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• Amerika 
l\1uvafakat ettiği takdir ~ 

petrol ambargo u dt~rhal 

ilan edilecektir. 

Yıl : 3 - No : 594 Telefon : 2776 - Salı - 14 ikinci kanun 1936 Fialı {100) Para 

Habeş'ler yaliında hüyüli bir taarru-
za geçıneli üzere hazırlanıyorlar 

Adis-Ababa, 141 (Radyo) - Ajans Havas'ın cephe aytarı; Habeş'lerin, bugünlerde hoyuk biı· taur
ruz 1çin hazırlandıklarını haber v~rmekte ve silah altına alınan yeni efradın, silah alır almaz, 
(Finaroı·i Gelaka) nııı kumandası altıııda cepheye hareket edeceklerini ilave eylemektedir. Yüzleı·c·e 
katır, mühimmat yüklü olduğu halde Adis-Ababa'dau cepheye hareket etmektedirler. 

Adis-Ababa belediyesi,ltalyan tayyaı·elerinin Adis-Abaha'yı bombardıman etmeleriiht imalini nazarı 
dikkate alarak, Adis-Ababa halkını hahçelercle ve su olan yerleı·de bodrumlat· tedarik etmeğe 
mecbur tutmaktadır. 

-----------------·--w.aıı-----flitlerciler Almanyay~ eski sat-
.vetine kavuşturmak istiyorlar 

\
7 er say muahedesinin agıt· şartlarını kaldıı·

mak içiıı teşebhüsatta bulunacaklar 
lslanbul 14 (Özel) - Ber· 

lin'den haber verildiğine•gö 
re, Almanlar, Versay mua· 
hedesinin ağar şartlarını or· 
tadan kaldırmak ve Alma:ı · .. 

1 . .. 

yayı eski satvetine kavuş-
turmak için mütemadiyen 
çalışıyorlar. HitJerciler, Ver
say muahedesinin büs-bütün"' 
kaldırılması için bütün dev· 
lcllcr nezdinde teşebbüsatta 
bulunacaklardır.Bundan bab · 
sed~n lngiliz gazeteleri, Al 
manya'nın , Avrupanın başı . 
ııa büyük gl\İlcler getirece · 
iini kaydediyorlar. 

Aruavud'lukta 
Bir Nikah 

Roma, 13 (Radyo) - Ti· 
rao'dan bildiriliyor: 

Kralın heınşiresi prens 
Cemile'nin Abidin ile evlen
mesi münasebetile Tiran vo 
bUtlln Arnavud'lukta büyük 
şenlikler yapılmııtır. 
Düğün kralın sarayıada 

olmuş, bütün hükumet ricali 
meclis azaları, sefirler ve eş
raf bazır bulunmuş ve teb
rikit yapılmıştır. 

Kral Zogu ve ailesi yeni 
gelin ve damad ile Drac'a 
gitmiş ve balayı için seya
hate çıkan yeni evli!eri teşyi 
etmişlerdir. 

--- ··---
Sayını vergisinde 
esash indirimler 

yapıldı 
Hitlet, arkadaşlarının baıı 

uılioferit m etalibatını tetkik 
dcuekte, daha mülayim dav
ranılması tarafını iltizam ey· 
leaıcktedir. Hitler'cileriu bir toplantısı 

· ~luli y(~ Vek iJi, hu veı·· 

giuin ileride höshiilün 

kaldırılncağını söyledi 

Tehdid mektubu yazarak Staviski Davası 
Devam ediyor 

. P~ria, t3i(Radyo) - sta: para İstiyen haydud 
vııkı davası bugün de de-
vam t · · • · e mııtır. • Staviski'aen:.~ D k k. d • Uıı a şam es ı günırnk soka{?ın a 

Sta" iski 
P•ra almakla maznun avu-

kat Bernaran vekili müda· 

faaaını Y•pmışhr. Maznun, 
Sta · k vıı tarafından satışa 
çıkarılan sahte bonoları bil-

diii halde hUkümeti haber
~ır etmemiıti. Bernarın avu· 
atı (Salt), mUekl<ilinin be· 

raetini iıtemittir. 

arbedeyi andıran bir hadise oldu 
Dün akşam saat 18 rad

delerinde Eski Gümrük so· 
kağanda zabıta ile bir haydud 
arasında şiddetli bir çarpış· 
ma olmuş ve ortalık dehıet 
ve heyecan içinde kalmıştır. 
Ortalığın en kalabalık bu· 
lunduğu bir zamanda zabı
tanın gösterdiği basireti ve 
haydudu kaçırmi\mak husu· 

sundaki çevikliği takdire 
şayan bulduk. Hidise şudur: 

Hayreddin adında azılı 
bir haydud, deri tüccarı 
Davi Sidi'den bundan evvel 
bir tebdid mektubu ile beş 
yüz lira çarpmıştı. Bu hay
dud, son zamanlarda parasız 
kalmış ve eski hareketini 
tekrar ederek bu sefer ayni 
tüccardan bir tebdid mek· 
tubile iki bin lira daha 
istemiştir. Davi Sidi, Hay· 
reddin'in tehdid mektubunu 
alınca zabıtayı haberdar et· 
miı ve tertibat alınmıştır. 

Hıydud Hayreddin, dün ak-

ıam saat 18 de Arasta
daki telefon köşkünden Davi 
Sidi'nin mağazasına telefon 
etmiş ve paranın hazır olup 
o'madığını sormuştur. Tüccar 
ikibin lira veremiyeceğioi ve 
yalanız henüz lira tedarik 

ettiğini bildirmif, haydut ta 
buna muvafakat ettiğini ve 

- Devamı dördilncii sahifede-
---~-+---

Ih ti lalcileı·in 
Muhakemesi bitti 

Varşova 13 (Radyo)- 1930 
da ihtilil çıkarmak istiyen· 
lerin muhakemesi bitmiı, 
bunlardan üçü idam cezasına 
mahkfim edilmişlerdir. Fakat 
idam cezası af dolayısile mli· 
ebbeden hapse tahvil edil
miıtir. iki kiti müebbet bap· 
ae ve diğerleri de 7 seneden 
15 seneye kadar muhtelif 
hapse mahkum edilmiıler· 

dir. Mahkümlu arasında iki 
de kadın bulunmaktadır. 

Finans bakanı Fuad Ağrah 
Ankara, 13 (A.A) - Bu· 

gün Fikret Silayın başkan
lıiında yapılan kamut.y top· 

lantısında kamutay cumur 

başkanlığı ve divanı muha
sebatın 1934 yıh ıon hesap
ları hakkındaki mazbata ile 
hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdiirlüiü 1932 yıh 
son hesabına aid mutabakat 
beyannamesi tasvib edilmiş 
arttı~ma ~ksiltme ve ihale 
kall!Jnunun 41 inci madde· 
sine bir fıkra eklen· 

· Devamı 4 ncil ıaJıif ede • 

Sar' da yıl dönümü 
töreni yapıldı 

--·--20 bin Almaıı askeri, Hitlerin ıııU
nıessilleri huzurunda geçid 

• 
resmı yaptı 

Sar'da bir geçit resmi 
lstanbul, 14 ( Özel ) - muşlardır. 

Sar'da yapılan kutlulama Berlin, 13 (Radyo) - Sa-
töreni, çok muazzam olmuş· rın Almanya'ya iltihakı yıl 
tur. Dün gece, 20 bin Al- dönümü münasebetile Sar-
man askeri tuafıodan ya- bruk meydanı bugUo "Al-
pılan geçit resminde Hitlerin man cephesi meydanı,, tes-
mümessilleri hazır bulun- mi ye edilmiştir. -------·-·---------
Fransız Tıp fa

kültesi 
Paris 13 (Radyo) - Tıp 

fakültesi, bili kapalı duru· 

yor. Zabıta, fakültenin bu

lunduğu semti her ihtimale 

karşı abloka altında bulun· 

durmakta devam ediyor. 

---••-+---
Netice her iki ta-
raf için ayni imiş 

Pariı 13 (Radyo) - 11 Depe

sen de Toloz " gazetesinde 

(Guglbel Muferure) oın im· 

zasile çıkan bir makalede 
Paris sulh tekliflerinin r ?d· 
dinden sonra ltalya • Habe
şistan ihtilifıom, cephelerde 
halledileceğini yazmakta ve 
Habeşistan istiklalini kurtar!a 
bile harpten çok bitap bir 
halde çıkacağını ve bu ne· 
ticenin, ltalya için de aynen 
varit olduğunu ilive eyle· 
mektedir, 

Şüşning'iıı 

Prağ seyahati 
r- -

M. Şuşoing 

lstanbul 14 {Özel) - Bu 

günlerde Prağ'a gide· 

cek olan Avusturya başkanı 

Şuşning'in seyahatine büyük 

bir ehemmiyet veriliyor. Bu 

seyahatte Habisburg hane· 

danının mukadderatı ve Tuna 
paktı hakkında müzakereler 
cere)'an edoçcktir, 
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Polis müdürü bir sandukaya gir
miş, katili tarassut ediyordu 

- En ufak bir gürültü, tetkik ediyor, meçhul adamı 
işitir işitmez, sandukanın içi- teşhise çalışıyordu. Meçhul 
ne kolaylıkla girebilirim. Gele· adam, yavaş yavaş yürüye
cek adam, benim orada giz- rek odanın kapısına yaklaşı· 
lenmiş olduğu mu mümkün yor ve hemen kapıyı açmak 
deiil sezemez. Odaya gire· üzere! bulunuyordu. Bu eı
ct:k olursa, güzelce teşhis nada, evvelce Fransızca ola-
edebileceğim. Şayed bura- rak sorduğu suali, bu defa 
dan yukarı kata çıkar veya- da lngilizce ve daha yavaş 
bud başka bir odaya ıeçer· bir sesle tekrar etti. Ondan 
se, derhal ıslıkla Piyedoıu sonra ne kapı açıldı ve ne de 
çağıracaiım. Yemek salonu· herifin kımıldadıiı duyuldu. 
na ıirerse, plinımı daha iyi Yalnız, sönmek üzere bulunan 
tatbik etmek imkanını bu- mumun durduğu pencere· 
Jacağım. Velhasıl herif iC· nin perdesi hafifce sallandı. 
lirse, bulduium plan, mutla· Bu perdenin kenarından 
ka muvaffakiyetle neticele dııarıda bulunan adamın ba-
necektir. Yalınız sabır ve şı biraz görünmüştü. Fakat 
teenni lazımdır. o esnada, mum tamamen 

Hakikaten bu batakl.ıane- sönmeğe yüz tuttuiu için, 
de ve hem de bir iki adım birkaç saniye içinde evin 
ileride bir cenaze bulunur- her tarafını korkunç bir 
ken geceyi geçirmek ıçın karanlık kaplamıştı. Bu hal, 
yalnız sabır ve teenni değil, sandukanın içinde bulunan 
ayni zamanda yürek lazımdı. Emniyet direktörünün canını 
bahusus ki, öyle bir iki ci· fena halde sıktı . ıslık çahb 
nayete ehemmiyet vermiyen herifi beman tevkif et· 
bir katil ile karşılaşlamak mek mi yoksa bir müd-
ihtimali de burada muhak- det daha bekliyib ne yapa· 
kaktı. cağını tamamen anlamak ve 

Emniyet direktörü, kenar· cürmü meşhudt halinde ya· 
da duran örtülü bir sandal· kalamak mı lazım gelecekti? 
yanın üzerine oturdu ve de· Bu iki tık emniyet direk
rin bir düşünceye daldı. Ka- törünün zihnini hayli işgal 
til gelmezse ve bulduğu ediyordu. 
plan iyi netice vermezse Gelen adamın, katil olduğu 
ne olacak? ihtiyar (An· şüphesizdi. Onun, bu i'ece 
ri), bu ışın tahkikatını 

tekrar eve gelmesi, mutbahta 
üzerine almak istemedikten 
aonra (Tolbi Yak) a müra- yatan iri yarı adamın cese· 
caat etmekten başka çare dini kaldırmak ve imha 
yoktu. 

Bütün bu mülahazalar 
emniyet direktörünün zih· 
ninden geçerken, saat da 
gece yarısından sonra biri 
bulmuştu. Mum, tamamen 
a6necek dereceye gelmişti. 
Emniyet direktörü diier 
mumu yakmağa davrandığı 
sırada hafif bir gürültü işitti. 
Taı merdivene açılan kapı 
nın yayı harekete gel· 
mişti! Direktör, oturdu
iu sandalyadan bir yılan 

gibi kaydı ve saatın sandu
kasını açarak yavaşça içine 
girdi ve kapağmı kapadı. 
Gelen şahıs, büyük bir ihti
yatla yürüyor ve adımları, 
yavaş yavaş emniyet direk· 
törünün bulunduğu odaya 
yaklaşıyordu. Bu esnada bo· 
iukça bir ses işitildi : 

- Mari, Mari ! burada 
mısınız ? 

etmek içindi. Ba sebeple bir 
kaç dakika içinde bu işi 
bitiremezdi. Daha kapıdan 
girerken: 

- Mari burada mısınız? 
Diye hafif ıesle sorduğu 

kadın, suç ortağı olan hiz· 
metçi katilin olmalıdır. Bu 
kadın, kadın dün iece 
eve dönmediğini gorunce 
evi terketti ve patronu gel· 
diğinde eve girebilsin 
diye giderken kapıyı iyice 
kaptmadı . 

- A.rktuı var -

Torkofisiu 
Hariçteki şubeleri 
Türkofis teşkilatının ha

riçte 14 şubesi açılmıştır. 
Bunlar Moskova, Atina, Ber· 
Jin, lskenderiye, Londra, 
Madrid, Paris, Perag, Ro
ma, Vaşington, Tokyo, Vi
yana, Bükreş ve Hayfa'dadır. 

(Uluul Birlik) __________________________ ~ 

mektep lngiltere kuvvetsizmid~ 

mezunıcırı Rir muharebe olursa Ingiltere 
A8kerliklerioi derhal 

yapacaklar Akdenizde ne yapa.bilir? .. 
Yüksek mektep mezunları 

nın askerlik hizmetleri hak· 
kında müsteşarlar komisyonu 
tarafından verilen karara 
göre, Sü Bakanlığınca hazır
lanan kanun layihası baıba
kanhğa verilmittir. Bu IAyi
ha esaslarına giSre, yüksek 
mekteb mezunları, mektebi 
ikmallerini müteakıb gelecek 
olan ikinciteırinde taleb ve 
müracaatlarına bakılmıyarak 
askerlik ihtiyat subay mek
tebine sevkedileceklerdir. 
Bu suretle yüksek mektep 
mezunlarının sür'atle 111ker· 
Jik vazifelerini ikmal ederek 
devlet hizmetine girebilme
leri temin edilmiş olacakbr. 

Ekonomi ha-
. kanlığı 
~lemurları hakkında 

ki nizamname 
Ekonomi bakanlığı teıki· 

litına dahil idarelerin iş ve 
vazifeleri hakkındaki nizam· 
name bakanlar hey'etince 
kabul edilmiıtir. 

Nizamnamede müstaıarhk 
teftiş heyeti reisliği, umum 
müdürlük, müdürltik ve bü
rolaran vazifeleri ayrı ayra 
gösterilmiıtir. Bu nizamna· 
me ile ekonomi bakanlığı 
müfettişi muavini olabilmek 
iki senelik staj müddetini 
ikmalden sonra ehliyet im· 
tihanını geçirmek şart ko· 
şulmaktadır. Müfettiş mua
vinleri imtihan ile alınacak 
ve imlihana girebilmek için 
de ekonomi ile alakalı yük· 
sek mekteplerin birini bi
tirmiı ve yaıı 22 den az, 30 
dan 'fazla olmamak lizım gel· 
mektedir. Müfettiş muavin· 
terinin terfileri kıdem üze· 
rinden yapılacak, müfettiş· 
lerin bir aınıftan diier ıını • 
fa geçebilmeleri kıdem ve 
ehliyet itibarile olacak, iki 
sene müfettiılikte çalııma
yan bir müfettiı. yüksek ıı· 
mfa geçemiyecektir. 

Mecidiyeyi 
Beı,i-bir· ye:rde diye 
sOrerken yakalandı 
Balıkesir, (Özel aytarımız

dan) - Dün Balıkeıir'in 
Balya pazarında Trabzon'un 
Of ilçesine bağlı Şinek kö
yünden Ahmed, altın suyuna 
batırılmıt bir kalp mecidiyeyi 
beşi·bir yerde diye sürerken 
jandarmalar tarafından ya· 
kalanmııtır. 

Bir lrlanda muhafız taburu Cebelüttarık bogazını 
bütün donyaya karşı müdafaa edebilir .. 

Viconte Castlerosse imza· 
siyle Deyli Ekspres ıu yaıa· 
yı neşrediyor : 

Buhran esnasında, elinde 
son kalan on milyon dolarını 
kemirmekle meşgul bir Ame· 
rikahya rastladığım oldu. O 
zaman fakirliğin ne kadar 
nisbi birşey olduğunu anla
dım. Hava kuvvetlerimizin 
zayıflığından şikiyet eden 
bazı lngiliz mahfillerinde bu 
Amerikalının zihniyetini bu· 
luyoruz. 

lngiliz hava filosu dünya· 
nın en mükemmelidir. lıte 
bizim hava ve deniz kuvvet-
lerimizle ltalyanınkileri kı • 
yashyan rakamlar, bunlar 
beliğdirler . 

lngiliı imparatorluğu 15 
zırhlı, 64 kruvazör, 164 tor· 
pido muhribi , 42 denizaltı 
gemisi ve 6 tayyare gemisine 
sahiptir. • 

ltalya'nın 8 zırhlısı, 39 
kruvazörü, 118 torpido muh· 
ribi, 98 denizaltı gemisi 
vardır. 

lngiliz hava filosu 1434 
tayyareden mürekkeptir ki 
bunların 935 tanesi harb 
tayyaresidir. 

ltalya'nın 850 si barb tay
yaresi olan 1700 t.yyaresi 
vardır. 

Fakat bu rakamlaran bize 
aid olan kısmının lngiltere
nin hakiki barb kapasitesini 
gösterdiğini sanmak hata 
olur. Kendi şahsınız için son 
model bir motörle techiz 
edilmiş bir tayyare sipariş 
etmeye kalkışınız. Eğer ta
liiniz yar olursa en az iki 
sene sonra tayyareyi size 
teslim ederler. lngiliz fabri
kaları geceli gündüzlü çah
ııyorlar, ve imalitı da 
dünyanın en iyi cinsindendir. 
Bu yilzdendir ki Amerika 
tayyarelerinin çoğunda lngi· 
liz motörü vardır. Bizzat B. 
Duglas'ın ağzından, yeni 
tayyarelerden bazılarının ln

1 
bize karşı, koltuk kabarta· 
cak kadar ıararla doıtça ha· 
reket ediyor. Ve zayıflarla 
kabiliyetsizlere saygı gös· 
termek Alman 'Jarın adeti 
değildir. Deniz ve hava kuv· 
vetlerimize karıı yapılan 
tenkidlerden bazılaranı da 
gözden geçirelim. 

Yüzbaıı Mak Millan ya
zıyor: 

" ... Cibraltar eski bir müs
tahkem mevkidir ve Liyej'le 
Namür nasıl Alman ağır top· 
çuıunun ateıine mukavemet 
edememiş olduiu gibi Cib· 
raltar'da hava taarruzlarına 
karşı koyamıyacaktır. Malta 
bütün filomuzu çektiğimiz ve 
müdafaası imkansız bir ada-

dır'" 
lngiliz tayyarecileri milli 

birliği reisi olan yüzbaşı Nor· 
man Mak Millan'a borçlu ol· 
doğumuz bütOn saygı ile söy
liyelim ki Cibraltar, eskisi 
gibi, hiçbir kuvvetin yenemi · 
yeceği, zaptı imkinsız olan 
bir kayalık olarak kalmak· 
tadır . 

M. Mak Millan Liyej ve 
Namür'den bahsediyor. Fa
kat 1918 de bütün sınır 

boyunca inşa edilmiş olan 
beton sığınakları unutuyor 
mu? Bir sığınak bir mitral· 
yöz ve bir adam, işte Krupa, 
Vikers'e, Şnaydere muka•e· 
met etmiş olan kuvvet. 

Bu sığınağı bir milyonla 
darbedin Cibraltar'ı elde 
edersiniz. Bombaları Cibral· 
tar'a zarar vermez, fakat 
Cibraltar birçok düşman 
tayyarecilerinin hayatına mal 
olabilir. Sardenya adasından 
Cibraltar için uçmazdan ön· 

ce yenilmez Amada 'nın tt 
rihini okumak faydasız tİ 
maz. 

1933 e kadar Cibraltt' 
kumandanı olan general 9 
Aleksandr Godley'in söyll' 
diklerini dinleyin. Ona g6,. 
Cibraltar'ın zaptı imkintd' 
dır. Onu bütün düny•f' 
karşı müdafaa için bir ~ 
landa muhafız taburu k• 
gelir. 

Malta'ya gelince, bu adi' 
nın o kadar büyük ~ 
ehemmiyeti yoktur. Be~ 
onu elimizde tutmak biıillf 
- Det.'anu 4 ı'lncıi sahifıd~ 

Dilenci mi 
tüccar mı! 

Oç dilencinin cebini 
134 lira hulunmu~t; 

Eclremid, (Özel aytar1111ıf 
dan) - Bura jandarmal•rfı 
evelki gün üç dilenciyi, ıebi' 
içinde dilenirken yakıl•' 
mışlardır. 

Bu dilenciler karakola ı:~ 
rilip Üzerleri aranınca, 1,. 
Jira gümüş para ile 875 kll' 
l'Uf nikel para bulunmuıtof 

Bu dilencilerden ikisi aı11t' 
dır. Bir tanesi ise, sapa-sal' 
lam, dinç bir ihtiyardır. J•" 
darma kumandanı yaptıf 
tahkikat neticesinde, bu di-' 
adamın, iki imaya patronl ... 
yaptığını ve bunların ••'I" 
sinde müreffehen geçindiiİ-' 
tesbit etmiştir. lki ima, •" 
nelerden beri dilencilik y•f 
makta ve patronlarını beall' 
mekte imişler, bunlar ha~ 
kında kanuni takibat yapd' 
maktadır. 

~~~~~------.... ----~-~~~ 
Tütün ticareti ve istihlaW 
hakkında bir istatistik 

giliz motörile çalışacağını ----•• .. ; 
iıittim ve şerburg'da mo- Oüuyanın heı~ yerinde tütünden dıv 
törleri Bristol malı olan iki d 
Duglas tayyaresi gördüm. ma ağır vergiler alınmakta ll9 

Almanya'nın ltalya'ya karşı Tütün mahsulünden her vaziyet, tütünün do;rudlf 
vaziyeti sarihtir ve Berlin'de zaman ve her yerde en yük· doğruya devlet inhisarı aiti' 
a-izlenmiyor. Alman genel ıek vergiler ahnmakla bera· na alınmış veya inhiHr b•~ 
kurmayı ltalyan ordu, donan· b~r, şüphesizdir ki bu mah· kının bir şirkete verilmiş; 
ma ve bava kuvvetJerini biraz 1 h ·· kil · t'hlik t' d ld 'b' -~• su ergun ıs ı em ı· keler e o uğu gı ı tul"" 
hakir görüyor ve ltalya ma- alan arasınde en aiır resim· ._., • ticaretini serbest bırakmaY 
ceraaının yürilyüfÜ onu, fik· lere tabi tutulanlardan biri de ,il 
rini değiıtirmeye sevkede- bu kadar ağır vergi, hemen beraber, gümrük ve ek 
cek mahiyette değildir. hemen yalanız ispirto ve vergileri gibi rüsum aJll 

Diğer taraftan Almanya <. sanslardan alınmaktadır. Bu memleketlerde de böyl~~~ 
•-------------• Tütün ticaretinin serb' 

Emniyet direktörü, bu sesi 
iıitir işitmez buz kesildi. Me
tanetini muhafaza ederek 
mümkün olduğu kadar kımıl
damamağa çalıştığı gibi, ne· 
fes almamaia da gayret 

T;~~:0n Tayyare 
- ---- ,..__~""-""" 

Sineması Telefon 
-mr 

olan memleketlerle inhi, 
aıtında bulunduğu meoJ' 
ketlerdeki istikhlik bakkal' 

ediyordu. 
Evde, korkunç bir sükut 

hüküm sürüyordu. Meçhul 
adam, yavaş adımlarla yürü
yordu, buna rağmen ayak 
sesleri işitilebiliyordu . 

Meçhul adam, işlediği ci
nayetlerden zabıtanın haber· 
dar olduğunu bilmiyordu. 
Sorduğu sualden, o evde bir 
de Mari ac\ında bir kadının 
mevcut bulunduiu anlaşıla· 
yordu. 

Emniyet direktörü, sandu· 
kanın aralığından herşeyi 

10 ikinci kanun cuma gOoO senenin en gilzel 
ve en heyecanlı filmlerinden biri 

l{emanlar alarlien 
00St1radövarDus00 

G-ostav Fröhlich ile Syhille Schmitz'in şaheserleri 
·-------11111111-------

Yüksek bir musiki. büyük bir aşk, heyacanlı bir mevzu ve büyük barbın en dehıetli sahneleri 

A YRIGA FOKS Dünya halterleri (Türkçe Sözlü) ·- Miki Mavz ( Canlı karikatörler ) ~ 

Buhaftaya mahsus seans saatleri. tf .. er .. giln 15-17:21,15 Cumartesi 13-15 talebe seansıdır. Pazar 
unu 13 da ılive ıeansı vardır. 

serbest satı9 yolile d• 
fazla -istihlak vukubulduğlJ-' 
göstermiştir. Tütün tic•~ 
tinin serbest bulunduğu !" 
manya, lngiltere, Belçi~ 
Isviçre, Felemenk ve Ari'' 
rika'da sennede 433 mi11~ 
275 bin 569 kilo tütün •Şo 

folunurken, tütünün inhİJ 
altında bulunduğu Fr•ll' 
ltalya, Çekoslovakya, Af-' 
turya, Lehistan, Yugoslaf~ 
Romanya, Tunus, lsp•~ 
Fas'la senede 177 mil!_;I 
yetmiı sekiz bin 624 "'" 
istihlik edilmektedir. 
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Olivierve şQreka- o o K T o R Çin N. V. 

VV. ~ ... H. Van 
Der Zee 

sı Limited vapur 
acentası 

J>arçalandıkça 

parçalanı)'Or! & Co. Cendeli Han. Birinci kor-
Çin bakk1Dda uzun uza

dıya tarihi malumat veren 
Avrupa gazeteleri, Japonya· 
nın, Çin üzerinde tesis et
meğe çalaşhğı yeni durum· 
dan kurtulmak lizım geldi-

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 
11HERAKLEA" vapuru ba

len limanımızda olup AN
VERS, DiREKT, ROTER-

DAM HAMBURG ve BRE-

ğini ileri sürüyorlar. MEN limanlarına yük almak· 
Çinin umumi vaziyetini tadır. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
0 THURSO ,, vapuru 7 

ikinci kinunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN gelip 

tahliyede bulunacak. 

"ADJUTANT,, vapuru 8 

Ali Agalı 
Çocuk Hastalıkları 

Mntebassııı 
1l·inci Beyler Sokagı N. 68 

Telef on 3452 

Ali Rıza 

Istanbul ve Trakya! 
Şeker Fbrikaları 1,firk Aııoninı Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'l'iirk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

teıbit eden son raporların "MILOS .. vapuru 6 son ikinci kanunda bekleniyor, 
birinden şu parçalar iktibas kinunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yük ala-
olunur: kinuna kadar ANVERS, cakbr. 

Çin imparatorluö-n milid- ROTERDAM HAMBURG 
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Mocellithanesi ~lzmir yün nıensucatı; 
Yeni Kavatlar çarşısı :Türk Anonim şirketil 

6 • "THURSO,, vapuru 15 
dan sonra 187 senesinden 
1 ve BREMEN limanlarına ikinci kanunda bekleniyor, 

40 senesine kadar impara- 'k ı k 
t Vv yU a aca tır. LIVERPOOL ve GLASGOV or u-tinn idaresinde P,D 

muazzam vus'at devresini AMERICAN EXPORT LINE 
ıı EXCHANGE ., vapuru 

balen limanımızda olup 
NORFOLK ve NEVYORK 

yaşamıştır. O tarihten şonra 
Hunların, Avarlarm ve Ta-
tarların hUcum ve istilalarına 
ma~uz kalmış ve bu yüzden 
sekız asır Çinin aerveti 

:için yük almaktadır. 

"EKSILONA,, vapuru 29 
Bci. kanunda bekleniyor, 

yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN-

VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 

- -:= ızmir Ynn .l\lensucata Tilrk A. ~· nin Halka- ~ - -- -
;; pmurdaki kumaş fabrikası mamulntmdnn olan ~-No. 34, 

• ~atılık motör 

~ ıac,•simlik \ ' t' kı~hk, zıırif ku nıaşlarla, battaniye, := = şal ve yan çorapları, hu kcrre yeni açılım Birinci =: 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı cİ\'armdn 186 ~ 

12 beygirkuvetinde (Dizel) = numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şİr· ~ 
markalı az kullanılmış bir = keti) mnğazosmda snıılmakıadır. l\1czkQr fabrika· ~ 
.., 0 tör satılıktır. Taliplerin - -= nın metanet ve zerafct itibarile herkesçe malum = 
l'darehanemize müracaatları - -olan mauıulatmı muhterem müşterilerimize hir = yağma edilmiş ve vahdeti 

parçalanmıştır. Nihayet 1279 
da Mongol hanı Kubilayın 
idaresi altında tekrar vah
detine kavuşmuıtur. 

BOSTON ve NEVYORK 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA,, vapuru S ikinci 

ilin olunur. - _ 
•••----~il'!--• = defa daha la\'siyeyl hir vazife biliriz. ~ 

ÖkeQrenlcr! Mut- = Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ 
Çinde 1368 den 1644 de 

kadar Ming hanedanı hü
kümran olmuı ve bu devirde 
ilk defa olarak Avrupa ile 
tnünasebata girişilmiştir. 

On yedinci asırda Manço 
hanedanının hüküm slirdüiü 
devirde F ormoga (ve Tibet 
ve istila edilmiştir. Çin'e 
hıristiyanlık 1581 senesinde 
a-irmiştir. 

Afyon ihtilatının men'i, 
1840·42 de Çin lngiltere ile 
harbe sürüklemiı ve bu barb 
Nanldn'de aktedilen sulh 
muahedesi mucibince Çin
den beş limanın logiltere 
idaresine geçmesile netice· 
lenmiıtir. 

Çin 1850 den 1864 e ka· 
~~r Komünist Hristiyan Te· 
ıpına- mezhebinin ihtillline 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 30 
Bci. kanunda bekleniyor, 
ANVERS, ROTERDAM ve 

HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

"GLUCHSBURG" vapuru 
6 son kanunda bekleniyor, 
HAMBURG ve ANVERS
ten yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON VV ARREN U
NE • LIVERPUL 

"DROMORE,, vapuru 15 
son kinı:nda bekleniyor, 
LIVERPUL, ve ANVERS
ten yük çıkanp BURGAS 
ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE (D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

"BANADEROS,, 

kanunda HAMBURG, BRE

MEN ve ANVERS'ten tah· 

liyede bulunacak. 
Not: Vurul tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

10 son kanunda .bekleniyor, 
DIEPPE ve N RVEC li
manlarına yük alacaktır. 

Ayni zamanda ISKENDE

RIYE ve HAYFA için mal 

kabul eder. 

Geliş tarihleri ve vapur· 

ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 
sahne olmuş ve bu ihtilal 
esnuında, 1860 tarihli Pekin 
muahedcsile Avrupalılann 
Çin'deki hukuk ve imtiyaz
ları ~evai edilmiı ve miıyo
nerlerin memlekete girmele· 
rine müsaade alınmııhr. 
. Çin 1875 tenbcri Japonya 
ıle ihtilaf halindedir. 1 880 • 
85 te Çin Fransa ile ibtilifa 
dUJmüş ve bu ibtilif netice· 
sinde Anaml ile Tomkin'i 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE'f 

Sıhh.at Ezanesi 
kaybetmiıtir . 

Bundan sonra 1886 da 
Burma ln2ilterenin eline 
geçmiştir. 1894 - 95 deki 
büyük Çine - Japon barbı-

Yalmz taze temiz \'C ucuz ilAç \'e hı· 

,·nlt·t. ç<·şitlcri satar. 

Sıhhat Balak Yağı 

nın t' . d ne ıcesın e F ormoza 
gaybcdilmiş ve Korla'da is· 
tiklilini kazınmıthr. 1897 
de Kiao • çeo Almanların 

Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 

Şerbet gibi içilebilir iki defa slizülmütür. 
Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzheı 

eline geçmiştir. 
Çin'in bu suretle bir asır-1 

dan az bir müddet içinde 
parçalandığını görüyoruz. 

Sıu11AT EzANEsı 

Bundan ıonra 189 den itı· edilmiştir. Yalnız Mançu 
baren Çin imparator Kuan hanedanı idareden çekilmiş-
au'nun reform faaliyetine tirr, 1912 de Çini cumuriyet 
sahne olmuştu. olarak görüyoruz. Umumi 

Maamafib bu reformda harpte Çin ittifak devletle-
uıun sürmemiş ve 1900 de rinin muhasımı vaziyetinde 
Bokser'ler (Çin'de milli ve bulunuyordu. 
giıli bir birliktir) ısyan et· 1928 de Cbaing· kay· şek 
miştir. Bu isyaç ecnebi dev· vahdetini yeniden tesis et-
letlerin müdahalesine yol miştir ve Çin'de milli şuur 
açmış ve bu müdahale neti· uyanmış, ecnebi mallarına 

ce inde ticaret muahedeleri karşı boykotlar açılmıştır. 
?emiryolu imtiyazları orduda, Çin 1936 danberi Japonya 
ıdarede ve maarif sistemin- ile cidal halindedir. Şangbayı 
de reformlar yapılmıştır. ve seddi Çin boyu bu cidale 

1911 de Çinin ccnub kıs· sahne olmuştur. Bu cidal 
mı ana vatandan ayrılarak neticesinde Çin Mançuriya 
Sun-yat·sen'ın idaresinde cu· ile Jebol eyaletindi Japon-
muriyet olmuş fakat pek az ya'ya nüfuz mıntakuı olarak 
müddet sonra Yuan şi·kay'ın terketmek mecburiyetinde 
aayretile tekrar birlik tesis kalmıştır. 

Marangozlar ve 
sanayiciler içi 11 

Bir daha ele geçmi· 
yecek bir hrsat 

Fabrikamda mevcud şirid 
destere, planya, kahphk, 

freze, delik makineleri ile 
prese tezgihı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah

ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa· 

peller ve saire satılıkhr. Her 
gün saat ondan ·saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabri
kasına hemen mfüacaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

faka (Okamcntol) E Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
~ = Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. =: 

öksOrOk şekerle· ~ := biraderler Sf5 
rini tecrnbe edi ~ ~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ~ 
1iz •. 

Ve Pnrjf'n ~ahapm 

en nsınn bir mOs· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtıshil 

istiycnler Şah~ 

Sıhhat snrgiln 

~ ;;; ve biraderleri := ea § yeni manifaturacılarda mimar ! 
~ = Kemaleddin Cad. Yünlü mal· :5 
~ = F K d . ·ı :s: _ lar pazarı . an emıroi' u S5 
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.--Sümer Banli-· 
Fabrikaları ınamulatı 

Yerli ıııalları11 eıı iyisi, en sağla

mı, eıı ucuzu eıı güzeli 
Dereke kunıaşları 

Fesaııl> kı1maşları 

Beykoz ktıııduraları 

Bakırküy bezleri ~ 
~ 

haplarım Maruf rfl 
ecza depolarından Sümer Bank yerli mallar pazart 

lzmir şubesinde bulursunuz ve cC7.anelcrden 

'arasml!lr· 

r 

. 
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lantısında önemli kararlar verilecek 
Anıerili.a'dan 

derhal 

müsbet cevap geldiği 

ilan edilecek şiddetli 

tal{dirde petrol ambargosıı 

tedbirler alınacaktır 
htanbul 14 (Ôzel)- Gelecek hafta toplauacak olan cağı ve hu cevabıo, mnshet şekilde tecelli etmiş bu-

Uluslar kurumu konse} inin, J ınlyu • Habeşistan ihtilafı lunacoğı knnnalindedirler. Amerikamn vere<·eği cevap 
hôkkmdn önemli kararlar vercce~i söyleniyor. Alaka· mnsbet şekilde olduğu takdirde petrol ambargosu 
dar çe,·enler, petrole ambargo konup konmaması mes- derhal iltln edilecek ve Jtalyn aleyhine· ş irlddli ted • 
desinde o vakte kadar Amerikanın cevap vermiş ola- birler alınacaktır. 

Bnynk bir toprak 
parçası kayarak 

ilerliyor 
Paris, 13 (Radyo) - Bir 

milyon metre murabbaJ bir 
toprak parçası kaymakta~ır. 
Bu dağ, her gün iki üç 
metre yürümektedir. Bir ka· 
nal bu yüzden kapanmış, 

sular, şehri tehdide başla· 
mıştlr. Bir tepede şehir ile 
bir köy arasındaki yolu ka· 
pamış ve münakalltın kesil· 
mesine sebeb olmuştur. 

• 
ıaponya 

Koııteransın akim kal· 
nıaması için çalışıyor 

Tokyo 13 (Radyo) - Dıt 
işleri bakanlığı namına söz 
slylemeie1 salahiyettar olan 
bir zat, şu beyanatta bulun· 
muştur: 

- Deniz konferansını suya 
düşmekten kurtarmak için 
yeni gayretler sarfediyoruz. 
japon delegasyonu meı'eleyi 
keyfiyet ve kemiyet bakı· 
mmdan tetkik etmcj'e ve bu 
bapta müıakerclerdo bulun
maj'a hazsrdır. 

Amiral Asihi'nin yakinindc 
bulunan kimselerden biri, 
Japonya' om metalibatının 
hiçbir veçhile değiştirilmemiş 
olduiunu beyan etmiştir. 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Buradaki Japon delegasyonu 
Tokyo'dan yeni talimat al· 
mııtır. Fakat bu talimat 
hakkında miltalea ve tefsir· 
lerde bulunmaktan imtina 
etmektedir. lngiliz mahafili, 
konferansın suya düşmesinin 
önllne geçilmesi için Japon· 
ların gösterdiği gayretten 
memnundur. Bu çahşmaların, 
lngiliz - Japon mllnasebatını 
samimileştirece~i kanaatin· 
dedir. 

lngiliz hilkumeti, yarın 
(bugün) Japonya'nın deniz 
konferansına vereceği ol ti· 
matomdan vaz geçmesini 
iıtemektedir. 

Blçika'nın tavassutu 
doğru değilmiş 

Brilksel 13 ( Radyo ) 
Resmi mabafil, Belçikanın 
ltalya·Habeş ihtilafmda, bir 
mlldabalede bulunmuş oldu· 
iu haberini tekzib etmekte 
delaşmakta olan şayiların 

tamamile hayal mahsulü o1 · 
duğunu beyan eylemektedir. 

.......... 
Uabeşistan'da Milletler 
cemiyeti mandası mı? 

Manda tesis edilirse, ne Italya, nede diğer dev· 

letler Haheşistau'daıı istifade edemiyccekler .. . 
Cenevre, 13 ( Radyo ) - altında kalmak şartile yapı· 

Royter ajansı muhabiri bil· lacak '.bir anlaşmanın şu iki 
diriyor: Habeşistan'da millet· esasa dayanması lizımgel· 
Jer cemiyeti manclasının te- diği ıelibiyettar çevenJerde 
sisi maksadile Belçika tara· söylenmektedir. 
fandan yapıldığı söylenen 1 - Manda tesis edildiği 
teklifler hakkında burada takdirde blltün devletlerin 
hiçbir malumat yoktur. Habeşistanı tam müsavatta 

Belçika'nın, MussoJini 'oin tanımaları Jizımdır. Ne ltal· 
davasını tahakkuk ettirecek yaya ne de başka devletle· 
bir teklifi; ne Necaşi ve ne· re ekonomik imtiyazlar ve 
de milletler cemiyetine dahil istismar bölgeleri verilemez. 
devletler tarafından kabul 2 - Anlaşma için ltalyan 
edilmiyecektir. kıtalaranın Habeşistandan 

Milletler cemiyeti mandası çekilmeleri liumdır. 

Tehdid mektubu 
yazarak para isti-

yen lıayclud 
-Baştara{ı birinci salıifeile

elinde sepet olduğu halde 
bir hamal göndereceğini bil· 
dir~iştir. Tüccar, gelecek 
olan hamala beklemiş ve fil · 
hakika yarım saat sonra Meh 
med adında bir hımalın, elin· 
de sepet olduğu halde ma· 
ğazaya geldiii ıörUlünce 
hazsrJanan para hamala ve· 
rilmiş, o da 5epete yerleştir· 
miştir. 

Haydud Hayreddin, güm· 
rilk sokağının arka tarafın· 
da hamalı beklemekte idi. 
Hamal, Hayreddin'in bulun· 
duğu yere ııelince parayı 

teslim etmiş ve o dakikada 
etrafı tarasud albnda bulun· 
duran zabıta memurları, he· 
man Hayreddin'i yakalamak 
istemiı ise de .haydud silah 
çekmiş memurlara ateş et· 
meğe başlamışbr. 

Bu sırada haydudun üze· 

Bom bardı ınaıı 
ettiler 

bir Italyau tayyaresi 
düştn 

Adis-Ababa, 13 (Radyo) 
10 Ücinci Kinun sabahı bir 
ltalyan uçağı açık bir şehir 
olan Ekuma üzerinden uç· 
nıuştur. Blr kaç saat sonra 
bir bombardıman tayyaresi 
şehir üz.erine bir kaç bomba 
atmış ise de biç bir basar 
yapmamıştır. 

Asmara, 13 ( Radyo ) -
Majorlançenin idare ettiği 
bir ltalyan barb tayyaresi 
Masavva'da dllşmüş ve için· 
dekiler ölmüttllr. 

Meşhur Ingiliz mu 
ha rı·i ri hastalandı 

Londra 13 (Radyo) - 70 
yaşında bulunan meşhur 
muharrir Mister Rudyer Tib· 
ley birdenbire ağır surette 
hast:tlanmıştır. Kendisi gece 
vakti hastahaneye kabul 
edilmiş ve midesinden ame· 
liyat yapılmıştır. 

Londra 13 (Radyo) -Mis· 
ter Rudyar Tibleyin ııbbi 

durumu iyidir. 

Mısır 
DOyunuumumiyesi 
Roma 13 (Radyo) - Kahi

re'den bildiriliyor : 
Mıısr Düyunu umumiyeıi 

bugünlerde M11ır umumi ef. 

Cihan yüzme 
rekoru 

Kopenhag, 13 (Radyo) 
Felemenkli kadın yüzücü 
Mukşenburug bizzat kendi· 
sinin olan 400 metrelik sırt 
üstü cihan yüzme rekorunu 
5,59,8-10 da kırmışbr. Eski 
rekor 6 dakika 5 saniye idi. ----·· .. ---Snynn vergisinde esnsh 

indirimler yapıldı 
- Başıarafı 1 inci sahifede

mesine dair kanun ka· 
bul edilmiştir. Diier bir ka· 

nunlada zabitlere ve askeri 
Dı. ve baytar ve eczacılara 
mektepteD çıktıklarında bir 

defaya mahsus olarak veril· 

mekte olan 150 lira tecbiıat 
bedelinin sonradan ihdas 

edilmit olan askeri kimyager, 

dişci, hesap ve muamelat 
memurları muallim ve hakim 

gibi askeri memurlua da 

ayni suretle mektepten ilk 

çıktıkları zaman 150 lira 

techizat bedeli verilmesi 
kabul edilmiş dil tarib coğ· 
raf ya fakültesinin kurulma· 
sına aid kanuna bağh 

cetvelde değişiklik yapılma· 

sını gözeten kanun liyıbası 

tasvip olunmuıtur. Hayvan• 

lar vergisi kanun layıbası da 

dün kamutaytn kabul ettiği 

kanunlar araaında bulun· 

makta idi. Yeni kanun ile 
kabul edilen vergi nisbetleri 

şunlardır: Koyun, kıl keçi 40, 
merinos koyunu 20, tiftik 
keçi 30, sıiı, at, kısrak, ığ
dış aygır, katır 40, eşek 25, 
manda 75, deve ve domuz 
100 kuruştur. Bu suretle 
eski kanuna göre ahnmakta 
olan vergi nisbetinden koyun 
ve kıl keçisinde 10, tiftik 
keçisinde 10, devede 100, 
mandada 75, Sığsrda: 30, at 
iğdiç ve katarda 65, eşek ve 
domuzda 200 kuru, indiril· 
mektedir. Kamutay Çarşam
ba gllnU toplanacaktır. 

Alacaklıların toplantısı 

rine ahlan komiser Liltfü 
ayağından ve elinden ağır 
surette yaralanmış ise de hay· 
dudun arkası bsrakılmamış ve 
tabancasının kurşunlar ıbitin· 
ceye kadar takib edilerek 
yakalanmıştır. Komiser Lütfü 
hastaneye nakledilmiş ve ya· 
kalanan baydud da Kantar 
karakoluna götllrülerek tah· 
kikata başlanmıştar, Parayı 
alan hamal kaçmıştır. Zabı· 
taca aran\yor. 

lerin bir konferansı halinde 
ikinci kanun sonunda bir 
toplantı yapmast, Almanyada 
bloka bir halde kalmış olan 
krediler hakkında bir muka· 
velename akdı husuıları gö· 
rlltUlmUıtUr. 

karını tiddetle işgal etmek· 
tedir. lngiJiz ve Mısır dele· 
gelerinin bu deyunun mUz.a
keresi için yaptığı toplanhda 
Mısır Finans bakanı, mes' e· 
lenin muhtelit mahkemeye 
sevkine ra&"men borçların al· 
tin olarak tediyesine imkAn 
olmadıiını bildirmiıtir. 

Ankara, 13 (Özel) - Ka· 
mutayın dünkli toplantısında 
sayım vergisinin indirilmesi 
hakkındaki kanun müzakere 
edilirken ıöz alan Maliye 
vekili Fuad Ağralı, bu ver· 
ginio ıimdilik bundan fazla 
tenziline imkin buiunmadı

ğını, bütcenin göz önünde 
tutularak 4,5·5 milyon liralık 
bir indirim yapıldığını söy· 
lemiş ve hayvan vergisinin 

Bal, 13 (Radyo) - ihraç 
bankaları müdürleri mutad 
toplanhlarını, Flemenk milli 
bankası müdürünün başkan
hğıoda yapmışlardır. Bu top-
lantıda alacakla memleket-

seneye daha fazla tenzili 
için çalışılacaiını, ileride de 
bUıbUUln kaldırılacağını illve 
etmiıtir. 

1ngi1 iz elçisi o i 11 

Roma'ya dönmesi 
çok manidardır 

Paris 13 (Radyo) - Bir 
çok gazeteler, Romadaki 
lngiliz elçisinin vaıif esi ba · 
şına vaktinden evvel döne· 
ceği haberinin Roma'da na· 
sıl bir alAka ile öğrenilmiş 
olduğundan bahsetmektedir. 
PötiPariz.iyen gazete.sinioRo· 
ma muhabiri yazıyor : 

Sir Erik Durumondun üç 
haftadan ibaret olan mezu· 
niyetinin bitmesinden evvel 
Romaya döneceği, oldukça 
alaka ile karşılanmıştır. Bu 
habere hususi bir ehemmi· 
yet atfeylemektedirler. 

Zira bu haber Sir Erik 
Durumondun Londraya hali 
bazsrdaki vaziyet hakkında 
bir rapor vermek Uzere git· 
miş olduğu suretindeki şayi· 
alan teyid eder mahiyette 
adedilmektedir. Elçinin me· 
ıuniyeti kısaltılması logilte· 
re hükumetinin kendisini 
Milletler cemiyetinin toplan· 
hıından evvel veya bu top· 
lantı olduğu sırada ltalyan 
hükumeti nezdinde bir te· 
teşebbüste bulunmaya me· 
mur etmiş olmasma hamle· 
dilmektir. 

Ceh klavuzu 
Ankara 13 (A.A) - T. D. 

kurumu genel sekreterliğin· 
den Osmanlıcadan Tilrkçeye 
veQf ürkçeden Osmanhcaa 'ya 
cep klavuzlarınm piyasada 
mevcudu azaldığrndan bahisle 
kuruma müracaatta bulunul· 
maktadsr. Yüzbin tane ola· 
rak basılan klavuzların ibti· 
yaca yetmediii anlaşıldığın· 
dan eldeki kalıplar üzerin· 
den yeniden elli bin tane da· 
ha basılmaktadır. Ay sonuna 
kadar bunlar yetiıtirilerek 
ibtiyaç karşılanacaktır, 

Hu sene 
Yalnız Fili tin 'l'ela~·in 

seı·gisine i.,tirak 
cd~ceğiz 

Ekonomi bakanhğt, bu 
sene kurulacak sergiler ara· 
sında ywlnız Filistin Telavin 
sergisine iştirake karar ver
miştir. Bu sergide büyük 

bir paviyon yapılacak içinde 
milli mahsullerimiz teıhir 

edilec~ktir. Bundan başka 
paviyonun önünde büyük 
bir Türkiye haritası buluna· 
cak ve bu harita üzerinde 
yanıb sönen küçük elektrik 
lambaları, mahsullerimizin ne· 
rede çıkhğını gösterecektir. 

Komite 
'f ebliğ neşretmemiş 

Cenevre, 13 (Radyo ) -
Beynelmilel kııılbaç kom i· 
tesi bir beyanname neşrede· 

rek, ıimdiye kadar Afrika 

barbı hakkında hiç bir be

yanatta ve tebliğde bulunul· 
madıiıoı bildirmiş ve ıaze· 
telerde çıkan ha vadiılerin 
doğru olub olmadıklarının 
tahkik edilmekte olduğunu 
ilin eylemittir. 

S. C. Simon 
Montcıkarlo 13 ( Radyo)

Üç haftadanberi burada bu· 
luomakta olan eski logiltere 
Dıt bakanı Sir Con Simon 
ve karısı bugün Londra'ya 
mlUeveccihen hareket et· 
mittir. 

14 ikinci kiaun 

Mnhkenı el erde: 

Genç kadıuı 
Saçlar1ndan tuımut 

götilrDyordu 
Menemenin Türkelli kt 

yünde damadı Halili ustorf 
ile boynundan ağ1r suret~ 
yaralıyan Hüseyin oğlu kail 
pederi Hüseyini kolund' 
memesi altından tabaascl 
kurşunile yarahyan Halilİ' 
muhakemelerine dün At' 
cezada devam edilmiştit 
Halil demiştir ki: 

- Bazı sebeplerden k• 
rsm yanımdan kaçarak b• 
basma gitmişti. Bir glJ 
kendisini gördüm: 

- Nohut tarlasına çalıf 
mağa gideceğim. Oraya gclı 
beni al! 

Dedi. Tarlaya gittim. Ah~ 
gelirken babası HUseyİ' 
acele hayvanla yetişti ve: 

- Bu kızdan ue istiyor 
sun?. 

Diyerek bağ deıteresil' 
üzerime hücum etti, be., 
boynumdan kesmek iateciİ
Kendimi kurtarmak için t•' 
bancamı Uç el ateş ettilf 
yatalanmış. 

Dinlenenlerden Hüaeyin'd• 
vak'ayı şöyle anlatmııtır: 

- Halil tarlaya gelıuit: 
tabancanın namlusiJe kııalillİ 
olan karası Şerifcı'ye vuruy~ 
ve saçlarından onu sürOk 
JUyerdu. Kızımı kurtarıu• 
için Halil'in Uzerine ataldıdl 

Fakat o tabancasmı bir 
ateş etli, kolumdan yaralaO 
dım, sonra göğüs göğü 
geldik ve o sırada ikinci bİ 
kurşunla mememden yarala• 
dam. Onun nasıl yaralandı 

ğını hatarlıyamıyorum . GlS 

zlimü açhiım vakıt keudioıl 
hastanede buldum. 

Okunan doktor raporl•' 

randa Halil 'in iki buçuk •1 
HUseyio'in de iki ay yaralafl 

yüzünden iş ve güçlerinde• 

kalmıı oldukları anlaşalnııf 

tır. Şahitlerin diolenmesi içİO 

muhakeme başka güne bır•' 
kılmıştır. 

•• 
Bir muharebe olursl 
lngiltere Akdeniz'de 

ne yapabilir? 
Bo~ıarafı 2 inci sahif'eA~ 

için imkiosaı olur, fak•' 
ltalyan'Jar da Malta'yı ıuıl"' 
hafaza edemezler. 

Şarki Akdeniz'de muti•~ 
ilıtünlüğümüz.ü umumiyetll 
herkes kabul etmektedir. şo 
h_alde Akdeniz'in iki uc:d 
bizim elimizdedir, ve ger•' 
ğinde bu denizi kapayabİ' 
liriz. 

' Fransız sahilleri, M. L•' 
val'ın vadettiği gibi bi•' 
açık olacaktır. Haritaya bil 
defa bakmak Tunusta toP' 
lanacak kuvvetler tarafınd• 
ltalya'nın ceoubunun teblİ 
keye gireceğini ve şioı 

tarafınında Alp·Maritim ti 
rafından tehdid edilebilec• 
ğini anlamaya yeter. 

Denizaltı gemilerine f~ 
lince, Akdeniz bunların kul' 
Janılmaıına müsaid değiJdit• 
Akdeniz ıuları çok berraktı' 
ve ekseriya kifi dereced1 

derin değildir. Esasen d•: 
nizaltı gemisi arhk eski" 
kadar tehlikeli bir ıililh d•' 
ğildir. ÇünkU ıimdi vllcudll 
çabucak meydana çıkarıl•' 
bilir. 

ı . 


