, hüküm etin siya· 
saaında hiçbir değişiklik ol
madığmı bildirmiş v ~ Çekos· 
lovakya'nıo sosyetey~ zahir 
olmağa çalışacağını [ söyle· 
miştir. 

~~~--------~~-Son dakika: 

fi~den Uaı·iciye 

Nazırı Olmuş 
lst.;nbul, 23 (A.A) - Sir 

Samoel Hoar'ın yerine lngil· 
tere dıt bakadığına Lord 
Eden'nin g'etirildiği söyle
niyor. 

Berlin 23 (Radyo) - Ku
zey denizinde sis yüzünden 
iki lngiliz gemisi arasında 
bir çarpışma olmuş, bunlar· 
dan biri derhal batmıştır. 
Tayfalarının bir kısmı kur
tarılmış, diğerleri boğul-

kika sonra diğer bir golle )attılar ve sabadan ayrıldılar. 
cevab verdiler ve biraz sonra Maç da bu suretle 3-6 K. 
da ikinci gollerini atarak S. K. lehine bitmiş oldu. 

muştur. 

Kuşadasıııın Davudlar köyü cinaye
ti ınuhakemesi başlad1 

Budapeşte'de 
Kar fırtınası 

8C1şturufı 2 iuci · sahi{<'de 
Biz biraz daha ilerledik 
ağam mavzeri çalılar ara
ıma sakladı. Benim çar· 

Budapeıte, 23 (Radyo) - dakta biraz oturduktan sonra 
Şehir baştan başa karla ör· ağamın evine dönerek fi. 
tülüdür. iki gündür kar şekleri sepete sakladık. Ben 
fartınası durmamııtır. ltalya ertesi gün S&ke'ye gittim. 
ve Avusturya ile Peşte ara· Mehı:aed Ali de benimle be· 
sındaki yollar kapanmııtır. nimle beraber gelmişti. Ya-
Habeş'ler Desadeni ve nımdan hiç ayrılmıyor, hidi

Endasilasi mevkileriui seyi haber veririm diye 
, • • • korkuyordu. Döndüğüm gün, 

mevkılerını zaptettıler ağama, benim hesabımı ırör· 
-Baştarafı birinci salıifede- muini, çok korktuğumu, bi
tan' daki sey1 .. r kuvvetinin hdiıeyi müddeiumumiye an· 
başkanı Klaniyera'dan aldığı latacağımı söyledim. 

Mebmed Ali' de evde buraporda, Necaşioin, yardım 
lunuyordu. Bıçakla üzerime 

kolunun ikiye ayrılarak Ras ylirüdü, bu işi haber verir· 
Desta kuvvetlerini takib et- sen seni keserim dedi. Ben 
mek istediii bildirilmektedir. aldırmadım. Parayı istedim. 

DoL.tor, Habcı'Ierin ancak Ahmed, yanında bozukluk 
T eırinisani ıonundaa beri 

ciddi surette harbe giritmiş 

olduklarını ilive etmektedir. 

olmadığını, parayı şimdi ge
tireceğini söyledi ve dışarı 

çıktı . Biraz sonra yanında 

bir jandarma olduğu halde 
geldi, beni aldılar ve kara· 

kola götürdüler; hadiseyi ol· 

rünce, hadiseyi, şimdi söyle
diğim gibi orada da anlat· 
tım. Ben karakolda yattığım 
müddetçe onlar Mehıned'in 
ölüıünü ocaktan çıkartıp 
Jandarmaya vermişler; banu 
duyunca ölünün bir değil iki 
olduğunu ve birinin de çalı
lıklar da gömülü bulundu
ğunu bildirdim. 

Vak'a yerine gittik, ölü
leri ve mavzerin saklı bu
lunan yerini , sepetteki fi 
şekleri gösterdim. Bunları 

aldılar ve tekrar Kuşadasına 
döndük sonra, ağam, kayın 

ve ben buraya sevkedildik. 

Cinayeti Mehmed Ali yap· 
mıştır.,, 

Mehmed Ali ve lsmail 'in 
ağası Ahmed, bu ifadenin 
uydurma olduğunu, kendisini 
kurtarmak için böyle söyle
diğini iddia etmişJer ve suç· 

larmı inkar eylemişlerdir. 

Muhakeme, bazı şahitlerin 
dinlenmeleri için başka güne 
bırakılmıştır. 

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

Londra 23 ( Radyo ) -
Habeı elçiliği erkanından 
biri, Havas aylarına demiı
tir ki: 

- Habeıistan için kuzey· 
de herhangi bir arazi par· 
çasının ve bilhassa Tigrenin 

duğu gibi anıatsam betki Danimarka 'lılar 
beni öldürürler diye korktum 

bir kısmının terki asli mev· 
zuubabı olamaz." 

Roma, 23 (Radyo) - Gan· 

yalıyanın kuzey batııında 
uçakların büyük faaliyeti bir 
muharebe vukubulduğu bil· 
dirilmektedir. Uçaklar, piya
de ve silvari Habeı kollarını 
tesirli surette bombardıman 
etmiılerdir. 

Akdeniz devletleri in· 
giltere ile beraber 

-B~ıarafı birinci ıahif ede

zası için her türlü yardım· 

da bulunacaklarını bildirmiı· 
lerdir. 
Londra 23 (Radyo) - Roy· 

ter ajansının Atina muhabiri 

Yunanistanın uluslar kurumu 

paktının bütün icabatına ri
ayet ettiğini ve bu pakta 
sadık kalacağını yazmakta
dır. 

Londra, 23 ( Radyo ) -
Siyasal çevenler, üssülhareke 
ittihaz etmek üzere lngilte
re'nin Yunaniıtan'dao Gi· 
rid'fe Navarinoyu istediği 
hakkındaki haberleri yalan· 
lımıktadar. 

her suale ben korkuyorum Silahlanmak istiyorlar 
dedim. Bir aralık Jandarmaya Kopenhag, 23 (Radyo) -
ifade vermek mecburiyetin· 
de kaldım, aklıma yaralarım 
geldi. Konyalı Mebmed'in 
çardakta bdraber yatarken 
beni yaraladığını söyledim 
ve böylelikle ellerinden kur
tuldum. Karakolda üç gün 
kaldıktan sonra beni Kuş· 
adasına ıevkettiler . 

Orada müddeiumumiyi gö· 

--·-~·-411·-· ---
Tarım direk

törlüğü 
BrOşorlar hazırladı 
Villyet tarım direktörlüğü, 

içinde ağaçların dikim ve 
bakımları hakkında zıraı 
malumat bulunan brüşorlar 
hazırlamııtır. Bunlar ya.kında 
baıtırılacak ve köylere tevzi 
edilecektir. 

• iti zat· 
Yazının çokluğundan bugün 

( Otuz tabuttu ada ) adh 
tefrika mızı koyamadık. 
Sayın okurlarımızdan özür 
dileriz. 

Danimarka gazeteleri, balen 
iktidar mevkiinde bulunan 
sosyalist kabinesine şiddetle 

hücum etmekte ve Dani· 
marka'nın, silahtan tccrid 
edilmiş bir duruma sokuldu· 
ğundan acı acı şikayet et
mektedirler. 

Lübnan 
Cumur başkanlığı 

seçimi 
Beyrut, ( Özel aytarımız

dan ) - Yıl başında müd
deti son• erecek olan Lüb
nan cumur başkanlığı seçimi 
ikinci kanunun ilk hafta
sında yapılacaktır. 

Bu münasebetle gazeteci· 
lere beyanatta bulunan yüce 
komiser Kont Dömartel, se· 
çimin mutlak bir serbesti 
içinde yapılacağını ve mec· 
lisin istediği kimseyi Cumur 
başkanlığına seçilebileceğini 
söylemiştir. 

Bu beyanat bugün Lüb
nan g'azetelcri tarafından 
büyük bir memnuniyetle 
neıredilmektedir. 


