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Doğu 
illerimiz 

'la Cıibıc~ mmta~ umum müfettip 
~ ahauı Uzer bır ka!i aydanberi An
riıııJa da bulu~uyordu. Burada doğu ille
karar için hükumetçe düşünülen idari 
lltıyo lann tatbikine ait hazırlıklarla uğ
•---~du. Bu hazırlıklar artık tamam -
,fl~· Sayın müfettit bugünlerde vaca:.. batına gitmek üzere yola çıka -

~eıı yaz İamet İnönü doğu illeri -
1'bt bir. •~dan ziyade aüren tetkik ae

tlennı yaparken Tahsin Uzer de ı 
~da idi. Bu suretle Basbakanın 1 

tııız erinden istifade edebilmek fıısa -
buınıuıtur. Daha evvel Büyük Harp 
~ doğu illerimizde değerli bir 
~larılc bulunduğu gibi Cumuriyet 
~ de de uzun zaman yine saylav o
~ lllcnıleketimizin bu köşelerile ya -
ıı.rt.: temasta bulunmuştur. Bu iti -
ite ~endisinin umum müfettiş olrırak 
betJi ihnıt olmasının çok yerinde ve isa -
~ bir tedbir olduğunda hiç şüphe yok 
dlJı 'ralııin Uzer Ankaradan ayrılmaz
ldı ~el teftif mmtakasrna giren ::c • 
~ 'lillyetin aaylavı ile Anadolu klii -
h e bir hasbihal yapmııtır. Bu arada do 
.ıtt!Ue~ne ~art bir icraat programı ile 

tlnı de ızah etmiştir. 
liu inhatin aaylavlar üzerinde bı -
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ltalyanıa llllli••· 
tlmlzden sordata 

lllr nokta ı 
Jngiltereye. verdiğimiz müspet ceoap, 
7 ürk - Jtall}an dostluk muahedesine 

uygun mudur? 

Verdiğimiz cevabın bu muahedeye 
tamamen uyg':'n olduğunu bildirdik 

(Timea) in iıtanbul muhabiri ıucteıine ıu haberi yumııtır: 
"Ankaradaki ltalya elçisi Türld,. Dq Bakanına bir nota ...erek, 

Türkiyenin Büyük Britanyaya ••cliii müıbet cenıpta Milletler Cemiyeti 
miaak•nm l& na maddesi muc:ibme:e t:;.ahhiitlerini ifaya hazır olduiuna 
bilclirmeıinin 1928 de ltalya ile Türkiye arasında akdolunan dostluk mu
ahedesine uypn olup ahnaclıiım tormuıtur. Balkan Antantının diier Ü· 

yelerile iatipreden aonra bu auale cevap ·-.erilecek, bu cevapta, vukubalan 
hareketin mau•~· hükfunlerinin keacliliiinden tüi olduia tuılıhütler cla
ireıinde yapılchiı bilclirilecektir. 

B-•lr•• Aatıutmın üyeı.i arasında YDkMlan aon konupmılardan 
.-., Kiçlk.Ala..- • ....... 1$alkL. Aatantmm da lnciJtere ile Fran
sa tanıfnMlaa J1111Ni wleaW hal için .. .., .... Cemiyeti tarafmclan ileri 
ıürülecek tekliflere müzahereti Juuw.lqtmlmııtar.,. 
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Yeniden lllr llastana 
llombardıman edlldU 
Habeş taarruzile başlıyan mukabil 

ltalyan taarruzu devam ediyor 

A 
Lo) ndraR, 16 <!;-· ·-ı---------.......... ~----~-~ ........ ~ 

. - euter ın 
öğrendiğine göre, . 
muhasamat baş • l 
lıyalıdanberi vu • ı 
kua gelen en mü· 
him çarpışma no
lo'nun şimali gar 
bisinde cereyan e_ t 
den ve üç gün sü-t 
ren muharebedir. 
Somali meml.>a • 
larmdan gelen ha 
berlere göre, Ras 
Desta'nm 60.000 
kişi kadar olan or 
dusu, muharebe 
meydanında yüz -
!erce ölü ve yara· 
lı bıraktıktan son 
ra, tam bir ric'at 
halindedir. 

ıudur ki do&u illeri mü - "Timea" ,JPeterıiniı:ı vcrdiii l:ul..fı:fz'l qçri,{le dün ~~iycttar m§- ~ 
k ife fsmet İnanllrithl aen- bafilde abkibıta bulWUIUk. Q&reııaı~ e po Iwyan ~ıaı .Uıı Bakan- , 

Bu büyük mu
harebe pazar gü -
nU Jıa:jlamı~ 

Muharebeye gi .. 
ren ttalyan kuv • 
vetleri, yerli İtal -
yan askerleri ile 
tamamen motörlü 

~ ~t ettikleri kutsal vazifeyi lıiunu nesdlnde- nuikine bir mUraca1tta bulunmuı ve lcendiaine, lnciJten 
lbaıı bır idealiat gibi değil, ayni .ıa • tarafmdan aonı1an suale verdiğimiz mUıbct cevabın, 1928 de İtalya ile 

- Pratik bir idare adamı gibi anla- imzaladıJn-•• ... atluk muahedesine tamamen uycun olduğu bildiJilmittir. 
~Jcr..t programının her .ına..t..t--= Esaaen lnlntereye ..erilen cf'ftp 'Milletler Cemiyeti misakının on altıncı 
~ • a....-.. ··•-~ .. nmek .-içir. icap e - maddesi mucil>We MiDetler Cemiyetine aza olan bütün devletlerin üzer-

a ilk ha.ıırhklan yapmıştir. terine aldıktan taahhütlere sadık kalmaktan batka bir fey değildir. Bey. 
)Qk Undan baıka öyJe görülüyor ki bü- nelmilel mahiyette olan bu taahhildfuı yine Milletler Cemiyeti paktı gibi 
1-..:-~fbakan İlmet tnönü de doğ•ı il -ı beynelmilel .misaka uygun tekilde hanrlannut olan münferit muahedelere 
~i canlandırmak için sadece ~ir it 
: -.-5~ dokunur bir yanı yoktur. 
-~ çizmekle ve bu p:cgramın Bu ıebeple beynelmilel mfinferit muahedelere uygun olup olmadıfı 
"fle yüksek idare memurhnna h~ mı-selesi mevzuu bahıolamaz. 
q ctnıekle kalmıyaca ktır. Dev Jet mer •::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::=:::::::::::=:::=:::::::=:::::::::::====:::==:::==::=:::1111 
~tinden bu programın tatbikini adını 

Petr~la alnbargo kona
cak mı konmıyacak mı?! 

Alttalıi raim ltal7C111 rıpılılarının geçenlenle 
Deai'tlelri laaıttılıanqi bombimlunanlan 

(Sonu Sa. 7 8ü. 1) antla alınm11hr. 

SlllllastçllerlD 
mall.akemeslae 

Dün Ankarad·a devam 
' edildi 

· • fflı takip edecektir. Sözün kısası ılev
ı.tr lılerkezı ile mahalli idare teıkmt -
*-.~~ele vererek çalııacaklardır, uzun 
~beri idari yoksulluk içinde kal
kL:.. OIQ bu vatan bucaktan gün geç -
~ 1draa daha ıenlenecektir. Atatürk'
~ ll:rzurumda batladıfı büyük davaya 
~Ylrbklan ile ittirak eden doğu il-

~ nlbayct hayat ve refaha ka"tu - Ankara, 16 (Telefonla) - Suibıt mununlardan Arü ve idris baklanda 

~ • ASIM US tetcbbüsil mununlannm muhll:emeai - mahallinden yaptıp iatizahlar ve bun -

(YazISI 7 inci sayfada) 

Maznunlardan idris Ankara Emnigı:t Müdiiriinlin 
aleyhine dava ıkamesini istigen bir iatida verdi 

lgan Dı,lla'·anı dlD · S Ü t :;ı!:':r!;:~1;d~=~==· !-::r 
1;~: ~~~n~~ :ı!~~::;:;:nummı· 

.. olarak yapılmıı, 18 de ikinci ve aleni Arif, bu lstidaamda, Ankara emnıyet 
fi ti •• ks J k duruıma batlamııtır. müdilrilnUn iatintak eanıamda hiç bir 

~1··~·-~ Tyaalı"maatrnıaymuenı·neeehecm~--&-du_ru_~_da_m_~_~_~_u_m_m_~ _____ <_&_q_s_~_1_s_~_n 
9' ilim oe edebiqat adamlarına soruqoruz 
uUn şehr•mize .gelen Dışbaka- miyetıe ıatbikına 
"•rnız bugün Cenevreye gidiyor Yeni b:!·:r~esinin Eserlere mlkllat 7 

tatbiki iki ay müddetle uzatılmış
Memleketimizin yüksek miaa -

firi, Efıan Dıı bakanı Serdar 
F eyz Muhammed Han dün ak
tamki elupreale Viyana1a ıitmit-
tir. · 

Miaafirimb, dün. Anbr.dan 
gelen, Dıtifleri Bakanıma. Bay 
Tenik Ruttü Aru ile, Dı(ııled 
bakanlıtı h111111I kal.im c'iirektarü 
Bay Refik Amir, Vali te belediye 
reiıi Bay Muhittin Oıtündai, Em
niyet direktörü Bay Salih Kılıç, 
Merkez kumandanı General Feb · 
mi, devlet müm ... lllerinden Ja -
pon büyük elçlıi Bay Topgava, 

{8ou Sa. I Sil !). 

tı. :1Ju müdde~ bitmiştir •. Yakında Begw eni,en eserlere 
talımatnamenın ehemmıyetle tat-
bikine geçilecektir. teıı·fı· teşv· k edecek 

Belediye zabıtası memurlan 1 

mükafat vermek 
mahiyettedir 

günün muayyen saatind~ sokak- Doktor Bay Fahrettin Kenm, 
larda ve dükkanlarda satılan süt- kenü:si ile görüşen muharririmi
lerle yoğu~lardan nümuneler ala- ze, b~enilen eserlere verilecek 
caldarcin'. beşer yüz liranın telif hareketini 

Süt ve yoğurtJardan şimdiye ka- teşvik edecek mahi~ıette olduğu
dar alınarı nümwıeler doğrudan nu, beğenilen tibbi eserlere müka. 
doğiüya belediye kimyahanesine fat verilmekte olduğunu söylemiş, 
gönderiliyordu. söz'er'ne şunlan ilave etmiştir: 

Bundan sonra alınacak nümu - Yurdda telif ha ... eketini tet-
neler belediye şubelerine gönderi. vik etmek ıerektir. Bunun için 
lecek ve buralarda belediye dok- beğ:milen esere bet yüz lira mü
torlan tarafından süt ve yofurt kifat vermek, bugün için telifi 
1ar tahlil edilecektir. teıvik edecek mahiyettedir. Dıt Dolıtor Bay Falt- lbnilernin Btq 

.(Sona Sa. 7 Sü 3) .(Sonu Sa. z Sü. 3) rettin Kaim Malamııt K.emlll 
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] iıaretler 1 
Binaların rubu 
Y aıoı arlıaıla,lar latanbul- ki ~ 
~ ~ ....,.,..,. P,ltWifüulen Tüzede sorguya çe len gençLer: 
-:'""•Yorlar. Scuu)'Onrm hu iki 

~:.!:.ı~;;"...::':;: PortatifkayıklaDevrialemseyahatin --L larltlıp ,,..,,1.,.. pia,. 

~-:.:.r ~-:::. çıkan • • e ikanlı, yakalandı! 
..,,.,. Jiilefmdı bii,aı 6ir fQ 

.,..,. .eıuw:. a-.:e Wn.lenn p.. 
""'ifi. sirlrWifi Wr nıla PiHlli • 
.... .,. 70lraf 111A sirltiııliiinin 
4-.iı, H ,.,_, 6eton ltalinıle 
....,.,., 11ülir. 

Bıı Alman -..aldar. Çelanecede karaga ~11'111 !Jllsa/c 
mıntalcaga agalc bam11lar. "Fırtına se1'e6ileln diyorlar. 

Maeeralannı Ha/cgerintle anlattılar 
• • • Ritard Bekker ve. BOlf Far - ,..t mmtakaya girıqiz. J.andar tına. teeir~ denizden karays sı-

~ Cirlıin W..., pitin 6ir 111'-m haym acllarmda iki Ahun cteJi. IDaJar bizi görüp tuttular. Ukin ğmmaktan başka çare bulamaz · 
•-.-.. '41pr. kanlı, Çemeee sabDlainde Jab . bisim biç bir bhlluat:imis yoktur. dık ! 
1

• 'elıirlUı. nıiitn~~L ~- __ • l~~~ı!~' ==ver~ Hm o t.opralm ymk bir :.ver ol· Uman zabttasuıa mensuıı 61 
tit ' __ .,. PU' - ~.,.... ~. ..unu bilmQosdak, hem de fı~ n1Slllarah poölio, denizden gidtr ~ 

lia.ı obnaına mani ılefilılir. --'-- -ı.."" _..Jdlı "dclia•-:=========:J ka f·...tn-- tutulAiuklan takdir· «.,, a de L!_a..•r ~... , __ munAA.ay& a1 - uım n ı •• .... ~ .. 
.. UUIGI ll:V"5 -.-... -. olunan bu ild AJman cRIDamlr. ·ye! de karaya'çlkıp fırtına geçinceye 

·~ 6ir ....-, ;.- lolı.l dön akpm 6zeri ttiaeıe wrilmif • de&\n bekliyebileceklerini söyle -
~ 1-.i: O..,. -..rwlalıi ...ı.. lerdir. Genel •ftlll8DJU' ~ diğ:in~ bu suretJe müsaade alnuş 
7-;ri ..,._,. "" ,.,,..w;m_ baDlan Sultanabmet biriDd llllb buJunduldannı sözlerine kattı · 

• • • ceza hakJerine ~. ZekeriJpma -Her lar. 
·~ ff•~ R-u ...__~~ • da İfadeleri bir avukatın terci! -uınaltırın rulaanu r,••ren l..~.zf e- ısıum "'~"' llC'll'UIJ'eTim !OJ" • •ey d-1-1• bı•r JUJSID 0 .2o-. 'D~t.!-

r.• aı_a ~ Dl "'-'· Alman leri, !Öy ,. " ca manhğile ahnıY'>fau . .rri.aÜn Re -~~·.:leyince alılırna ilti adam ~ ç~~dlr genç ~ dolayı dava açıldı §it, lstanbulda nerede kalacakta. -•-vw. Birinci ""'""' "Eo ,,.,,,.,. e emı er ~ nnr 90rcftıı du. Ştt eevap alrn.dr: 
~ iali)'orum, param var,, diyen - Biz, portatif bir kayıkla de- lluharrir M. ZebriJyanm "Her _ Bir kere Al•sa komoJomu . 
-..._ nizden devrialem seyahatine ~k • 19y" meemuaamda çıkan "32 tat--

Svastika hakfnnd 
bir izah 

(Ya g~ J.,..-,._ JZI 
ci u.~ Bay lbrahim H 
11111 (Svutilwı). A.W.nı'e iir 
z .. ,alrmrıtı. Eıki ı.-ilaimize &a. 
4ifim JilTer yoliyle çalıımalııa,,,,. 
,,,.,,,. İfİıı. ... JQZı Mili ıoi up.: 
leıadiNi.. SHllilM ~ 
tle- 6iltliAl..inai...,. ......... 
sayıMlcırancArı ,...,..,,. ,.._, 
oultlum: 

8.,.U,, ı.&l.iılıleriMe 11e ..ırıılltll~ 
ııaalcuaouı aöre: 

Si = b.Aim. Vaetıe = •ılc 
mehtir. Yani; Svtutifa =Ben 
qığm. Demektir. 

Doja .:. e-'i tliller neru.,14 
nliiltim iacel ...... ~ 
da 6almunat ..... :a.. ..r.. 
fOk. tleferli ,.,,.,,,_ •·1111111~ 
yapnllf,,....... .... ..,., ..... 

c.,.. tle Vame'nin ~dil" • 

' ' ötM; ftlin plimm oe yalırıt tık. Vama sahillerinde fırtınaya siye" iaimli bir yuıımıdan dola • iuna baş vvarak. bize bir melce 
""'1ini lıaracalı olan inıandır. tutulduk, kayıtunız karaya çar • yt, cemiyetler kanurımnın 2 ve 12 bulmaauıı rica edeceğiz. Bu yol • Jtil~ iti: G•• ı.Ailtrin 

Bir görüıe &öre bina, inıanın parak parçalandı. Sonra lstanbula inci maddeelrine göre bir dava =rc=~i~ r..,. a Atııll .._ ..... • 
OtA.ti ~bi, ltuntluraıı gibi ıah•i- geldik. Buradan başka bir kayık ~Innştır. Kün ilminde bir tanıdık yanmda ~ Ca., iı11111I•• •11ı...r. 
~iti tamamlar ve ıalısiyetine uy- tedarik ettik. ":~~:ıd:ı~: i · Bu maddeler hiikmiine gön, yer bulmamız mümkün olaeaktır, •• w/ıfa, )'ııtifı 111 IWi .. • 
.. .., za,,..,. ,.,ılıaılık verebilir. çin denize açılv.ı 1 ge- beyanname verilmeden cemiyet samyoNS ! lantla. eila iae ,,.Jc. JIÜUI o1,,.... 

p ne yardım etmedi. Kayığımız bn kurulduin noktamndan takibata 
•a aarletl~ culaman Utediii sefer de fntmaya kaptldr, ikinci ,gi~mişt.ir. tıeri sürülen bu iddia Riprd Bekker ve Rolf Fclr · na rafnaen elle tutalamıyor; h 

~ır. Para alum vtail~ defa kazaya ··""-ddc. :Kendimizi etrafında.:--- tahk='--t .,.,.h. hQm, ahelt bırakıldılar. Tah .. """,_,;,.. • mn •ii illı.ı. 
"• 6- ralladrta (ralaaılılı tlalıen karaya dar atbk.

0

1t1eğer bu smıda ~ UUI .,-r- kibt~.. 1ımp ı•ılal ...,_ """-: - ..... ~ 
~. ~ ' ........ Jlla.tik zevkini Je lıatle- _ -- iJıi ~ ~rs-ı11w lôileiiw lllı-

l'otifitt) fernin efmelttir. Su bastıM içı· o! Kadıköyüncleki feci kasa- e pons;aeırr .. 1ta;,.fc -"'• eJil:u:ıiifir. .,,. 
• • • 5• .. ,..,,.._"' Wr 6'aıumw ,.. • 

ı ,......, 6inal..,..n ıaMi;yctimi:e f ıamvay sosyetesi, bah- m• dai'Uf-~-_. .. V az:fede dövmek •adde- ı.n~ii• aias ~ ,.,_, ............. 
~ıın;n,J.;, ;',,:n;:;;:;: çevatıa 190 lira ödeyecek :;:..~ımr: ~e ~: siııdeA Aiucmdıi.. oürıülünce lıolayca _;;;;;;.-
~• ır. ~eşiktqoirinci Sulh n~ukb•tk ~canveren mütekait Hafız Istanbw aıJr eua hakyeri, pek ,__ 79f'f•ri eefar, afef ı-r ..,. 
ı..n.B~~İntaia, prlrin binalar, ıırılan yennde, tramyay &OS.Jetesı aley • hmaıl Hakkı Paşanın ölüirii da- yakında bir dövmek daftSmm "• o1.,.. 
fQlftiirlllaliifiin, deiersi~liiin, uc hine açdan bır tazmınat davası, vamıa, yarın sabah Ulküdar eeza eeuına sireeektir lha'\lll&&da ge. Çe,....lti elaw, pnseller .. 
...., "---• sonudaJımqtlr. hakyerilıde baktllftktır. d . ise • 

1 
,._~ 1.. • • -..an1 _._ ~ ""~a !MV:rwnııfanın iltıdaüll• Davacı, Etem. Jl.açkaya uza - Tedbirsizlik ve dikkatmlik, çen e hır ce aç~ ~IŞ, ~™" ~(· oınne -.rnsen ~·~==•• ~ .. 

v nan tramvay yolunun yanındaki .. fer . ıa . yet.siz lalardan Sadeddimn hakyerine ..,, ... ,.. yıol .. ,,....,.,_ .,., ~ 
aldi7fe pnif MÇalilr, Cifi b,.. dıvar dibinde bulunan tar~n ~tma~Saiı, = olarak ~elmed~ şörülmii§ ve ~la ge • ~•lr .itle ..Jilir. 

::• Nyiik eulerimiz vartlı. Ban- su baskm·na uğradığını ve butun ınnhakeme ediliyor Geçen celse. tırilmesı ıçın duruşma dune bıra- AllCI ,.,Jmıwn °""""'' ~ 
6fr lıiiltürün oe tarihin seyrir.e marsulatm harap oldutunu ort~ c?ıe vakayr gören b~ phitler din- kılmıştı. ~kü celsede de taraf- leriıwle fÜnıli He, s•l•ll• ,,,,,,. 

..,.._,bir hayatın ce•ftleri iJi. ya atnuş, !U~ da. tramvay~~~~ lenilmi.ş, davacı varislerin vekili 1ann teşkili kabil ~an,, leriıei, r..._i ,,.,.ı,.., ,..,_u'1a 
lhınlar, lıiirlı, çiJilt pabur, dd~ :ıç~laln bbır delıkteetenn g~tiğinı, İrfan Emin Köse Vibaloflu ile ~~bi e~mabE_.,lmesı gene IClflılıltlcırı bir çift çenıelll -.. 

-.. L-L 
0 ~YI81Y e ?~a. ~ .. ın .. 8! · vatmanın Yekili Sım, SÖE söyle • ~ ~-guneMDPll'"11• • ..,_u.,:OUll ile birlikte atılan bir bebıyet verdığını ılerı ~üştu~. mlşler vatmanın vekili diş tabibi Bu dövmek daTUI, adli vazı- defnelt ile ;)Hlle.l•. 

Bu zarann sosveteye tazmın ettı- caıtn'Niyazi ile mana.;_ Cemilin :lelerini miistimal ederek dövmek YeJigünıl• rami ~ıidn (8• • 
~~- .1..101 oriiinalitmm 1ıa, _ riımesini ~emiştir. . . m11ekkin arabayı &ürerken 10i aapmg 1şıedik1eri bydne bir 0ç "•> •ut .,,,.,, w.,.; s.M.,,,elti ,.. 
~ 6'~e soyaızlGflyor. Bir !bky~n, tramvay ~etesınıı:ı üzerinde ldmsenbı aörilnmedilini memur aleyhine &Çl)ınifar. Suçlu 1tilleri ...... ,.,. iıtceleAa: O•· 
~-...~,., Rolıolıo mimarüi lf7FIİ tarJa .~ahıbi ~teme 190 Iıra ~~mı. Ye miekkillinin herhangi bir kim Jar, şunlardır: ""'-......, ,_,..,. MJ179"; • 
-..,.,ıw. 6ütan 1 • . nat ödemes ne karar venniştir. seyl ~rmedifini aöyliyeeeklerin. Komiser t&mail Hakkı, polis •n iUlii• JRhi'..,,_ ,.,.,ı1,,.., 
............ - _, erını Ba:u eşya çalan Tahir den lıahııetmiş. bunlann phit o - Celll, Rlhıti, ~adettiıı, Şefik ve 

3 
- 6ir ..._. -· ._.. 

ı,· .. ,.-_, mili ceıa yedJ"I larak çağrnlmalarma istemiştir. Mdirustafa. Davacının ismi de Zeki. ~!-.a.!!-.ı_u __,__,. ~. .._. &.!.. 
,_ •' --unar, i mimari di- Hakyeri, yann sabah bu mu. · • ~-~ .... , .-- .,. 
~>onlar, ı>apar ialreleleri, Neciple Lazar~nin ~.ı eşyası. dafaa şahitlerini dinliyecektir. Kadımn ev:ne zor fa giren ....., hmı•tfaı. h,.,. ~ 
a.:ı.. ...., raetlre•elae benutilıli. nı çalmaktan suçlu Tahınn duruş Ondan sonra da j!'eneJ l!avamanlr. diaeeıtia yer 1 anna ....,.... IU'r'll 
&'.,";' nalnacUf diye, ltauakla, cüb- ması~ İstanbul üçüncü ceza hak • ğm mütaleumı bi1dinnetrine sıra ceza· andnıldı önden ririiılüfütfir. GiiRet Wfi • 
l""' Teoltrui miaariftr.in 0,v-ı. • yerinde sonunu bulmllff.ur. Suç gelecektir. mintle o!anı at••tit, vanlarıntlaW 

,,_ b"t ı ı b" ay iu. Ruh!ar isntinde bir kadııun e. -s " 
i .: t; •117et Biilünçtii. Bir tür • ~ 1 

hao bıuş• suç u on iştk ' -~ vine zorla girmekten suçlu Muata- ~n·e!li ~- "• - lıi ı.u,w. ::!• afbıel olan fey, bir baniaıla =gu=n==p=c=ezas=ı=y=e=m==·=== Işıkları maskeleme fanın duruşması~ İstanbul üçüncü Hitler Alman)'Ulnc• Wlıwfflıfl 
;:'tllfır· mılar anca/ı 6a f.....Ui """1rete ceza hakyıerinoe tamam 'anmış, çenaelli la~ın a7fti,ılir - ,,.,_ 

• ...,,~~· neler, ne at:aip aaler JtqGmr. y suç eabit göıiilmüştür. iki ay, on i/ue ecli,orl•. 
L--~· JJIWıiiliiniin acuna mavi Mo4•m mimGrf, -ı.-ı..J&..-, akında lstanbulda yeai gün hapis cezası karar altına alın- Füin ate siz 6.:~ Eti ltb- _ 
~ ·ı.~ la ,..,_...,. b. t •. be l k ml§tır. 
..... • ..... cep eainin 6ir Aena. nlalaatin Oe zeolrln ,,.,,,..,,,. ela. ır ecru yapı aca roflilincle (da) )Wnİ. t•n "•m•lt-
.r. ,.:aaer il&ue edilen ve 1erin. rak tlofmıııtar. Halbalti 6a 6ina • Zehirli gazlardan korunma ko- ıpkları maskeleme tecrübesi yapı tir. Çen•elli ~ ae"'6aıUi, Aılio-
1-..... ~~""Yan nic:e binalar la&- lar alangle pantalon, yontnk iaı, misyonu bu ay içinde toplanarak lacaktır. Yalnız bu tecrübenin raıla Dikmende Jört yıl i1tce )• 
-.f ;;,::.,,,itl• atili araındalıi te. A4oll Menju INlri 1nyı1ı ,...n,. • bazı mühim meseleleri konuşacak bu sefer .ati ilan edilmiyecek, i- pclan h•r>a#rl gainonan dnver • 

O. en Ndeee Pl~tür. tlen aiip,,.lilı ..,_,,eri .,,.,,,, tır. Şehrimizde açılacak kurslar pret verildikten sonra ışıkları farında tla varılır. Tlaa = Taıı. 
..._. ~ ••ne.lir binalanm:a •eldi. Her a,. -a--'ii si6i 6rı için talimatname gelmiştir. Me . mndürmeyenlerden ceza alına. Tfa = Ghne§ mancza11alu. 
~--.erini 6alcun _,,,,_ mttrlar ve halk için ayn kurslar caktır. Şehrin muhtelif yerlerine 
4Q.. ~ ıyan ru1a1,,,. sibi- .,,..,..,. "• firlıimlir. açılacaktır. 34 düdük konması da kararlaştı . Sooııtiltaya lsPQn)'llJJ• p're:a-
•-... 

111 
ralauna h,,.. 6ir la- Sadri lrtem lstanbulda yakında ikinci bir nlmtŞtır gibidir.. ler, Pirene tlcglarutddıl. (ilah) 

~ ~ ralmna cueıline •alt• lartlır. 8ıı • 1arın ye1lmftlle f'ri~ 
"-•liiıllr ln.cın gibi fallın, ue ile- Ya.zı.tız Hiltaqe ~ lıiye) tlemek olan (Turtlali) ,. • 
..... lfaeİ Aıwa 6ir ,,_,.eldifi - (Türk kn)ti) clem_k olan (Tarle-
ı..,,., u ...,.,.,. alrluelimin .za • tan) mevh"leri itala meocattzr • .. .,,. etll70r1.,.. 

• 

' 

Sivcul8a'nı" ~:uiji Aınerilıe • 
}'G (Klpiis) deni.l ıt («a,..) • 
ritmiftir. Kal'M - İJJ, fl.,.•lıffr· 
Edıi yqrJumırda bizim ip il• Mr 
)'Umu& Nnla. Ranlıli ipin bi,..._ 
rine d .f.iir '~:a•ek yaa 
l.ı.llanılır:lı . 
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Rnkaradan: 1 

~ıuınıııınıııııınınııııııııııı1111ttııııııııılffıııı11ıııııııııııı•~111ııı-ıuı11Jıt111ııııınua~n 

Esnaf Bankası yolsuzluğu yüWn8en Yüksek iktısat okulun"" 
yıldönümü 

/stanbul valisi ve muavinleri aleyhine islenen 
lüzumu muhakeme kararı reddedildi 

Amkara, 16 (Telefonla) - Es- Devlet Şurası umumi heyetince 
naf bu.1!!:!1&1 yolsuzluğu dolayısiy- tetkik ve müzakere edilmiş ,.e 
le lııa~~ul valisi Muhittin Üstün- yolsuzluğun Af kanununun mer'i 
drı3 '\"e ır.".ıavinbri Hamit ile Nu- bulunduğu zamana tesadüf etme
nUin ve arkl'.da!ları aleyhine ve- si dolayıliyle tak.bat yapılamıya
rii~n 1_;;:;:umu muhakeme kararı cağına karar verilmiştir. 

Türk;"ye - lspanga Ankara Darüşşafakalılar 
ticaret an /aşması Cem ; yeti 
Ahkar:ı, 16 (Telefonla) _ h-1 Ankara, 16 (Telefonla) - Da-

panya ile hükfunetirniz arasında ı rÜ§~afaka cemiyetinin Ankarada 
yapılan ticaret anlaınınsı Harici _ bir §ubeıi açılacaktır. Burada bu
ye Vekaletince bugünlerde Vekil- lunan Darünaf akadan yeti§~mler 
)er heyetine arzedilecektir. ha maksatla Pazar günü saat 15 

Türkiye - ltalya arasındaki de belediye salonunda bir toplan
ticaret anlatma11 da bu ayın 20 tı yapmışbrdır. 
ainde bitecektir. Anle.9mamn uza-I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ J 

blıp .azatılmıyacağı henüz belli Kllltllr ı,ıeri Yük•ek lkti•at okulunun dün 53 üncü yıl dönümü büyük bir törenle kutlar.mıı~:r. Ta!ebeler r 
delildir Ôw 1 b" ·· k .. l". dönümü ıereline Maksim •alonlarında bir çay :ziyafeti de vermİ§lf.r dir. Yukardaki reaım okulun 934 

. gretmen er J1 muş '?' un 935 yılı me:zıınlarını gö•termektedir. 
7 unceli valiliği aydınlanmasını istedıler ___ .,:;__ __________________ ____:~----:------. 

Ankara, 16 (Telefonla) - 4 .. Yeni tür~çemizin grameri Kül· Berberler ı Aç çocuklar Tanassur? 
uncü Umum Müfettitlik ve Tun - tur Bakanlıgı tarafından hazır· 

}anmaktadır. Fakat son zaman - u ~i t t ·ı · t f 
celi vali ve kumandanlığına Kor- !arda öğretmenler D = T, p = B ı-ıaı j a a ı ıne ara • Yapılan yardım çocukla- iki 1 ürk kızı tanassur aen•al Abdullah Rüatünün tayi- d dd .. d ü.. • 
m• ;yübek Tasdike arzedimiıtir. m~selesi. etra_fın a ter~.w u e 

11.ış· dar o/mıyan/ar var rın yarısına bile yetişmedi ettirilmiş? 
muşlerdır. Bır kısım ogre~men er . . . 

Valiliklerde D leri T, bir kısmı da T len D )
7

ap Berberler arasında ~afta tatılı İlk okullarda okuyan fakir ta- Galat.ada bulunan Sen~·J 
maktadır. Bu şekil ayni zamanda meselesi yıllardanben uz~yan, lebeye kızılay kurumu tar:ıfından lises·nc:ıe iki Türk kızının tan 

~ra, 16 (Telefonla) - Gi- P ve B de de olmaktadır. Öğret - muhtelif münakaşalar doguran öğle yemeği verilmekte olduğunu cttirildiP.i şayi olmuş direktör 
'90D Vlliai Yahya St"zai 3 üncü menler bu meseel etrafında direk- bir iş hal~ne . gelmiş bul?ı:t~~ak • evvelce yazmıştık. Kurum şehri - hadise etrafında tahkikat yaprn 
Umum Müfettitlik bat müp.virli- törlüğe baş vurarak talebeye han· tadır. Cemıye~ın hafta tatılı uze • miz ilk okullarında 2500 taleb.:yc üzere baş ispckter Şevkiyi rJI 
.,,.. C 1 1 · d E • gisinin öğretileceğini sormuşlar - rinde hazırlac.ıığı mazba~yı K~~: yemek vermekle beraber okullar - mur c;tmiştir. 

iine, ir01on va i iğıne e mnı- dır. Öğretilecek şekil yakında bir mutay başkanlığına gonderdıgı da on beş binden fazla aç çotuk Lisenin dördUncü sınıf.tale 
yet umum müdürü muavini Fey • tamimle bütün okullara bildirile- bild!~ilmektedir. . vardır. Kurum bu rakamı göz ? · sinden Selma adında bir kız 
yaz tayin olunmuılardır. 1 cektir. Dıger tar~ftan ~erbe.rlerden hır nünde bulundurarak yardım JPık· na ve babası pek fakir oldu~ 

B d • k . . kısmının boyle hır tatıle taraftar dannı 2000 den 8600 çıkarmıştır. dan katolik olmuş M:edi Foks e/e zye uru)tag/arı lÇln Matbaanuza Gelen Eserler. olmadıklan anlaşılıyor. 1W~~1a Kı2ılcı.y ku-'Uınunda.n baŞku okul· nı altnfft r .. 
Ankara, 16 (Telefonla) _ Kadıköy tarafında çalışan Dır her Iarda talebe velilerinden nıürek • B ~. b k d .. ,~w·şrril 

Holivut ber bize yazdığı bir me~up~ kep yardım kufUlları da kunılmus ikinc~nk~~:!ı :Jı ad ... ınıNc~e~n~:naın 
Parti heyetinde hususi bir encü - Holivut'un 2l 3 numaralı sayısı r.ü · tatile taraftar olan berberlerın Cl· tur Bu kurulların ya,.dımile 1500 HA d" t f ..J ~ k··ıt·· d' bel d. 1 k 1 k 1 ld k · · u ıse e ra lfü·a m ur ı men e ıye er uru tayı mu ar- zel resimler ve kadınlara ait yazıl::ırla varında çalışan berber er o u · çocuk do vurulmaktadır. Kızıbv k" LU ı·· :;.·· h . t • l 
rerabm tetkik etmektedir. çıkmıştır. larmı, bunların ~a?ar gu~u e~asen rumunun yaptığı yardımılc bera - mağa ta Jamı~tn· u ı.r. .. t: -nır •• •• ı;: • • ~ ~ "'-=>'-\ o Amınıye c meşını 

Şehir dahilinde yeni belediye- iş yapmadıkları ıc:ın tatı.le ~raf - her şehrimizde bugün 5000 'ı{a • gün ic:indc anla$ılr.c::!k ve bak~ 
ler kurultayları te§kiline dair bir iıtolnbul Btltdİq\'ıİ Bu akaşam saat tar olduklarım, halbukı ?.ır .. ço_k dar çocuk doyunılmaktadır. F:ı · lığa bildirilecekf r. 
karardame hazırlanmaktadır. ~"hı·rrr.1·11 ~trosu 20 de berberlerin ancak pazar gunu ış kat kendilerine gıda verilen fa -

.,., 'il ~u yaparak hayatlarını kazandıkla • kir cocuklann sayısı bu rakamın 
iç İ!leri bakanlığı da bu husus- 111111111111111 GECiKEN CEZA rım bildirmektedir. ancak yarısr kadardır. Vazivrtin 

~i tetkiklerine devam etmekte- Yazan: Ondülasyon yapan göz önünde tutularak yardın;m 
K~aa haberler: 111111 Y~:ş::ş~;ri berberler ehtiqetsiz mi? ~:~;;;~~dar daha arttırılması la • 

• Ziraat V ekiletince yeni te!
kil edilen kanun layihası bugün -
)erde Bat vekilliğe verilecektir. 

Büyük operet Diğer taraftan kadın saçları 
111 

MIRNAV üzerinde çalışan beş yüze yakın f " 
111111111 berberden ancak yirmi beşinin bu ir Japon pro eso-

• Açık bulunan Artvin, Bin
göl ve Hakkirı valiliklerine ya -
kında tayinler yapılacaktır. 

işe ehliyetli olduğu ber?erl~r ara- ru" şehrjmize oeldi 
smda günün en ehemmıyeth mese & 

Naşit - Ertuğrul Sildi lelerinden biris"ni teşkil etmekte-
H A L ı o E dir.Ondülasyon işile meşgul olan 

Şeh:adebaıı 1'URAN Til/fllrtMunda 
1 

berberlerden ehliyetsiz olanların 
ehliyetname almalan lüzumu ile-

Ha gece saat 20,.10 rt~ ri sürülmektedir. 
Bir ayda ne kadar Vodvil 4 perde 

eşya unutuldu? Varyete bale 

İnsanlar günacn güne unutkan Telefonf: 22127 

oluyorlar. Bir ay zarfında tramvay · Her tara tramvay 

rr[l b"Jarı içinde unutulan eşyalar ----------- -
buna bir delildir. Birinci kanun a-
yı içinde tramvayla!·da unutulan Fransız tiqafro~u 
eşya şunlardır: llALK lWEltETI 

lı!O ~emsiye ve ba~ton, 55 çift Bu akşam saat 
eldiven, 20 rapka, 70 el ~anLası, 20,30 da 
30 kitap, 3 yüzük, 30 tarak ve tes· DENiZ HAVASI 
bih, 25 rı det ec::ki c~ket, pantalo~ Büyük Operc 
boyun atbsr, heş kurk nar"~ ST 2o 3 perde 1 tablo 
pa··r-:t et ekmek, yağ, port~ kal. ce· y . y 

1
., ı: (! 

. . azan. u -~ -
'-ız ve !'a r" .. · .. 'l\,,. ...... k. ·K .. 

~ Şo!3rlr~ ait ~ik~yetlori crnle:nek ii
zere ıe~ilen Ü!i kişilik hay::ıiyct c"ivam 

11 • ., ~ f ... :::ıliyct~ geçere!: alaka ı .ara aıt ç ..:a • 

yc~krl C:i:l'c::.c,:c başlanu~tır. 

rt rı . . ı; ı U.,! • - • 

1 I, ·ı· 1 o -..npoçe. J ! 
Qişc gündüz açıknr. Fiat!ar: 35 - ~o 

1 
- 60 - 7 5 - 1 Oll. Loca : 400 - 100 

Telefon: 4181 cı 

,!ı ',. t .. ' 'ı_tl'""'4- ~~.. • .. ' 1 • • • 

1 Gelenler, Gidenler 1 
r okyo etçimiz 

Yeni Tokvo elçimiz Bay Hüs
rev c'iün Po:'t Sait tarihile Tokyo
ya hareket etmiştir. 

Geçmiş Kuı unlar -
ı 7 İkinci kanun ı 922 

Harbium:ım:de."'l evve! lstanbul 
hayalındı ara sıra nı.illıim diiğün
le,. ekseriya paş!lla,.a ve beylere 
nisb~l edilirdi. Umumi. lıarp iç!nde 
gördii.ğünıiiz büyük cğle:ıceli dü
i}ünleri de /ıarp zenginlerine izale 
etmek mutnt olrr.ı·q!;:. JJlütarekeden 
soma ise artı/: /zc J'p zer.ginleri or
tadan l:aybolmuçt:ır. f nlmz gegen 
halta FatUıte yap•lan bir oüğün 
bütün harp düğünlerine taı çıkar. 
nuştır.Varllen haber göre bu düğün BERLiTZ'de ven~ı::~••n KURSLARI 

Türkçe, Fransızc1P, rng!llzce, l .. lyanc•, A,manca, RuGca v. •· 

KA YiT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR 
Tecrübe dersi parasızdır. 

' de 100 otomobil, 350 arab:ı Ue büyük 
bir kadın kafilesi bulunmuş, mlaa. 

ISTANBUL ANKARA 
Konya caddesi 

firlerl kabul için 43 ev klralnnmır
tır. Düğüne 60 bin lira sarledUdlğf 
ve 100 tepsi baklava yapıldılı say. 
lenmektedlr. 

Beynelmi'el konferanslar ~.za
smdan ve E!On defa Kah.rede to~
lanmış olan bevnelmilel cerrahı 
kongresinde Japon delegesi ola • 
rak "bulunan profesör doktor 'fo
mosuka Mayeda dün şehrimize 
gelmiştir. 

Kendisile eltin görüştük. 
Profesör Maye da Kahirede ta

mmrş olduğu Türk de1e?e~i dok • 
tor Emin Erkulun arkadaşlığın · 
dan idifade erıerek tstanbula gel
meğ'i bir f •r .. .,t rnydığım söylemiş 
ve demiştir ki: 

Cumur ·yet hükGmetinin tahak
k'.lk ettirdiği yenilikleri görmek 
be'li sevindirdi. 

Yaktım rok az olduğundan ma
ales'!f hükQmd merkezinizi ziya· 
ret edem;yec~ğ=m. Ancak bunu 
en yakın bir ~amanda yapabile • 
ceğimi ummaktayım. 

"Kongrede ruznamede ya"Zılı 
olan od~rt madde Ü'Zerinde kcnu!· 
tuk. MüzakereleT ne~:cesinde 12 
inci kongre"lin Tokyoda t01>lan • 
ma•mı istedim. 11 inci kongre Vi
yanada top anacaktır. 

Kongreyi bi,. sene sonra T!>~ · 
yooa teplan!l"ağa davet ecli§ım 
hakkmda 1'!r kar&!" verilemedi. Bu 
karar. Viyanadaki toplantıda ve
rilecektir. 

• Etibba odasının 935 ııeneıinden oda
ya kayıtlı doktorlar~a!1_28,000 lira ala
cağı kalauıtır, 

Maliyeden Be ediyeye 
geçen memurla.r 

Bina ve arazi vergilerinin h• 
zirandan itibaren belediye tara 
dan toplanacağı ınalUmdur. 

Bu ay içinde val:nin başka ' 
ğında alakadarlardan müre~ 
bir komisyon toplanarak mah\8' 
den belediyeye geçecek memur 
rm ar1edini tesbit edecektir. 

Malivnin tstanbulda 40 ~ul"f 
si varan=. Memurlar bu şubeler 
ayrılacaklardır. Bu memurl~r 
lcdiye §Ubelerinde ihd~ edıl. 
bürolarda b:na ve aı 2zı vergıl 
ni tahsil edeceklerdir. 

Bundan başka belediyenin nı 
cut 27 tahsil şubesi de binn ve ır 
zi vergilerini tophyacaktır. ·fi 

Belediye ~imdiye kadar lı 
ve arazi vergileri ile kazanç ,.e 
yım vergilerin~e~ m~ayyer}» 
hisse almakta ıdı. Arazı ye 
vergileri tamamile belediyeye 1" 
redildiğindcn bund?n sonra ~ 
zanc ve sayım vergfü1r1nden · 
se almıyacaktır. • 

Devredilen ye'li vergilerit' 
lediyeyc ancak yii": bin lira 
dar f3zla bir vmcl:.:ı+ t"min e 
ceği tahmin edilmektedi". 

Gümüş mec.diye'e~ . ...dl 
Bir şubnttan itibaren ~ 

mecidiyeler tedavülclen kal~ 
tır. Mal sandıklan bu ayın . ~ 
na kadar gümüş mecidiyeletı ~ 
gi borçlarına karıııhk olmak 2 
re alabileceklerdir. Gümüş 10~ 
yeler şimdiye kadar mal san. 
rında 54 kuruştan hesap e 
alımvordu. Son zamanlarda 
mfü1 ·fiyatları düştüğünde::ı s. 
lar bundan sonra mimÜB mecJ 
Ieri 44 kuruştan alacaklardır• 

• 
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·fJ<ONOMi 
BahkçllıQımız 

Efgan dışbakanı K k d S 
lran batkona~f:::;!ym;=ub ~ ır ın an onra 

ilıracatı ne suretle 
arttırabiliriz? 

Han,Kabil~!çimizBayMemduhffergün gelmeyiniz~t ~~zanı Teneşir Paklar ı 
Şevket ve dıger zevat tarafından <Atalar sözı>ı 
uğurlanmııtır. Alacaklı bir düz.iye bor,lu~a Yazan : Sermet Muhtar Aıus 

lıtasyonda bir kıta poliı yer al· müracaat edip para i•temekten !!!!!!•••••···-··· .. ····-··-······ ............... ._.. 1 7 .... ·-··-··:ıc·r.·-··· .. ··ı······· .. ·-······ .. ·-·· m1;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11::uı::: ::::::::::-· •• :.:::::=::::: ::::=::::::~:::::::::·: 
mııtı. O ıırada, F ramanın Ankara 6ı/ım1fh. ........................................................ • ......... =: .................................... ::: 

.1 Ekonomi bakanlığı, ihracatı 
~~ilitlandırma bürosu balıkçılık 
--.quıdaki tetkiklerine devam 
ebnektedir. 

büyük elçiıi Bay Kamerer de me- - Ben para iatemek ifin h4:r A t • H f d • 
zunen Pariıe ritmekte olduğun - gün böyle gelemem. lfim gücüm r ) fi 0 r 0 Z ya 0 e e fi J 
dan iıta:ıyonda Ef ıan veziri ite yolı mu? 

?~endiiimize göre balıkçılar 
:-;Yetinden balık ihr~catına dair( 

buluımuılardır. - Doğru, hakkınız var. Her EIJiJik 
Vezir Serdar Feyz Muhammed gün gdmenis ayğan defil. Per- bir gözü şaşı, yerden bitme 

tıpkı Hacı yatmaz ..• Han ıiderken, gazetecilere: ıembe günü gel•em ... Olar değil 

1 au&ller ıorulmu,tur. Bu sual- - ''Ne aöyliyeyim. Memnuni- mi? Tamam bundan •onra hep 

ere T ·ı ı h.. en en cevap ar ıu suretle 
yetimi, daydu'fum derin hialri Perıembe günleri gelinİ%. 

iil&aa edilebilir: 

Balık ihracatını arttırmak için 
"aaı.e ,are, balık •attığınaz 
~rnle~':'le~le yapılan muahede -
._ • ~mruk reamini azaltmak. 
.. r 1ü iri · 

anlatmafa ne Tiirkçe, ne de Far• K•t ve oy••ncak 
ça kafi gelmiyecektir. Unutulmaz 1 ap ,~ 
intibalarla ayrılıyorum,, demiftiı-. Çocuk bahçede oyuncaklari)'te 

Dıt bakanımız Bay Tevfik Rüı- oyniyordu. Annai gelip ihtAr 
tü Araı, trenin hareketine kad~r etti: 

d • r yenın balık miiftaile'l 
garın bekleme salonunda Efg&- - Dikkat et, oyuncaklarını ka-

)',• Romanya, Bulgari.tan, ltalya, 
ı:;-nittanclır. Bu memleketlere 
B.~ "!tmalı için bu memleketler 
-~. tqebbii.ler yapmak la. 
f""lu· Me•ela: Son günlerıle 
4""''• bazı döviz hayıtlannclan 

nistan Dıııtleri Bakanı Pariıe git- rarıan yeni.ini almsyacafun ha! 
mekte olan Fransa büyük elçiıi ve - Anne, kitaplarımı Ja yırtar-
tefyie ıelen Japon büyük elçiıi Nnl yeniaini almaznn Jefil mi? 

ol.ca.11, bizden balık almıyor. Yu • 
1'CJıı~tana olan ihracatımız. da ge
~•eneye niabetle azclır.,, 

CCSrillüyor ki. balıkçılar cem1· 
>er b r 1 alık ihracatının artmasında 
~taret anlaımalarını hir sebep ı>· 
)>•ralc aöıtermektedhler. lkind 
.•r llıesele dah::ı var. Buz mesele-•• ... 

ile ayrı ayrı konutmalarda bulun
muıtur. 

Ef ganiıtanın Ankara büyük el
çisi Ahmet Han da Efgan Dıt ba· 
kanına hududa kadar refakat et -
mittir. Ayni ıuretle Dıt bakanlığı 
memurlarından Bay Ferruh ve 
Bay Nejad da yükıek misafirimi
ze hududa kadar refakat etmiı • 
lerdir. 

Dışbanımız bugün 
Cenevrege fİdil}or 

ib . Balık dakliyatında buza çok Dıtitleri bakanımız Bay T ev -
tii~~ll~. va::dır. Kendis.iyle görüt - fik Rüttü Arat, beraberinde Hu· 

llİllıuz bır balıkçı dıyor ki: ıuıl kalem direktörü Bay Refik 
- "En çok Ankaraya balık olduğu halde dün Ankaradan ıeh

•itaderiyoruz. Balıkları buzlu H • rimize ıelmit ve Perapalaı oteH
Petler içine koyuyoruz.. Fakat buz ne inmiılerdir. 
~ıAdır. lnhiaarlar iclareai, bi:e Dıt bakanımızı, Haydarpa,a 
~atlı buz. verdiği gibi, beledi- istasyonunda Vali ve Belediye te

•lir1.t\.1'izc tenzilatlı buz vermeli- isi Bay Muhittin. Üstündağ, Em· 
nixet direktöl'.ü.- Basr Salila Ka~, 

/ioJ1.. bilı.. ıehrimizde misafir olarak bulu • 
111, • naa•a Anadolu halhı-

~ 6oıılı yemeğe alqtırmalıyıı.. nan Efgan Dıtitleri bakanı Ekse-
llrada balılılar para etmi)'or Ji _ lanı Serdar Fe7z Muhammed H'.ln 

h deniu atıyorıı~ Hal.buki An _ ile maiyeti, ve diler zatlar karıı-
ı._ -~ b bal ki k lamıtlardır. ~ıııaıa u ı ar pe pahalıyn 
tclldıyor. Yapılacak itlerden biri Bay Tevfik Rüttü Araı, Cenev· 
de ~e • oll "d • . .. rede 20 Kanunusanide yapılacak 

içtiğim zaman 
Gözlerinin zayilliğinJen Jok -

tora ıikayet ediyordu. Doktor tl6-
di lıi: 

- Çok içki kullanıyor.unuz 

Ja ondan. 
- Bilakia doktor, içtiğim .za • 

man gözlerim daha kuvvetli olu
yor. Biri iki görüyorum! 

Daha susamadım ki 
Küçük kız mürebbiye.inden 

lngiliue öğreniyordu. Mürebbi -
ye kendi.ini göstermek için bir
kaç cümle öğretmİftİ. K1%ın ba -
baaı, çocufunun lngilizce konuf -
tuğunu görerek pek memnun old
yor, görünüyordu. Küçük bir im -
tihan yapmalı iateJi: 

- Haytli iızım, lngiliue bir 

su ille. 
Dedi. Kız rlii;iindii. Miire~ 

yen bunu öğretmemqti. Cevap 
vermedi. Babcm tekrar etti: 

- Kızım, lngilizce bir au iate 
diyorum. 

- Nanl iatiye)'İm baba? Da· 
ha nuamadım iri. 

&._' u mıry ar ı areıının •oguk 

a•wıua VQgonu tedarik etmesid~r. olan Milletler cemiyeli konıeyi #1-• Bilir misiniz? - ... ~ 
ol•LıJar cemivetı" vaktı"vle D··. toplantısına ittirak etmek üzere '""'° " " .-. b Dünkü Sayımızda aorduldanmız ve 

;:ryollar idareainden balık nak - .ugün Cenevreye hareket edecek- cevaplanı 
.:"'°hna müaait vagonlar iatemif - tır. ı - Posta pulu ne vakıt çıkanldı? 
.... F aluıt b bb Ayni ıünde Cenevrede bulun-u te,e Ü• bir netice - 1861 de. 
'1~.,,.:.ti· S I maıı mukarrer olan ve bugün ıeh-• -···-s · on gün erde EkontJ- 2 - Meır\itiyet ne vakıt ilin edil . 
illi 6-ı.. l ~ bu • rimizde bulunan Bem elçimi7. dı'? ~Cin l5a ıfe ehemmiy~t 
::.~İfi !çin, bu vagon me•ele•İ Bay Cemal Hüınü de bugün Ce • - 1908 de (10 temmuz) 1324) 
~-ututda, Nalia vekaleti nezJin - nevreye hareket edecektir. 3 - Bir dönüm kaç metre murabba. 

,,":_.tete66üac:tta bulunmağı lay _ _ - ------------ ıdır.? 
..:.._~'addediyoruz. 1 Dlkemfzde - 919,30 metre murabbaı. 
----- 4 - Ature merasimi niçin yapılır 
~ - ------------ - Hüıeyinin Muaviye tarafından 
~ISA H ABERL~ Bartında y·rmi yaşında Kerbelida öldürülüıünü anmak için. 

"' i: bir g .. enç öldürüldü 5 - Sandal bedestanı kimin tara . 
liJıi nırtiyet itleri umum müdür mua - fından ve ne vakıt yapıbırşttr? 
~~Y'Yaz Gire.>on valiliğine tayin e- Bartmda bir evde eğlenen altı - Fatih tarafından 1461 de yapıl· 

• 19tir. · arkadaş e~lenceden sonra kavga mıştr. 
~et 3:~linTi~ skergisi~e ittirak e-den etmişler, Safiyettin adında biri YENi SORGULARIMIZ 
~ ur pavıyonuna sergi arkadaşı 20 yaşında Ahmetli hı -
~tıit-~~ taraf ndan altın bir madalya çaklava· ak öldünnüştür. 1 - Umumi harp ne vakit il!n e-
. • --uıtir. ÇOBANI TARAFINDAN ÖL • dildi? 

'-ti Lon~&da açılacak olan büyük sa . DÜRÜLMÜŞ - Balıkes:rde Kı- ! 2 - Hamidiye suyu ne vakit akı-
ttkttr~ercııine Türkiye de iştirak e'ie . mk köyünden Ahmet adında biri,! tıldı? 

kendi "obam Semih taraf mdan 3 Sa t" hangi hük<bn tin • t+-•._a ile - - n ıyago e 
~ ıci:~ aramızda mevcut ticaret çifte He öldürülmüştür. merkezidir? 
~et rınc •nlaı~sı bitmi§tir. Milza . 4 - Av tezkeresi kaç kuruşa alı· 
•~re Y~landa ha§lanacaktır. Tütün İkramiye!eri nır? 
~ clr ve Üzümlerimizin dış memıe · Uıküdar Askerlik ıubainden: 5 - Kıtın en tiddetli gUnU bu ayın 
ita....~ ·~kinde kullanılan kutular için U · hangi gUnil ba•lıyor? 
-~Yadan ıküdar Aı. Şübesinde mukayy~t ve Y 

~br ku gelecek yedi bin m~tre UıkUdar emvalind.en maaı almakta bu- .. ____________ .. 
lla'lif~tt tuluk kerestenin muvakkat lumn\,lf olan, derece üzerinden müttka -
1-.L :ıe '11ulünden istifade ederek mem 
i.:~ IOkulına it harp malülleri ile tehit yetimlerinin 
~lı lzınır 11 için gUmrükler ba • 936 ıeneıi tütün ikramiye tevnatımı a-
~ •erecektir~ilınrük direktörlüğü e • it yoklama ve teabit muamelesi ~pıla-

11 ııuınar cağından allkadaranm 2. kinun · 93C ni-
~lııctı lı alı para kararnamesinin hayetine kadar qsküdar Aa. pbeaine 
tlt: .. lfavıu~ıaıni a fU fıkra eklenmif · müracaat eylemeleri ilin olunur. 
'-&. lilll _, 1 ıorta, komisyon ve 
~ ber hanp bir hizmet muka -
le •e~tll Ucretleri serbest döviz • 
~"' nıenıteketlerin bu kabil a
~ Uz karp ayni suretle mukabele 

ere bu alacaklar Cumurivet 

Merkez Bankasında bloke bir hesaba 
kaydedilir.,, 

• 23 ıubattn sonra gelecek ilk pazar 
günü içinde yapılacak olan halkevleri 
pro,ıramı hazırlanmııtır. 

Rektörün çal} ziyafeti 
Üniversitede sömestr tatili dün 

den itibaren başlamı_ştır. 
Üniversite reh-törü Bay Cemil 

Bilsel her yıl olduğu gibi bu yıl 
da kafülte son sınıf talebelerine 
birer çay ziyafeti verecektir. Dün 
akşam tıp fakültesi son sınıf ta • 
]ebesine, bugün hukuk talebes:ne, 
cumartesi günü de fen ve edebiyat 
fakültesi talebesine verecektir. 

Zambakonun, Horasancıyanın de· 
dikleriııi gidip bir nakletsem mi? 

Kararı verdi: 
- Mutlaka gitmeliyim. 'Ada 

mada kanştırıyor, bir de onun re
yini almalıyım ! 

Evkaf Nazırı "Tesriimuame . 
lat ve Islahat komisyonu) ndan 
henüz çıkmış, kapının önünde a. 
zalardan birile konuşuyordu. Ci· 
hat müdürünü rengi uçuk, şaşkın 
şapalak görünce aynına çağırdı 

- Hayır hava -
dis hacım? 
Dana, fesini dü.' 

zelterek, göğsii
nü kavuşturara~ 
yanına sokuldu.'. 

Doktorların de -
diklerini kısara 

anlattı. Ada tav. ,',:·;;~~[l;jCJ 
siyesini duyar t 

I 

duymaz mızır gür : 
ledi: 

- Aşko!sun he
riflere!... Tam tis 
tüne bastırmış .. 
la-, baş dev:ıyr 
ensesincen yaka 

lamışlar... Gün 
geçirme, hemen --..~* 
krza götür Şu ce. 
nabet Büyükada.: 
ya! •.• 

birini bulalım, sana münasip bir 
ev bulduralım. Denk menk götiır
meğe hacet yok, oradaki evler eş
yalıdır ... Mevsim epeyce geçti, ha
ziran girdi ; kiralar gereği gibi 
düşmüştür. Dökülüp saçılmadan 
dört beş odalı bir köşk kiralana • 
bilir. 

Düşünüyordu: 

- Bizde adada oturanlardan 
kim var, kim var? 

B~rden: 

Başile gelmesi
ni işaret ederek ', 
odasına yürüdü. · Mühendia Artin Horozyan 
Karşı karşıya geçtiler. Paşa heye- - Buldum! Diye yerinden sı~ 
canlanmıştı : radr. 

- Senin huyunu bilm ~z Dini, alık alık, bel bel bakar • 
değilim. Yok hıristiy:m ma - ken nazır yazihanesinin üstünde
halleleri diyece~in ; yok iki ki zile gene pannağını bastı: 
saatlik yol diyecek bahaneler Çıngırrr ! .. 
bulacaksın ; yok orası ateş baha . Odacısına acele acele emri ver. 
sınadrr, benim etim ne · cürmüm di: 
ne diye kulplar takacaksın. Fi: . ~- - Mühendis Aıtin Hora~ 
ki biraz doğru ama kazın ayağı öy efendiyi çabuk bana çağır!,, 
le değil .• Sen evladım seviyormu- Artin Horozyan, Evkaf mil-

sun? .. Seviyorum değil mi~ O halde hendislerindendi. En asıl Samat
adaya taŞmdın gitti. Oradaki hava yalıydı, fakat kaçsenedir yaz, klf 
nın ne olduğunu ben bilirim. 20 Büyükadada otururdu; oranın 
yıl evvel küçük bacanak oturmuş- yerlisi gibi olmuştu. 
tu. O, da merhum kansının zafi- Ellilik bir gözü şaşı, kır bıyı~ 
yeti için. Arada bir gider, üç dört li, yerden yapma, tıpkı hacıyat. 
gece kalırdım. lnarur mısın, üç maz ... Sonra şen, hoş söhbet, bir 
gececiğin içinde demir gibi olup kul çengi. O yaşa kadar hiç. ev.Ien
çıkardım. "Ağzını kulağına ya . memiş, zendost mu zendost, ak. 
naştırarak :,, şamci, keyf ehli ... 

Herkese açılmaz,sana söyle . Boş da değil, dolu; yani mü • 
rim. Cağaloğlundaki eski evimde hendis diyorsak kaldırmı mühtn-
50 dirhem rakile yıkılan ben, ada- dislerinden değil. Mesleğinde 
da, bizim bacanakla binlikler de. muktedir. Evkafa gelen her nazır 

onu sever, onunla senli benli olur, 
virdik te ertesi gün tqrp gibi kal· meci:Sinde tuhaf tuhaf söyletir ..• 
kardım. "Fesini yıkarak:,, Oranın 
daha tatlı taraflan da vardır a- Şimdiki nazınn da gözbebeğl. 
ma şimdi bana söyletme, sırası 
aeğil... Lamı cimi yok, gideceksin 

ef end~m. Darda isen aldırış etme; 
bizim muhasebeciye söyleyip :Ja. 

na istediğin kadarını buyurtunım. 
Paraca sıkışırsan daha · da verdi -
ririm •.• 

Nazır adeta keyfe gelmişti. Zi· 
li basıp iki kahve ısmarlamış, ta. 
bakayı ortaya kovmuR, fesinin te. 
pesini basmıştı. Devam daydı: 

- Şimdi, adada oturanlardan 

di. 
Artin Horozyan, allihtan ola

cak, daha dairede imiş. Her za
man, köprüden 10 da kalkan 14 
numaralı (Aydın) vapurile gider. 
ken o gün 11 deki son vapura kal
mışmış. 

Nazır paşa, cigarayı fırlatıp 
meseleyi açınca, Aıtin oturdufa 
yerden bir arşın havaya sıçradı: 

- Emrin tak tepemin üstüne 
paşam. 

.(Arhaıı oail 



i ~i HYllıln ~iHYlli 
( 8Gfı tlünlrü •ayımıztlcı) 

- Ağam, arkama bin, seni ra
hat1*cak bir yere ileteyim, hir 
şey istemiyorum, sen sağ ol. 

Detii. Çavu~ gükremiş bir hal
ae gönül çoşkunluğuna uğramış • 
tı. Titriyordu, Kalçasının pıhtda~ 
mış yarasından haberi yoktu. 

Cafer yıllarca saklawğı sevgi
sinin bu kadar çoşkunluğu karşı -
smda daha ziyade örtülü kalma . 
mu da doğru bulmadı. Sözü ke!:er 
gibi olarak: 

- Çavuşum, bunları bırak, 
tienim bir aer<Jim var ki, ona yar
rum etmeK , onu sarmak olur yi. 
ğidin kin o eğildir! Deai. 
' - Nen var kardeş, ·düşmanın 
mı var, yunını1t1aynn, borcun mu 
var öCieyim. '.AŞıkmI!ın? Yoluna 
can vereyim ... 

Bu yangınlı sözler üzerine ne. 
fer geni§ledi, yol ilerliyor, .oe.. 
pğmtırilan, ne ]canlan akan ya • 
ra1al'dan söz geçmiyordu. Bir yi. 
litlite fanilik vermek ateşi iki gö 
nül arasında yanıklar kopanyor • 
a.z., 

Cafer xenWni toplam, ip ucu 
Yeril: 

- ~am Cleıiiim bir baklma 
göre küçüld;6r, bir balmn'dan tır. 
klfiıçttir. Ben bir kmlbq delfkan
la)DD. Bir yabancı kızı sevİJO
rmn. 

Ba ipil üzerine çavueun gön. 
lü hopladı. Sanki ona Kezibanı 
bir kızdb8§ seviyor dediler. Sor
Clu: 

- Sev'difin nedir, aoetmı qık 
pnbin sevgilisi gibi, Şalmanem 
gibi bir papas kızı mıdır? 

- Ne 'diyeyim , b!z1m <Je'deye 
göre bir Y.ezit lazı. Benim yüreji
me göre bir kardeş bacım 

Bu söz üzerine çaVU§ biiden 
irkildi. "Bu upk bizim Kezlbanı 
seviyor!,, Diye düşiindü. Neden. 
se bu ona bir uçun.un gibi geliyor
du. Sonra düşündü: Bana benze
yen, benim gibi konuşan, benim 
ile ölen, yerinde bana can veren 
bir delikanlı ile aramızda ay
nlık nedir? Kendi kendine: 

"Keşki öyle olsa !,,Dedi. 
Bununlaberaber e8ki duygular, 

eski masallar hatmna geldi Kür
li üstthide cehennem rıabanisi gi. 
bi luaylaran hocanın sözlerini ha
tırladı, sustu. 

Y cuan: H. F. T ur•a) 
ISTANBUL- 18 Muhtlif plak nq. 

riyatr. 19 haberler. 19,15 Lohenırin o -
peran (ptlk). 20 pn ve piyano. "Profe
a8r Latenaki. 20,20 ıon haberler, bor • 
salar. 20,30 radyo orkeıtraar, ıtüdyo 

CU 'H tanıo rruplan. 21,30 Siean mu
ıilriai. Saat 22 den aonra Anadolu ajan 
ıınm gazetelere mahıuı havadiı acrvi
ıi verilecektir. --- ---

cası, berikiler geldiği zaman köy 
dikmesi köğüslerindien çatlıyorlar 
dı. Asırlardanberi tutuşturdukla
rı, ayrılık ateşinin söndüğünü gö. 
rüp içlerinden ağlıyorlardı. Bir 
gün Cafer her şeyi ortaya koydu. 
Çavuşun da gönlüne uygun gelen 
bu ses türelerle çarpıştı. Sustu.ı .. ----.... ----.'9lloa.aart.1---.1 
Onun bir görüşü vardı, bir de şu Takvim ı1 :- ıs n. K&n 

ölü bekleyen adamın söyledikleri ==-=-==--ııımf•~ şenaı şenaı 
vardı. Bir türlü karar veremeai. Glln dolUIU 7 93 7,!3 
Cafer bu haftaki konukluğundan Gtııı batıeı ı 7 05 17.06 

dönerken çavuşu bir karanlık için ::-~ ı~·~! ı~~: 
de bırakmış oluyordu. Köylerde- bdndl DUDU1 14.~ 14,SI 

ki dede de onun ağzı karalarla =~ :~:~; :~:: 
düşüp kalkmasından kocunuyor. 1maak s ss 5,37 
d YJlm pcm ıtıDJer1 f 7 18 

U. Ydm ka1aD ,onJerf 349 348 
Medeni kanun çıktığı günler- ._ ____ .._ __ .._ __ .. 

de, eğri ·doğnı sözler geçiY.or, ar-
tık herkesin istediğile evlenebile. • BORSA • 
ceği söyleniyordu. Bu Caferin ıa. 1 _!!9!!!!!!!!!!!1 18•1 • 838 
liine bir milletin kaynaşmam idi. 
Artık bir lazılbaş kızını isteyen ' ~,..... ..... w.....,,1ae. 

dllde • .... ,.,......., ........ , -
bir Türk delikanlrsıru ürkütecek, J.J 1uı,... •tlt ~ 
üzecek kimse yoktu. Kezibanı is. nukut 
teyen lazılbaş çocuğunu yereceK 
kara kuvvet susmuştu. HOC'a ya . 
vqça münafıklık ederek "Bun. 
dan böyle gavurlar islam kızlari
le evlenecek!,, Diyordu. 

İ§te bundan sonra çavuşun O· 

muzlarından ağır bir kabmı kalk
t.ı .Hocanın üzerine kahramanca 
atıldı: 

• Londrı titr, - • Vıyuı !4, -
* Ne.yor~ it~. - • Mıdıtd 17 -
• Pirit 167. - • lerlla !\'.il, -
• Mrt .. o 155, - • V11$t!T• !+, -
• ltbıe it. - • Bwdaptştt ~6 -
* Attaa 14. - • Btms ı ~. -
• CtaeYrt st~ ·- • Belırad :'14, -
• Sofyı 14, - • Yotehımı ~•. -
• A•eıduı &\ - •Altı• 950, -
• Prıı 96. - tt Mecidiye 42, :ıo 

. -... ·ç~:;"'"" .., -ı 
- Köyümüzae gavur var mı • t.eHı• ffr.so • St~tm 3.ISJ 

Komşular? • NWJOrt 0.7915 o VJyaa 4..t340 

Diye aordu. Bır· .,;c...,,lan·. • Pırtı 1!.0& • Mıdrtd s.sıtt 
-au.u * MJU.o 0."67 ıt Btrfl• ı.m• 

''Yok!,, Dediler. •...., 4.flto • Varwn• ~tuo 
- Kamunumuzaa gavur var • Ad8& !4.1660 • Baüpttt• .ı.ııMo 

,, Cuure 2."51 • Bltre, IG&145 
mı? * SoC,a 6 .. t711• • BeJtnd !14.Ull 

Diye sordu. Gene "Yok!,, De· • Amltetdant ı.mı • Yotolwaı 2.7467 
~:1 .. _ • Prı~ 19,!llO tt Moston t()C)()SO 
~· • r r - QJiJl~e_nu lierı, .f neaen ko.m---• S H A M_----.ı 

~ ~ it laüui 9.60- Traınn' 
cunuyor? Aaado1u H.80 • Çfaeoto a ıus 

Demesi üzerine hoca btitün ki. ftt1ı 1. ırs o.,.. Det. -.-
ninin aCISiyle: ''Ya kızılb~lar? .. ,, Şlr. U&JllJ• 11.- ~ut oeı. -.-
De<i. •MertuBatuı ıı.- Batya -.-

u. sııort• -.oo Sut -. ... ~-
lşte bu anda Ahmet çavuş bir ıoacı.tJ a... Telereıl -.-

kaplan gibi coştu, bir dÜ§lnan gibi -l•tlkrazlar - tahvlller
gükredi. Şu eözleri bağırarak: 

Söylem: 
Şu yüz gidip, otuz gelenler mi, 

şu Fatma bacı ile cepheye doğru 
yola düşen teyulenni, §U beni ö
lümden kurtaran Caferler m~ bt. 

IMtTtrlı: Ber.l ~UiJ Elettrıt -.-
• . . n n.- Tr111rn1 sı,ro 

.. • 18 21.IO Rdllla il -
lnttrbı.Dôlll 1 09 - * Aaa~la l 4t SO 

*lrpıf lftfbm 9'.- • A'*l• 11 4!,50 
1918 A M 10, - A111dOla Jn 1.40 
S.••i:rAIUI 91.. - Mlaessl1 A 45,80 

zinde ölgün ülkeye yeni canı-----------91!• 
katanlar mı? .. Karp, diifüneel~ Z•hire satııı 
rine Hoca kargml •• .. -. ------------11 

ıı:-111 ..... tr .. lll _.. .,. uldre t.oraıın1-ı1a 

Bunun üzerine cihanı bir bilgi ••-.. '• ..,_ (11199> _,,,, .. , 

şiqefi kapladı, bir birliıt ate.fi 
sardı. İşte bu gece icl ki, özgür o
lara k Kezibanla Caferin evlene
ceği ayın Ifiı altında köye yayıt.. 
tı. 

H.F.TUR~ 

Kf. P. X,. P. 
N rr'f: ıı:ııt u 11111 eok 

Buiciay (aınupk) 7,31 

.. ( tert) 8,30 

.. (lmalca 1 :zo 
Arpa 4,35 

:A.nkarada Cebeci hastahane
sinde bakılan çavuş, sılacz oldu. 
Köyünde dinleniyor, yeniden gür. 
büzleşiyordu. Her gece kahraman 
lazılbaş delikanlısmm erkekliği
ni ması düşünce anlatırdı, köy. 
lüler bu kızılbaş hikiye&ine o ıca. 1----------
~ar dolmtı§larch ki. bundan söz a-11 S p Q R ı ı 

ç..- 1.12,5 

Mmr (lan) 6,20 

çılınea tir tir tit.riY.orlar, bu kahra .. 
manlık ütküsünü öinlemekten ..._ ________ _,. 

bıktıklarını eöylüyorlardı. Çavuş Bu haftaki maçlar 

~iftik (oilak) 81,36 

.. (mal) 67,34 

" (deri) 54,24 
Y.,.k (Anadolu) 44 50 

inadma ''krzılbaş 1,, der, "CAıf er,, 
<ler dururdu. Ona göre lazılbaş 
vefalı bir arkadaş demekti Köy. 
lüler de yava§ yavaş yumugamağa 
gerçeği görmeğe, !eZIDefe başla
nuşlardı. Hele Keziban hiçgörme .. 
diği bn delikanlıya kulaktan aşık 

...... 4edd .. ifti -Y11na F .......... , T 6VUV z...-. derili -~ 2800 

olmuştu. 
Bir gün TürK, diişmanı yenmiş, 

yur'du arıtmış, kendi işine dönmüş 
tü. Kiseköylü Cafer de ana kuca. 
ğma gelmişti. Ara sıra çavuşun 
köyüne uğruyor, çavuşun buluna
madığı büyük kahramanbk gün . 
lerlni anlatıyor, dinletiyordu. 
Cafer, çavuşa geliyor, çavuş onun 
köyftne gidiyordu. Ara sıra yanla
rına başkalan da kahşıyordu. Kı
Zilb&§lar geldiği zaman köy ho. 

Fenerbahçe - htubulapor B taluıDs 
1
._ ______ '\'U_u ____ .-

1 
ları saat: 15 hakem Bahattin tnu&r, 

ŞereE ıtlidmcla: 

Vei.a - Topbpr B fabnfan 13,30, 
hakem Rıfkı. 

Betiktat - SüleJlllUİYe B takım • 
tar~ 15. hakem Feridun Kıhç. 

T.lıuim atadıııMlaı 
Galataaaray - Eytlp B. takımlan 

13,30 da halı:em Mehmet AlL 
GOnet - mlll B tafam!nı U. Jralı:em 

Şut Tescaıı. 

p_. ... f_.,,' ••: 
Atan gözcüıU: izzet Muhittin Apak. 
Doianıpor - Feneryılmu A taJam. 

lan aut U, hakem bm Muhittin A· 
pak. . 

Şeni ıbMlmcla: 

Alan cCSzcU.U; MUbtar Oycur. 
Anadoluhiaar - Altmordu A takım-

lan saat: U hakem Halit Galip Ezgil. 

Betiktat - SUleymaniyo A takım -
lan 14,30 hakem Suplıi Batar. Yan ha

kemleri: Bahattin Uluöz, Ferid~ Kı -
ı~. 

T .... ıtadmaaı 
Alan c8ı:cilail Şazi Tcı:can. 

Sumer - Ortak&y A takmılan aa • 
at 11,15 hakeaa Şazi Tezcan. 

Gihaq - HiW A takımları ıa -

at 12,45 ı.11em A. A. Glrultin. Yn ha 
kemleri 1tdlJr, Tüeia.. 

Oa!ataany- Eytlp A ta1amları 15. 

halrfm Jtemal Hallın. Yan hakemleri: 

Halit ösbaybl, Mehmet Ali. 

. J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Sizi Hülilsiden ayırmak için 
var kuvvetimle çalışmağa azmet
miştim. Bu karanmz yerine getir· 
mek için sizinle evvela epeyce uğ. 
raştım. Ciddi bir tavır takınarak 
Hülılsiden vazgeçmenizi, talihin 
size koca seçtiği adama geri dön
menizi rica ettim· Emin olunuz ki 
bunu söylediğim zaman sizin 1ki 
senedenberi evli olduğunuzun far
kında bile değildim. Ben lzmirde 
sizi bekliyen genci kastediyor • 
duru. 

Bu sözleri sizi o kadar mütees-' 
sir etti ki Taksim bahçe.sinde ba· 
yılıverdiniL. Şaşkın bir hale gel -
dim. Nihayet sizi evime kadar gö
türmeğe mecbur oldum .... 

Orada hislerimin kurbanı ol • 
dum. Q ana kader düşündüklerim 
haynhahlıkla hareket eden bir 
nazariyatçı düşünceleri idi. Fili • 
yatta iş maatteessüf deği§ti. Bu -
nunla beraber, hislerime kurban 
oluşuma kat'iyyen müteessir de .. 
ğilim. O gecenin hatıramıı hayatı
mın en tatlı bir'sım olarak ebedi
yen saklıyacağma emin olabilir -
siniz. 

Onun için sizden son derecede 
rica edıerim, Harumef endi, ara . 
mızda olup biten ~eyleri unutunuz 
ve beni yaptrğnn küstahlıktan do
layı affetmek Iutfunu da benden 
esirgemeyi,niz. Sizin kim olduğu
nuzu son dakikada elçantaruzı a
çıp baktığım zaman öğrendim. 

Olup biten şeY.leide belki sizin 
de kabahatınız vardır. ihtimal ki 
kışlarla, yahut asabi, kuvvetli ha· 
tını döndüren hal, sizin hudutsuz 

cazibeniz, güzelliğiniz idi. 
O gecenin hatırasını hayatımın 

sonuna kadar bir sır olarak sak· 
lıyacağımı tam bir erkek olarak 
tekrar eder ve derin hörmetleri • 
min kabulünü rica ederim, muh • 
terem hanını efendi,, 

Samime işte bu mektubu oku· 
duktan sonra artık bundan tehli
kelerin ortadan kalktığını görerek 
geniş bir nefes aldı. Mektubu par
çalaclı, iyice parçaladı, attı. On· 
dan sonra tuvalet masasının önü
en geçerek yüzünün çizgilerini , 
boyalarını tetkike koyuldu. Koca
sı geldiği zaman takınacağı tavrı 
bakışlarmr, gözleriyle onu nasıl 
süzeceğini filan tecrübeye başla • 
aı. Münakaşanın alacağı şekle 
göre ya kocasına karşı iltifatlı ba-

kışlarla, yahut asabi, kuvvetli bakış 
larla bakacaktı. v myet çok f e • 
nalaşırsa aklını kaçırıyormuş, ba. 
yılıyonnuş gibi tavırlar talana -
caktr. 

Velhasıl Samimenin keyfi ye • 
rindle idi· Rrfkmm mektubundan 
sonra vaziyetinin büsbütün kuv • 
veUendiğini görerek keyfi artmış
tı.Daha bir kaç saat evvel kendisi· 
ni öldürmek istiyen Samimeaen 
hiç bir eser yoktu. 

Samime, kendisinde göraüğü 
bu deği§ikliğe hayret etti. Geçir
diği maceraiann fecaatini birden-

bire unutması, o maceralarm şim· 
d\ büyük bir soukkan1rhk1a telik· 

ki etmesi kendisine çok garib gel
di. HülUsi, Rıfkı, boy Ferit.. Bun· 
lar birer oyınıcak kadar ehemmi-
Y.etsiz kimseler miydi 1 Onlardan 
her birile geçirilen saatler haya • 
tının intizamını, ahengini bor.an, 
atideki istirahatmı altüst edecek 
olan saatler değil miydi? 

Samime bunlan düşündü. Fa· 

GECESt . 
Bölem: 38 

kat kendi kendine bu hususta }alt'I 
bir fikir edinemedi. Kocası Sadi 
ile gene heyecansız geçecek bayt" 
tına geri döndükten sonra o 111r 
ceralann manasını ve ehemmiye' 
tini daha iyi muhakeme edebilf' 
ceğine kail oldu. O zaman be.ı 
tekrar yeni maceralar için ~ 
çekeceği hatırına geldi •.• 

Bunu hatırlayınca, üç gün flf' 
velisine kadar olduğu gibi püriW' 
süz, iştiyaksız bir hayat y8§8tna ' 
ğa muktedir olup olamıyacağdlf 
düşündü. Kendisinden şüphe et~ 
meğe başladı: ıı 

- "Galiba artık baştan çddıl" 
Sadiye tamamile sadık kall' 
marn ... ,, dedi. 

Hayat bu üç gün zarfmaa Sıl 
mimeye yeni ufuklar aÇ?llll, bil 
çok imkanlar göstemişti. Biinl" 
kadının bundan sonraki hayatı • 
rıerinde behemehal müeg.,ir ola ' 
caktı. Samime bundan böyle ~ 
riibeli kadın,, denilen kadinlar fJ' 
rasma· geçmişti. Hatta ken~ 
o kadar tecrübeli zannediyordl' 
ki arada sırada ihtiyarladığmr li ' 
le hatırına getiriyor ve yaşlı ka' 
dma yalaşacak ciddi bir tavır t.I' 
kınıyordu. 

Bu düşüncelere dalmakla be ' 
raber aynanın önündeki vazüei 
ni unutmuyordu. Mütemadi~ 
gözlerini oynatıyor, bakışlannı • 
yar ediyor, bir artistin yeni bir t<'I 
1ü ezberlerken yaptığı gibi bütill 
hareketlerini söy1iyeceği söz1eıf 
uydurmağa çalrşıyordu. 

Bu meşguliyet esnasmcr& td 
burun deliklerini münakaşa *11 
sında nasıl harekete geçirec~~ 
!azla mı yoksa biraz mı şişirm.,; 
daha münasip olacağım tecriiz,I 
etmekte iken aynanın içinde kod' 
SI Sadiyi gördü. I 

Samime, hemen yerin'den fJt' 
lıyarak Sadinin kocağma atıı-ı 
istedi. Onu bu tarzda karşılamal 
muvafık bulclı. Fakat bir sani1" 
nin onda biri kadar kı:sa geçen il 
an zarfında başka bir şey diilii" 
dü. Sadiyi sevinçle kar§ılamd' 
tan vazgeçti. Bu bir saniyenin ~ 
da biri kadar kısa olan müdor 
zarfında bütün teferrüatile t* 
pl&n kurdu, taktik hareketi _..,.. 
ladı. Muğber bir zevceye ~ 
barid bir tavırla Sadiyi~ 
Elini Iakayıtlikle ona uzattı, ~ 
bir hareketle Y.anağmı yak1a§t.ı; 
rarak öptürdü: 

- ''Sana Aristidi imzalı fi 
mektup var·,, dedi 

Sadıi odadan içeri girmeden-' 
vel kapıya vurmuş, fakat"~ 
kelimesini beyhude beklemiştL l 
çeriden hiç bir ses çıkmayınca ., 
dinin zaten pek kırık olan ,_.' 
reti büsbütün sarsılmıştı. X-.: 
nm ayna önünde rol talim ;tdıl~ 
ni, kendisini karşılamak için ~ 
bir tavır takmae'ağmI öğrenrrı~ 
meşgulolduğunu ve bu :i§e çok ;.a 
dığı için kapmm vunıldufun11"' 
mediğini nereden bilsin! ~ 
nin kendisine karşı pek barid 

muamele yapması hemen -:::::; 
diden gelen mektuptan ba 
si Sadiyi büsbütün §8ŞllttI. 

Sadi gözlerini karısına ~ 
şaşkın şaşkın ona baktı. nk };' 
lede mağlfıb vaziyete dii§tü. , 

- "Samime ... Af... Aft:!' 
sin· .. ,, diye bir şeyler söyl 
başladı. 

( A.rktm tJOT J 



Harp hirden kizıştı ! Petrola ambargo kona 
'fOac,_., ı ina4e) kCimet kıtaatı Gocam'ın merkezi cak mı konmıyacak mı? ::::an. ~erieriıacJeıı terekküp olan Delera Marhl civarında mal {Şı..,.. ~., 

laa ~~~ lı.alyan tayyareleri, lup olmuştur. Halen Gocam'da va Bu ~r iç~ )Azım olan veN.it 

~chınane':ı,k!::!:1!n~: ~ ~!l!~,0w~:c=.~~ı1:~ :r:!:!1Jded!r!ı!~~dZ! lngiliz Dışbakanı bugün lngilta· 
l:!-~~~rı .!:kı!'!rı t::ı: ::~bu":~7!ka~~demıek ~.t~:hf;~S:.:..n?~Jf! renin flilrici sıyasasmı anlatacak 
R.a.s~;' JalUllftlr. n~ i~ gün, ISY AN EHEMMtYEnl rin4e alına~ MJ,erce nümane-
"'1nı ,.; gfrfteral Graz.anı kuv • Amıara, 16 (A.A'..) - AlnıAn yi süratle ve zamanında tahlile. Londra 18 (A.A.) - lnsiliz mealarma utraJMÜtft'. 
~ UatUlte yaptıkları hii . haber alma bürosu bildiriyor: demfyecefi için be~~diye doktor. kabiMlini~ clinldl toplantuında • • • 
ra1ııı. ~~~· ~ukabelP. ve top İtalyan mahafill. Goc-.ım'daki m~ yardımına luzum hasıl ol· fn.;lterenin _._1 ilzeriae am • Breıt, 18 (A.A.) _ bd.cl Y• 
-..,.. ~ -.ı-19 tnudafaa ed k vukuata büyük ehemmiyet atf~t - ~ •• .--.... -L..ı-1.-1 
""':--· erP.. mektedirler. cı..,,,;,.,. -ı:tçw· er IOD ..... ~ .. ı-. &arıo k.,,.ak IUl'eliyle almacaıc dlrdüncü tol'J)"do ...._ ...... , ftlo-~ • .., IW'ette geri çelrJ!mis- os-., ı- DU guauıg• • lan a.1.rik _ -L.!-- ..:--.... ..._ 

i~_.:- ~cü gün, ltalyan hm·k Öğrenildifine göre, Ras Hailu' de kısmen a?.almqtır. Bundan zecri tedbirlere lttirak etmeme · .u. ansn &anıJa9 •- ... 
~ ._ ~ırhlı otomobi?leıinin nun oğlu, kaçmasından kl•rJmldu. sonra daha ziyade azalacaiı tah. aine karar Ymlmit olduiu hak sere ba aabah hareket.......,. ••. 
rtlt ._eU tüfekleri lıareke~e geçt>- fu için, şiddetli bir nezaret altın · min etfilmektedir. Çünkü bunla· kındaki haberler Reuter Ajanaı • hrinci filonun kanyi ldillireei 
... ._ ~ muharipleri safJaıı da bulundurulmaktadır. Mulfim ol nn medreselerde ve bazı hanlarda nm cliplomui muhabiri tarafın • buıu hareket edecektir. 
~ 

8
11da zay~~t verdirmeleri üze· duğu üzere Ru Hailu, bir kaç yıl huaulf odalannda Mitlere m ka. dan .. -1.-:- eclilmektecl /11GIUZ BAHRfrE BAICAlfl 

·- &bet n ud f · evvel Gocam'da zehirlene'ek öl • l"lfbrdıklan ve bunlan aattıklan ~"' ar. .rNIZD,r ,..,&"'I',. ıa.. ~ a aaaı ~e~enıış ve muş" tu··. teabit edilmi ... ·r. Taıı·matnamenı·n ln11l.i111 ıip1&11, Cenenede A«D... c. • lf!W • • t:l;t~~kili§, mağltıbıyet!e ric'n. Mj"' y APACA« 
,.,. p etmiştir. 1SY AN BASTIRILDJ ehemmiyetle tatbikine geçilince petrol meaet•i hakkmda miifte · 
ı., __ ~Geııeraı Graziani'nin niynti, Adisababa, 16 (A.A.) -- Reu • belediye memurları dalına sütçü. rek olarak ittihaz edilecek her Loa•ra, 16 (A.A.) - Gegan • 
~kata durmadan devam et:uek ter ajansı muhabirinden: leri sıkı bir kontrola tabi tuta.cak· türlü tedbire ittirak etmekten ib•· lerde Cebelittarıka ...... olaa 
• ., bu suı tı ı Gocam eyaletinde isyar. çık'llış lardır. · Babri1• Bakam teftit ..,.llidlftl be.ta ·a e so cenahtaki l!a~ oldu~una d~ir olan İtalyan rannr- Bu kontrollar neticesinde bun- rettır. • L.1_:_.1_L! Lna.u..... 1--0is ... • tehdidin<ıen tamam~n k~:r . 5 

1 
r·' ~ .. - ....... -- 1 .. , .. -buı~a -.-·z ....:-.. 

1
•• lqiltere hükOmetinin petrcl ,...UtJllY ...... UUP111 ...-

,..! kt Jannı kısmen teyı't eder m11 ftrrut uaıı BUUI• OWl.fl u .,_ l!JU" d h hald L-L ·ı · t ·ı d---•~ Bu ~ .. ışma U'. almmqaa da kargqalıklann IODA çilecektir. Yalnız aiit flyatlan &r· ifi hakkmu Cenene e er e uanrı enne eımı e ~ .... 
~ suretle general Gıaziani, ermiş olduğu zannedilmektedir. taeaktır. Ne kadar artacaj'ı henüz tö1le • .,. Yyle bir karar Yeril • Preaı Auociaton ıazeteaioe 
~büyük hır emnjyet içi•.c< Bununla beraber sansür do!ayı~ile belli değildir. •eeİDe taraftar olduiu aamlmak· ıöre hu ıeyahatin hiçbir ıiyad 
~il ve sag.. cenantan h:.tkik. p· 1·--Iarda ı ··ı _ .. , .. nla h' · -•~ 

tı • baska malumat .ılınması imkanı la MW su usu .,... r -..ı-. a•-~--aL Baw Eden, _.. • ma ıyetı yvauur. •erı _olan icika, Harrar V;! Ci • u bel d" ı ~ . ....._... ·ı .,.... ,.. ·• 
,-oktuı·. evveıa e ıy~ ~zasUe ceza an· rol a-n·ne ambarıo konalmaaını AFRIKANIN Bı ı ARAFLIK Y ... 

nuryoluııa tlofİnı ~ ~riiye · "' dmlaca ı, ahk · u.. 1. .. 
r. MARESAL BADOGLIO ÇE- leceklerdir~nra m emeye ven. taniye etmek t~U ken1i SASINDA T AD 'LLEA 
LER YAv.a.ş YAVAŞ •,•' KIUYOR MU? n--ı-~ -·~ Btema.hl bulat. Vqinaton, 18 (A.A.) - s. -,,.~ il'U R 16 (AA) R t ,,artı• 1.--'-anlı,.Xı IUl'llSl"lmı:J ...... ,.. •ı· -iLERLiYOR? oma. . - cu er a- rı ~" • mamaktadll'. natoaun dıt itleri komi.,--,,.. 

'&.aı: __ bab jansı muhabirinden: . .au /ı J ~ • b h L--.ı- a._..-...ı 'ta. qwq 1t, 16 (A.A.) - R ·;u · Mareşal Badoglio'nun mhhi se- •••Çil erin ueruinı Bu baptaki meauliJeti Cene•· bancı ir arp YDatlUIHUI ~ • C8biri bildiriyor: beplerden dolayı geri· çatınlaca • dinledi r9M riaMla pıtirilecek olan tali kanm denb ticaretini laima19 h• 
~ da sanıldığ,na göı-e, M:ı ğma dair olan haberler remıt m • komit.,. lmalmaak fibbMtetlir. 1111Unclald haklarım daha :d,_.. 
Wyt ~rı ~d~a il~ irtibatı t:m:a • rette tekzip edilmektedir. Son za. lsta.nbul parti baflainJıirJıda EDEN BVG011 INGIUZ DIŞ kunetlendirmek malaadl)'le ""-
ı.;.:·• _ bsilm.s bır halde oM ıii:m manlarda do1 .... n şaJia}al'll g)re esnaflar decevammi~e:_.-~~~. temas- 51vJt rA51'•1 ,a aı• .a~cAK taraflık yuuı,, nda deiitikllk 

&~Habeş .. ı~aynaklarn:('a t; . ....,.... ~ .ıu.cu.u-. • ~· " IVY&.n•' 

~maktadır. Habeş ı~um · n - mareeaJ, Eritrenin yüksek .mm:a • Başbnbk eon defa, ticaret o. Londra,.18 (AA.) - Bar E • yaplD.lfbr . 
.-.ı--~ ka1armm iklimine talwnmül ede- .1_._ - .. f ... ~ direı..~: Ba• da, rana L&!L=p .1_ L--!_.1_ ....... Baw Hali, düa taaYibine ildi-~ arzu etseler, şimdi de. 'ı:.ıı ~... ,dutun ileri. -ıs.. ek uaaL -- ,-u.:.& ~IUıUl"ll '# lllUIMI- aauwmllMRI Mı, ı 

alab memeaa.c oı u llUiW Mehmet • u ile birlikte" -o;f.-·u.... __ _ ..ı_ ba ..ı_,a;.:Lı:ı.. C-nm•-.-'..: ilecek \•aziyettedirler, fa· :-:.. nu -~~ jı--aa L1... ı ... •--:ı.--in ._..... ... • .,........, - --- v.., L.~ kumandanhkan affım iltem~ eemnreti ı.ı-- ~eti ......... ___ •7-.a _.Dit ...... - •'- --ı. ~- -..:... :.L-.. 
ı...:.:__~H~vkülceyş sebep~~r <fo • TRA.BLUSTAN H4JIEllSTANA kabul • .,._~ -ı~. d11 ••-... t..tlanm bah -r 7--ı- - --. 
~e _nbeşler şimdilik bekle ASKER ,.,.,...._ .. V:oa ~ .. ~ il'~ ·--L • •ıı ..._..., 1ap1.Jslan u.r.caam sa. 

teı·cın etmektedı"rler. \.aStıauı..• Cemiyet ~lan he qe7den "-.- 1 ı a1 '· _._ 
~ lf. (A.A.) - lleııler ~-et.Uuıt IuınmaJr. INGILIZ llOOMAA llECLlsl ..,. .,. ııi- ._.ııı..ı.. ıı11-

ltiat '~ndiğ]ne ~öre hiikfünet, ~i ajamı mı•Wrlaılu la .at me11l=bda et. VAZtra'I _,, llDtlN catmı" ilkin blklmetia ica._. 
~ ~pAesrMrekitı hakkmda bil Akdenize ç:rkıriM fllırere SlhQt ltal •ıDıtlJtı.....,lal ileri ...... 'nll'ICI« tDIYOll ela kendilerini Amerika dmia 
a.aı ... !11 tebliğ ne§retmered~t~ı:fir. kanalını geçmekte olan Lom~ Te almınast lbün. 1t91en t.edbirls.. L·oa..._, ti ( a. a. .) _ Milli kuvvetleriıle ve yahut ki, TUlnallll-
.._ ........ cephesindeki Habe::- k:r~k?. dia ve Pieınontc nakliye g~mileri- hakkında partı başkanına ızahat .. ~ fa.. 
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.. ~b h ft .. de lacak zarar ve ziyanın diplomatl 

".Raa Sey~~ Kaa - nin Trabl.-. -aid@Mii. • - • · ~ :,-. ..JP .v! aa 111ec 111 u a a ıçın 
lllJl y Habeş kumal\dantuır· 10.000 asker yükı.Ql•i~aııecep..;ği
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ı.11ıb•\l .... asM-~gretf:nrenıb .. e1 .. t!i~.C!t1,.,...,tenih 8ıff =~t içft. üçüncü defa olarak yaptıiı to~ - yoha Ue taa..U.illi 181-• IDhtlJ• 
reket~~·~ fakat e?Jlin ilerlemP. lu?· kerlerin Eritrcde hizmet edec~k · masma dair tat.bil etmek iitedifi laamcla Milli Müdafaa meselaıy.. le W..1e edebileoqini llJ'l_. 
ıtıJ. diye ta\·aif olwllllak .. ~ dn . leFi söylenmektedir. ve ileri sürdüğü talimli Jetinde- le~ ye bu meaelenin all- l&l&hiyetini nnnektedir. 
ıala~~~SJ'U MUHAREBE ŞIDDETLENECE:~ <µr; ancak müstahll!:Jerle müsteh- kah finaaı itlerini de tetkik et. • • • 

SALIYORLAR? Adisababa, 16 (A.A.} - Ne - lik!er arasındaki muta~ların mittir. Hüktmetin kendiıini ıirit- Vqinpm, 18 (A.A.) - ltal 

~De~r·~, 16 (A.."') _ Reııter caşi ile birlikte Dessie'de bulun· daimi s~tte kontrola tabı tutul. k '- . t' d .. d .. x.:• han ı"le u-1...-: .. •--· IHtaraflık b-. 
ı;; :1.. makta olan küçük prens )(akan • ma-·• .cwn.den biw-ok satıcıla- me mecuurıye ın e ıor ua.. ____,__.. 

biı inden: nen, Adisababaya dönmüştür. Cün nn u6ri~ık o~:ak piyasa- taahhütler için icap ~den parayı liJih•UN• tatbiki daUeR ..... 
ı:..:.}_ngiliz subaylanndan binba~t kii imparator, kend!sini yanında ya çıkmaktadır. Bu satıcılar ayni tedarik etmek üzere bir istikraz ne çıkaran tadil teklifi lııaaiin 
~o·~c'u..?! :c,aresinde bulunan, tutma~ı muvafık görmemip.ir. zamanda lstanbul mahallelerini a. yapılacaktır. itleri encümeninde tetkik edile-• 
... ş Kızıl Haç kurumuna ?nen~ Prensin bu avdeti, necaşinin pek ralarında takaiDı de eWklaindeıi • • • - -•..&!-. 
"""P ve Deesie ile Aı:ınn.n ao··ıt··1 :ı - ~ ği h ~ ~d "t-46• ,., yakında Tigre cephesine gl"ece iç bir rekabete maıiiz kalmadan ı.o ..... , ıı (A.A.) -- De,ti Ttk Eıicibnea •tb•ı a.1 Mao 
~a VaJdia'da kain bir h~s - ne ve 0 cephedeki harek5.hn her sütleri· diledikleri fiyata satıyo~ lepaf .....-, Milli JDiklafaa Rimold, timcffld ihtilil .....ra 
.U.n f ~ l~dldyan uçaft. hir s:t • gün daha ziyade ~iddet p~yda e - lar. Birçok mahallelerde &üt.çü!er m-•......1-ı .. _..ı...._8 meanır bakar.- • _ _ _n__m L!a.- -fha.-- clair .. 
._. az~ ~1 etle bombardır.:tan deceğine deWet etmektedır~ adet.i «edikli bir haldedir ve her- ..-ı..... ...... l'Ull~ uıuqw • ._ 

•!erdir. MISIR KIZILAYININ BOM- hangi bir sebeple~ çekilecek larla ....-us•lann aon sünler · lan kanunlarının deiiftb0..111 
~inba.J1 Burgoyne'a bir şey ol· BARDIMANI ETRAFINDA olsa yerini 200 lira kadar hava de ıilllah kawwett.in ne aiW ah· keyfiyetinin bitarafhta na, ... 
~ da ayni surete taarnITa Kahir, ıo (A.A.) - ttalynn p&rUIDa devredebiliyor. Parti "Mide mldahalede bahmacaklar•- aayıla•llecefiıri .&Jlemittir. 
~ \Taldia kasabasında, bil - tekziplerine bir mukabele oln.ak hafkanhjı cemiyet idare he,-1. m incelediklerini J&SIJOI'. 
~ oı:dm, ç~uk Ye iht"yarlar - üzere Kısrr _ Habefi&tan komi • nin verdiği bu bahatı ehemmiyet. Bakanlar, yalnız uçaklarla tfo. 
- ak üzere şimdiye k~dar 14 te müddeaaını teyiden prens ts- le dinlemit ve lbmıplen tedbir- ._..nm aridalm bir rol OJDiJa . 
ı:r• ~ yaralı sayılmıştır. ~l Davudun bir telgrafname~n- lerin derhal almaealmı vadetmif. L.n s.:-ı LL-- l.anl 1 ·ıw 

1
11 bir rüzgarm köıiiklflmi~ ol d ğıd k' f •·-m zik!etmek • tfı D ece ..... , ~t ann Dil -,,._ ı h · en af& 8 1 ıı~u•.ı· • re ı'le onun kend'ııı0ne laz" nn olAn ,,_-g,n ar astanenin bulun tedir: 
noktada büyük zararlar vü. "ııaıyan uçakıan biti oıa':ak Yunanistanda in- pyı.n tedarik etmekte otduı\I 

IOJıı letinni§tir. Binbaşı Bur· Mısır sıhhiye Heyetini bombardı • 1.ıer arumdaki miinakalib te · 
'lai·~e'un da çadm aletleri ve er - man etmifler ve mitralyöz ateşine tihap harırlılclırı mbı _.. kabili,.ıinde olmad•-
·~ levaziinı ile birlikte yan • tutmuşlardır.,, · iJsu ıinaitlerclir. 

da .. Şurasmı ilave etmek icap eder ı"kı· fırka ıı·derı Çaldarı·s•e n....-li Tele .. af cliıor ki: Bu,.,_ soylendiğine göre, has ki J4wr hükUmeti, Cenevreye ret _, .- ·ıih 
ti G.ı...-:· ~rindeki kızıl haç işarr mı" hır· proteatoname ~öndP.rmek i· Kondı·ı,·a aleyb;.de rait altmp bu iki nevi 11 

.. l\l 

.~yle göz önünde cldufmı ~in Habeşistandaki Mısır ko~o. .... tabi,.U. krediler tahaiı edil · ~~ 1ıııiııbardmıan, ttalyan)a - ıosı'.mdan mlltemmim maltlııtıı.t IÖz'er IÖy• ediler meoi karar altına alınmıtbr 
~~ • !taç işaretlerini taanıız - mılmesini beklemektedir. Atina.18 (~) --.. intihabat FRAllSIZ FiLOSU GARBI 
~ Wlhema hedef ittih3z ettik "'-. haZ8'hklarr ...,._ etmılltedir. Ye .a r•tJ[ADA 
. ....,. tıll&gıbnaktadır. J · f__._ L-. JUi_.._ ,... ... 

Diler memur/artla 
afıarını ı•tetliler 
Atina, 16 (Kurun) - Kondftla 

Ye aldarit zamanlarında açıla p • 
kardan memurlardaa 1rir la.at Wk 
rar w.zifelerine a)ıamqb. Affedi • 
lerek bu ıübek memmlanlu da• 
tanda kalan cliier me...dar la• 
hal ıuretinden memnma olmadık• 
1anm bildirmifler ve keDdileri ... • 
de affemlerek ..mfe1e a1mmala • 
l'IDI iltemitlerdir. 

A•hr •İf••etl• 
ufraşmı9or 

Trltumı BiR iSYAN Suikastçı ann Dl ..... lid.leri .. , .... k .. ı •• Brest, 18 (A.A.) - ikinci, fi., 
~ 16 (A.A.) - Alman muhakemeleri ~= ;-.,!,=: lo ...w 'Afrika sahillerinde b~r 

&tına büroau bildiriyor: çu parti ile Çaldaritin" Kondili· cevelan yapmak üzere hueket el· Atina, 16 (Kunın) - Had.i)'e 
lfa1~-:-dalqam buraya, Gocam e - (Uıt ~ wn.dde) tin fırkalan aleyhiade lialer .a1• mittir. Filo. 1irmi Kanunusanide ftkili Bay Pa~p aalrerin ıi,uet 
İ~ e llabef hükWnetine kar· ldmunln ifkeace edilaa-tial bildlrca ı...1t1.dir. Kazablub1a varacak, Port le metrul olmadrlmr IÖylemif M 
fi ... ~ hareketi çıktığı hakJ~m ıiSzlerinin doiru olmadılmı ve mahke- Venizeloeça parti lideri Sofu. Etieıme Ue Dakar'ı ziyaret ede · ba huaU1ta çıkan tafialan kat'iy. 

1.. bez: gelmiştir. ınede dolru a8ylemedill için laakk;nda li. kral wclü+- teDU' ~bü • cek Ye tlhiitte ham ı..,..101 H • yen tekzip etmiftiıı. 
%4~ .. ~~~~~~~~n~~~~~~~~~-----------------------~ hfildbnete kam bazı memı ...,lfd'. M.lddeksmumt buııq defa rey Terifmtm1e1i için tedbir • Bel d• 1 •d • d 

""- r \'Ukua geldiği h~kkm • görillmekte olan dava De a1tblr oku- 1eF alan ıum litem~ir. e Jye SU ar J 8feSID en: 111111 l&Jia nrdı. Tsana gölünü dılmı 81ylemit. suçt.ıarün AH Sa.'bie •-· .'5.b..~ ft·t~L.~ • ~ 
a.i...:" etRıekt:e olan b 1 tin n.t-.t -L:H L... sa- :. e!-L- a c1t -t'f'elDJ ueaun:q, matuuale ld • • f.-.!L:ı --L- d 19850 d L- ! _.. .... ..,... u eya l' müu.ıaa vı;auı avu-t - .,. .... -.. ya,.. • ...,...,., tntiha•ttan areımmn ...... , -...u.r•n a mevcut a et -._ ı~ı 11'"'9! 

lneldenberi Adisababaya mildc!cumuminin bu .a.Gııe ~rak et " ._... ..ı.. fm.alarm Malaımdald pıvah açık arttnma ile satılacaktı". 
bir ~ette bt!lundu- ittir _., _.ı _ ........... 
etttrl!meldedir. m : ddehunuml muWreme 1mua doetlaldarmı ......, ... edec-"I•. 1 - Satzt prtaamen puut:r. olarak Lnum .. ,iMaa•-· 

._d"'ne_"_ ve_~ rdıKleri malti • ta~ 1fSn mabmı latMtaJa .~ rlnl .a,lwlftlt. bilir. 
~ kıtaatı hükU • karar1aıtırcb. he ..... mt 14 ti dnlıill d1lll* U.. 1- Açık arttırma 29 - 1 - 931 Çarp .... atlai IUl 11 .. 

karttkoym\lf ve hü- lluUkemeye, &ntiaWüi pettem ·I n, 10D WrM. • T .. • , • ılıl W.. ••ı .. sia4e J&PI IK&1dır. {m) . 




