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Habeş'ler, geıiel taarru-z-,a·-h~a-z Lrlanıyor 
1ıı : 3 - No : 607 Telefon : 2776 

Fiata 000) Para 

lstanbul, 29 (özel) - Paris gazetelerinin Adis-Ababa muhabirleri; Habeş'lerin bütün cephelerde 
hummalı bir faaliyet içinde bulunduklarını ve umumi bir taarruz için hazırlanmakta olduklarını 
bildiriyorlar. Verilen malumata göre, Ras Seyyum ile Ras Kassa ve Ras Nasibu, taarruz için Habeş 
imparatorunun emrini beklem~ktedirler. Haheş'leriu, Şubat nihayetine kadar bir hııçuk milyon as

ker toplamış olacakları bildirilmektedir. 

Adua - Makalle yolu kesildi 
Haheş'ler gece ha~kınları yaparak Italyun'ları 

zilerinden atmağa muvaffak oldular 
mev-

lsveç'liler yeni bir hastane kuracaklar 
Adiı-Abba, 28 ( A.A) -

Şimal cephesinde ıiddetli 
yatmurlara ratmen ltalyan· 
lar 20-23 klaun1ani muha
rebelerinde kaybetmiı olduk· 
lan mevzileri tekrar ele 
ıeçirmeie çalıımaktadar . 
ltalyaa topçuıuaun geceli 

1ıündiizlü yaptığı ateıe rağ

meo benllz ltalyan piyadesi 
hllcuma !kalkmamııtır. Buna 
mukabil Habeı kuvvetleri 
ııece karanlığından iıtifade 
ederek ltalyan'ları mevzile
rinden çıkarmak için m6te· 
madi bHkınlar yapmaktad1r. 
Bu tllbye ek1eri7etle muvaf· Habe~ 80.varileri 
fak olmaktadır. Adua ile olarak kesilmiıtir. veç kızılbaç direktörli Adia 
Makalle arasındaki yol kat'i Stokhol 28 (A.A) - Is- Ababa'da bulunan doktor 

._. • Landere bir telgraf çekerek 

Dün, bütu" n Londra ma- ıaveç kııılhaç seyyar haıta-
hanesinin yeniden telİIİaİ 
bildir mittir. ineç kızılhaç 

. . d ı·dı· tem ı çın e bey' eti ya ıeyyar baıtabane 
yahutta Adiı·Ababa veya 

~~~---~-_...·~----~~ 
Cenazeyi takib eden insan dalgası 
arasında bayılanlar çok olmuştur. 3 

milyon halk alayı takib etti 

Krabn ııAfmı ziyaret için Veet Minıtr'de toplanan halk 
Ankara 28 (A.A)- lnril

tere Krala betinci Jorjun bu
ı&a (dlln) yapılmıı olan 
cenaze töreni mllnHebetile 
bütün Ttııkiye dahilindeki 
reımi binalar ile Türk do· 
nanmHına menıup bütiln 

harp gemileri bOtiln ılln bay 

raklarını yarıya kadar çek· 

mitlerdir . 
Ankara 2 (A.A) - lngil· 

tere Kralı Beıinci Jorj'un 
cenaze Uireni mUnasebetile 
buınn aaat 11,30 da lngil· 
tere b&yllk elçiliiinde bir 
ruhani lyin yapılmııtır. Bu 
iyinde refikaları ile birlikte 
Baıbakan, blltlln Bakanlar 
l••ıraller de•let y6k11k 

memurları ve bliUln bllyük 
elçiler hazır lbulunmuılardır. 
Bu törende Cumur baıkanıoı 
özel büroıu direkt6rü ile ya
verleri temıil eylemekte idi. 

Londrı, 28 (Rıdyo) - Şehir 

bogCln bıetıa bııı ayaklanmııta. 
Kral beılacl Corc'on cenaze 
ılayıaı taklbetmek lıdyen bin 
terce halk, an·llH yağın yığ· 
mm n bakdm ılrea çok ıld· 
delil ıoğoğa raAmen yollardı 

beldlyorlardı. Cen11enln geçe
ceği bGyftk caddenin nğ •e 
10l tarif lar1nda yerler yıpılmıı, 
otellerin n aparlmıalarıa hıl 

konları halklı hınca hınç dol· 
muıtu. Saat 9 ela, llHydıa gôn· 
derilen huıoel arabalsrla mohle· 
telif dnle&lere mınıub heye&ler, 

diğer ~Gfuıu çok bir mahal
de esasla baıtahane tesis 
ederek faaliyetine devam ey· 
liyecektir. 

cenı~nla balundutu Veıtmlıter 
ıarayına taıınmıAa bıtlamıt· 

l1rdı. 

Geltn krallar. prenelerı yek· 
diğerini takiben Hnya ~eldi· 

ler. Bu ıırada knliçe Meri, 
kıı klrdeıl Noneç krallçeıl 

(Mudç) ile birlikte Hraya H!ıl 
oldular. Beılncl Corc'un cen1Ze 
merulml, 190 l de vefat edın 

kraliçe Vlktorya'oın ve 191 O 
da ölen babHı Edvard'ıo ceoa· 
ıe met1~lml ,gibi oldu. Nıe. 
bir top ırab11ına kondo. Tı 

buton Gıerloe, loglherc'~I müı 
ıemlekelerlyle benbrr gi'.hlrren 
barhı, armalar ve kralın asası 

VHf!ttlldl. Evveli bir bahriye 
mafrneıl •e onu takiben 
kara aekerlndt>n bir kıt'a eara 
yın bpmnda dlzlldll~r. Bu 
kıt'ılardan ıonra mCbteml .. ke 
kıtaatı, topçu, tayyare kıtHll 

yer ıldılar. 

' Saray rahipleri, erkanı bar 
biye erktnı, mDtnef fa Kralın 

fıhd kamınclanı balandağa 

10 unca alay, marepllar, ge· 
nerılltr n bahriye amlralları 

ııra ile gelm~ıl rdl. Sarayın 
bıhçeılalie lıko yalılar keadi· 
lerlae maluaı gaydılsrlle hı· 

ıfa bnal1r çalmaktı idiler. 
Berkeı gOıyııl1rı dökmekle 
n ba b11ln bualsr, umaml 
tee11Grl ılyıcleleıllrmekte idi. 

• Dfltlamı 4 ncil tahif ede • 

Değirmen

dere ci-
Sosyeteye aid vapurla
rın devri teslimine 

nayeti devam ediliyor .•. -
Yürük Osman,ka- lzmir · Istanbul postasını, Aksu ve 
rısı Elif ile karde- Güneysu vapurları yapacak mış 

şini öldürdü 
Enlkl gere D,.ğirmendcre oıbl· 

yealoln Abmtıbeyll köyft yakı · 
oındıki kışlakta lkl ldeinln 
ölO:nOle neılcelenf'D bir cinayet 
olmuıtor. Katti, bir yfirüktOr 

ve öldGrdOğO lkl klefden biri 
karaıı, öteki de ke dl karde~l · 

dlr. Haber ıld1Aımı11 gôre katti; 

kendi kar11Ue brdetlnl fena 
bir halde yıkllamıı n bıçakla 

- lkvarnı 4 rıcü sahifede-----·-·--
Alber Saro 
Beyannamesini 
yarın okuyacak 

M. Alber Saro ~-
lıtanbul, 28 ( Özel ) -

Paris gazetelerinin mt\him 
bir kısmı, Alber Saro'nun 
yarın toplanacak olan par· 
Jimentoda okuyacağı beyan· 
nameden bahsetmekte ve bu 
beyannameyi anlamak için 
sabırsızlıkla beklediklerini 
yazmaktadırlar. (Eklerur Dü· 
lest) gazetesi, Alber Saro· 
nun bllyük zorluklarla çar· 

pışacağını ileri sürmekte ve 
şunları yazmaktadır: 

..Vana, ziraat programının 
tatbikatına girişilecektir. Bu 
iı için büyük fedakirlıklar 

lizımdır. Alber Saro kabi
nesi sufı iktiza eden mil· 
yonları nasıl tedarik ede· 
cektir?. Kredi meselesinin 
halli kolay birıey değildir. 
iç gailelerden baıka Ce· 
nevre iti de vardır. Veni 
kabine, dıt ıiyaaada muvaf· 
fak olabilecek mi?. Bl1Uln 
bu suallerin cevaplarını hi· 
di11ler verecektir." 

Ege vapuru limanımızda 
lıtanbul 29 ( Özel ) - devam edilmektedir. Şimdiye 

Feshedilmiş olan Milli Türk kadar bağh bulunan vapur-
vapurculuk sosyetesine aid lardan birkaçının teslim ve 
vapurların deniz.yolları iılet· tesellüm muamelesi yapıl· 
mesine devir ve teslimine • - Devamı dördüncü sahifede-

~~--~--••~•~..,_. ..... ~ ... --~-~-
Mısır'da vaziyet: --------3 talebe öldü. 15 po-

lis yaralandı 
Nahas paşa bugün kat'i cevabını 
verecek Mısır'da krallı dikta
n törlük :mü ~kuruluyor? 

Mısır'da .. talebeuio nO.mayişi 
Kahire 29 (Radyo) - Mı- bu kabine diktatörlük aala· 

sır'da siyasal buhran el'in biyetini baiı buhınacaktar. 
devam etmektedir. Mahir pa· Kahiı .. , 29 ( t{adyo ) -
ıa, Veft Partisi lideri ile ıon Talebe, nüc.ayişlere devam 
görilımesini bugün yapacak etm~ktedir. Abidin mahalle· 
ve kat'i bir cevap iıtiyecek· sinde zabıta ile halk aratın· 
tir. Nalıas Paşanın cevabı da bir çarpışma olmuı 20 
menfi olduiu takdirde, Kral; kiti yaralanmış, 3 talebe 
kabinenin teıkiline Mahir ölmüı, 15 poliıte ağır ıurette 
pııayı memur eyliyecek ve )'aralaamııtır. 
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Nakili: KAMI ORAL 

(Ulusal Blrllk) 

Ispanya'da hala karı

şıklık ve anarşi hü
•• •• 

29 ikinci K&nuD Jt 
' 

-36- küm suru yor 

Mikado hükftmeti, mü 
vat istem.ek için müsll' 
it z~manı bekliyordll 

Haf iye (Tolhiyak), kar üzerindeki 
Büyük Britanya ve Vatikan kilisesi, 
lspanya'nın dahili politikasında 

mühim rol oynamaktadırlar 

- ' japonya öyle bir adalar silsilesı· 
uyak izlerinin mukayesesinde 

hazır bulunmak istemedi 
dir ki, buraya yabancı hiç 

bir amiral ·sokulamaz Ben de bu fikirdeyim. 
Ancak, maktul tacirin ce
binde bulmuı olduğumuz 
mektubu, hizmetkar kadın 
yazmış olamaz. 

- Ne için yazmış ola· 
maı:? Madam belki de ken
di yaz11ile bir mektup yaz· 
maktan çekinmeie mecbur 
idi? 

Olabilir. Fakat biz ma· 
damki hizmetkar kadın ile 
iitiıal ediyoruz, onun daire
sine çıkıp araştırmalarda bu
lunahm. Zira ev içinde yal· 
nıı orasını görmemitiz. 

- Pek ili orasını da gö· 
relim. 

Emniyet direktörü, hafiye 
Tolbiyak ve merkez komi
seri üçü birden hizmetkir 
kadının yattığı odaya çıkıb 
araıtırmalar yaptılar, fakat 
yeni birıey bulamadılar. 
Evin mutbahile yemek sa· 
lonu müstesna, her tarafta 
herıey yerli-yerinde idi. Do
laplar boıtu. Emniyet direk· 
törü bu vaziyetten ıonra 
dedi ki: 

- Hizmetkar kadın da, 
madamı gibi seyahata ha· 
zırlanıyormuı. Dehlizdeki 
sandıklar içinde hizmetkarın 
elbisesi çıkmazsa, kendisine 
aid olan eıyayı ahb götür
müı olduiu ve el'an Pariste 
bulunduğu anlaıılacaktır. 

Şimdi M. Tolbiyak! Bizim 
burada bazı adli ve tıbbi 
tetkikattan baıka yapacak 
hiçbir işimiz kalmadı. Bence, 
bu tetkikat esnasında sizin 
burada bulunmanıza IUzum 
yoktur. Tertib olunacak za
bıtnameleri ben size gönde
ririm. 

Ev sahibini bulmuş ve evi 
kime kiralamış olduğunu an
lamak üzere yapmakta oldu
ğum tetkikatın neticesini de 
ayrıca bildireceğim. işin atisi 
sizin himmet ve 'ayretinize 
kalıyor. Bu andan itibaren 
istediğiniz gibi hareket eyle· 
mekte muhtarsınız. 

Tolbiyak, elini Emniyet di· 
rektörüne uzatarak : 

- T eıekkür ederim. Ka
tili keıfetmedikçe bir daha 
bu eve gelmiyeceğimi size 
pmdiden haber vereyim. 
Komıııların beni tanımaları 
pek de iyi değildir. 

Dedi. 
Direktör, (Tolbiyak) ın 

elini sıktı ve: 
- Pek akıline bir. müli· 

haza! 
Dedi ve devam etti: 
- Fakat gitmezden evvel 

size kar üzerindeki ayak 
izlerini göstermek isterdim. 
Bugece gelipte .. Mari bura
da mısınız?.,, 

Diye kadını çağırmış olan 
adamın kar üzerinde bırak· 
tıiı ayak izleri diğerlerinden 
kolayca tefrik edilebilir. Bu 
iıleri yekdiğerile mukayese 
ederek evvelce diJsizle ge
len adamın ayak izleri ile 
sonrakiler yekdiğerlerine 
benzerse, iki defa gelen 
adamın, ayni kimıe olduğu· 

na kanaat ederiz. 
Tolbiyak heman cevab lspanya'da iç vaziyet hali tevdi etmemit olmasıdır; 

verdi: karıııkbr. "Lindepedon" ga- zira bu halkçı ve Katolik 
- Siz bu mukayeseyi ken· zetesi bu hususta aıağıdaki olan zümre lıpanya'da mev· 

di baıınıza yaparsanız daha makaleyi yazıyor: cut politik teıekkülleria en 
iyi olur. Zira ben, burada lıpanya'da hUkfımet ıekli kuvvetlisidir ve bu grubun 
ıuna buna görilnmemeliyim. değiteli takriben bet sene mlime11illeri olmadan Parli
Birde izlerin üzerini örte- kadar olduğu \ıalde, lapan· mento da bir ekseriyet te
bilirsiniz. Münasib bir za· yol idare idetleri hennz de- mini mutaıavver değildir. 
manda gelir, birlikte ltu mu- ğiımiı değildir. Cumuriyet Bunların haricinde temin edi· 
kayeseyi yaparız. bilha11a Soıyaliıtlerle birlikte lebilen herhangi bir ekıeri-

Emniyet direktörü hafiye- hareket eden Radikallerin yet aıla mustakar olamaz. 
nin bu mütaleaıını makul eseri idi. ispanya' da halen hükem ıli· 
gördü: Fakat bilihare anlaşıldı ki ren politik keımeküş, diğer 

- Hakkınız var - Dedi· rejim deiiımeainden mün· birçok demokratik rejim ya
lizım gelen tedbirleri almak haaıran radikallar müstefid ııyan memleketlerdekinin he
için vakte ihtiyacınız var· olacaklardır. Tanzim ettik- men aynidir ve malt\l olduk
dır. Katili bulmak için leri teıkilitı eıasiye kanunu lan hastalık ta birdir. Derin 
az mühlet istediniz. Arzu bütün (ıpanyol hayatını an· Parti ayrılıkları ve tiddetli 
ederseniz bu mühleti uzata cak alt-liıt etmeye yaraya- muhalefettir. 
biliriz · bilmiıtir; nitekim sonraları Bu vaziyet karıısında rei· 

Tolbiyak cevap verdi : soıyaliıtler , hükumetten ta· sicumur Mtııyll Alcala Za-
- Hayır,] hayırl. Bir ay mamen ayrılmaya mecbur mora'nın "Kartez., leri da

kifidir. Bu mliddet zarfında edilmitler ve lspanyol radi- iıtmaıı kadar tabii birıey 
katili bulmağa muvaffak ola· kalleri partisinin ıefi M. olamazdı. Ve bu dağılma 
cağımı ümid ediyorum. Lerroukı tarafından da artık kararının, monarıiıt ve diğer 

- Pekili siz bilirsiniz. müzaharet göremez olmuş· ıağ taraf gruplarının rerek 
Adamlarımızın hepıi ıizin lardır. blik6met reisini gerekıe de 
emrinize imadedir. Birıey iki sene evvel memleketin devlet reisini ana yaaaya 
söylemek istediğinizde ne· yeni politik temayülünde bir mugayir hareket etmit ol
zaretteki hususi daireme tam saia doğru hareket makla itham ettikleri ve bu 
serbestçe gelebilirsiniz. Dil· mliıahede olunmu,tu. Parll- yolda bir karar ittihazı ile 
sizi görmek lüzumunu hiı· mentodaki milli katolik bunların muhakeme edilme
seylediğiniz zaman da kendi· ziimreıinin yliz on ve çiftiİ lerini istedikleri biranda 
ıini size gCSsterebiliriz. partiıinin otuz meb'usu ek· verilmit olması Zamora'nın 

Tolbiyak, ellerini kaldı· seriyet temini teıebbtııle· kuvvetli politik ıabsiyetini 
rarak; rinde muvaffak olamamış· bir defa daha tebarüz ettir· 

- Aman şimdilik gör· lardı. Bununla beraber mittir. Zamora 1933 de 

mek l·ıtemem, zı'ra kendı'ıı"nı' "k t 1 d "k' .n. t ıosyaliıtlerin de önüne ayni or ez" er e ı ı yuz o uz 
görecek Ölursam.bütün pliil- dözt kitilik bir muhafaza· veçhile geçmiıti. 
larım hu"ku"-msu .. -z k-.ı-ır. Be-n O vakit katolik ve muha-kirlar bloku vardır ki ara· 
bu dilsizden istifade etmek larında ıeksen dört kadar fazaklr mebafili aoıyaliıtler 
için herifin beni tanımaması merkezci ve cumuriyetci aza aleyhine harekete getirmeğe 
lizımdır. bulunmaktadır. Mamafih muvaffak olmuıtu. Bugiln ise 

Dedi. mllıyil Lerroukı yilz yirmi bunlar fazla sağ davranmak 
Bu sözlerin teatisinden bir kadar meb'uıu olanTam niyetindedirler. 

Zamora "Kortez" )eri da
sonra M. Tolbiyak, emniyet solun hareketlerine devamla 
direktörü ile vedalaştı ve muzaheretlerini aıla esirge- ğıtmakla bu sefer kendi 
kürktinün yakasını kemali memiıtir. Vaziyeti a11I ger· mevkiini tehlikeye koymuı 
ı'htı'mamla kaldırdıktan sonra · 1 t ' 1 · • bulunuyor. Gelecek intibagın e en meı e e reısıcumur 

batta (16 ıubat ve 1 mart) 
evin avlusundan geçerek M11.ıy11 Alcala Zamora'nın u u bir cumuriyetçi ve mutedil 
kendisini bekliyen arabaya halkrı katolik fırkaaının ıefi 

T ekseriyeti temine muvaffak 
bindi ve (Pigoı)a bir iki söz bulanan mUıyü Gil Robleıe olamıyacak olursa makamını 
söyleyerek ayrıldı. hOkGmet itlerinin riyasetini terketmek zaruretinde kala· 

2 inci Kısım muayyen idi. • Mesela, nazik cağı aıikirdır. 
Dünyada her ıey deiit· bir müsytı kılığına giren lıpanya'nın dahili politi· 

meğe mahkümdur. TebeddiU hafiyenin, favorileri, munta· ka durumunda bliyük Bri
kanunu, daima büküm icra zam bir halde, b~yaz boyun tanya ve V atikan faal bir 
eder. Polislik, eskiden hiç bağı takar, Altın düğmeli rol oynamayorlaraa da, muh
değiımeyen bir takım kai· mavi elbise giyer ve göğsün· telif partilerin çarpıımaları 
delere tibi idi. HattA . bir de niıan bulunurdu. ve muhalefetlerin çok ıid-

Japonya'nın Londra denizi tarafından korunan v~ 
konferansında ileri silrdüiü tinin menfi bir ciheti de J 
"Müsavat,, hakkında (Popolo dır. Birleşik Amerika c' 
Ditalya) gazetesi fU maka· ve vaai cephelerini mndJ 
leyi yazmııtır: etmek mecburiyetin~ 

. Mikado htıkumeti, bOyOk Panama kanalı bu b ' 
Britanya ve birletik Ameri· mevcut güçlüklerden b:, 
ka deniz kuvvetleri bakı- ranı hafifletmiı ise b-!J 
mından 111üsa,at hakkı ta- tamamen izale edeme~ 
leb etmek için münaıib za· Japonya bilikis mu• j 
manın geldiği fikrindedir. stratejik bir vaziyete 111 dl 
Japonya on liç ıene evvel tir. Japonya öyle bir • I 
deniz devletleri arasında ak· silıileıidir ki, buraya bl, 
dolunan muahedeyi redet· amiral sokulamaz. Ru• fi 
mekte ve Okyanuslarda mü- sunun yaptıiı tecrobe 
savat hakkını istemektedir. neticeler vermiıtir . "" 
Bu ihtilif diğer tarafların Avrupa'nın ve Ameri 

serdettikleri metalib karıı • o mıntakalardaki D~ 
sında vahim ve müıkil bir düımüıtnr. Japonya 1 
hal teıkil etmektedir. ıenelerde Amerika 'nıo, ~ 

8Uylik Britanya, domin· ya'nın ve lngiltere'nin iJ 
yonlarını ve blitlln cihana dıkları buhrandan İl--' 
yayılmıı olan müıtemlekele· etmiıtir. Bugün de Ja~ 
rini ve ü11übahrilerini kontrol logiltere'oin Akdeniz:d• (1 
etmek mecburiyetindedir. bğı tecemmudan bır fi. 
Büylik Britanya filoları olarak iıtifade etmekte~ 
yalnız denizlerde tehlikeye Eğer eski bilyiik de91.4 
maruz kahr. lngiltere'nin kapalı denizlerde 11dd~ 
filoları Akdeniz'de toplaması kalkııacak olur ise bu "'fi, 
bu sabada hlııl olacak müı- ket uzak deniz ve O ti 
klilit bakımından iyi bir nuılar üzerindeki tabak~ 
miıal teıkil eder. lerine ve pereıtiılerine ,1 

Birleıik Amerika, masun, wm sonuçlar tevlid 
mlltekiıif ve iki Okyanuı cektir. .............. 
Suriye'de peçe ve çar 
şaf aleyhhıde mü· 

cadele başladı 
Bayan; (Nazire Zeyneddin) bu bal' 

susta bütün Suriye kadınlarıfl1 

rehberlik etmekte devam ediy~ 
Berut'ta çıkan (Yıldız) ga- sında bir allmeti teal~ 

zeteıi, Suriye' de peçe çar· olmak &zere teaetti~ t;,I.. 
ıaf hakkında açılan müca· etmi,lerdi. Burada bır •--,J 

• v d k' tllrün zavallı m&ıllm-":i 
delede~ . bah11le aıagı a ı ne büyük feliketlere yo~ 
makaleyı yazmıtbr: ladığını uzun uzadıya il' 

BeaiOmmiye zamanında ha· edecek değiliz. • 
lifelerin vlizerası kendi ka· yalnız ıunu söylem~.~ 
dınlarile avam kadınları ara- teriz ki şarkta med~ 
sakin bir iti ve normal bir ve iıtiklll yolanda en ~ 
iktisadi çalışma devresi va· adımlar atan ve yat•;~ 
delmedikleri aıiklrdır. istiyea milletlere ı11k ~~ 

-~·.--

polisin kıyafet değiımesi bile -Arkmı vur detli olması, memleket için 
"19 .................................................... 1 ...................... . 

ren Türk geçliği hnrr~ 
ve istiklil vadisinde ilk ~ 
veyi kadınların yoz.O• I 
kara perdeyi yırtmak .. ~ 
mak cesaretini gösterdi ·~ 

Sineması Telefon 
31sr T;{s{00 Tayyare 

_... ----... - __ ........ ....,...,,,.._ .... ... ~~-----

Bugftn senenin en zarif, en faotazi Fransızca s3zlft ve şarkılı btıytık 

Le Prnnce De Mnnuöt 

Gece Bülbülü 
UE1'RY. GART t11rafından temıil edilen gençlik, zevk, neş'e, 

a,k, musiki ve kahkaha filmi 

Ayn=:ıı o l'P $\ MUSİKi ÖSTATI .. ARI SERİSİNDEN JOHAMEI. BRAHM'IN LA BOHEM OPERASIN 
U ~<9JDAN BAZI PARÇALARLA MEŞHUR NiNNiSi 

FOKS: (TÜRKÇE SÖZLÜ DÜNYA HABERLERİ) BEŞiKTAŞ TAKIMININ ATJNA'DA YAPTIGI FUTBOL .MAÇI 

Seans saatleri . ~ergün ıs . 17 • 19 - 21,15 Cumarteai 13-15 talebe seansı. Pazarı&nü 13 de 
• ıllve ıeanıı vardır. 

Ankara'da doğan bu~ 
neıin ışıkları Mısır gen ~ 
nin yüreğine itlediği , 
Türk'lerin komıuıu ~ 
Arap'lardan bu uyanıkb ~ 
istifade etmeğe baş\adl1 d 
Yazık ki, kadın il~ er~ ,1, 
birbirinden ayıran bu lı , 
perdeyi yırtmak içiD J 
seda, bir erkekten d 5'
bir kadından çıkmııtır· ~ 
riye'li Kasım Emin, 111 '.,t 
Mısır' da sesini çıkar• 
mittir. 

Suriye'de daha doj 
arap muhitine ilk iıyaD 
muhterem ve mtibeccel b 
-D.wımı 3 üncıJ 



Şaşal 
Suyu kaynağında 
yapılacak fenni 

tesisat 
Şaıal suyunun, diğer su

larla karııtmlmamaaının te
mini için mubaaebeibuıuıiyece 
yapılacak olan tesisat etra-
fındaki tetkikat devam ey· 
)emektedir. 

Ge~enlerde bu husus için 
Y•~tı~ımız neıriyattan sonra 
vahmız Fazh Gülec'i -
terditi alika net'n ~odı· M ıcesın e 
ıuubasebeibusuıiyenin, Şaıal 

yu kaynağında fenni tesi-
sat yapması ve kapların 
orada kontrol alhnda dol~ 
durulab mlbürlendı'kt . en son· 
ra .bır daha açılmıyarak milt· 
terde o suretle t 1 
k 

sa ı ması 

ararlaıtıralmıı b 
b6tçeye tabsisatve k uaene 

f 
onma~ 

muva ık göriilmiiıtU B 
d hT · u esas 
~ ~ ınde baılıyan tetkikat 

gıttıkçe ilerlem kt ' · e e ve bu 
ııe ne kadar para ıa f J .. r o una-
İıb~ıyı~~:biFt lolaGnmaktadır. 

az ı illeç, biz-
zat Şaıal ıuyu L k d menuaına 

a ~r gitmiıler. •e yapılan 
tetlukatta bulanma 1 
Teıi,.ta ilkbahara f ;r~ır. 
baıl•nacağı tahmin olun::;:. 

Sıddık Sami 
Don lstonbula dôndll 

Birkaç giin evvel feL . . 
1 

• ıırımıze 
ge mıı olan, lıtanbul On· . . ıver· 

ııtesı dekanlarından Ordi-
daryilı Profeıör Sıddık Sami 

611kU Bandırma ekıpresile 
lıtanbul'a dCSnmüı; lzmir ve 
Karııyaka iıtasyonlırında 
ıebrimiıde bulunan O . 't r nıver• 
ıı e ı ıençler tarafındın 
aturlanmııtır. 

U Profeıar Sami. evelki gün 
rla ve Burnava'ya giderek 

ahbaplannı ziyaret etmiıtir. 

uriye'de peçe ve 

çarşaf aleyhjnde 
ınocadele başladı 
-:8fllttUofı 2 inci sahifede-
firemiz ol B z an ayan Naıire 

Olivierve şOreka-1 N. v. 
sı Limited vapur VV. F. H. Van 

acentası 

- · Ce~deli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 . 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

" THURSO " vapuru 7 
ikinci kinunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN gelip 

tahliyede bulunacak. 

"ADJUTANT,, vapuru 8 
ikinci kinunda bekleniyor, 

LONDRA için yük ala

caktır. 

"THURSO,, vapuru 15 
ikinci kinunda bekleniyor, 
LIVERPOOLveGLASGOV 

yük alacaktır. 

"POLO,. vapuru 10 ikinci 
kinunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 

HULL itin yük alacaktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE

LINIS 
.. AGILA,. vapuru 5 ikinci 

kinuoda HAMBURG, BRE

MEN ve ANVERS'tcn tah

liyede bulunacak. 
Not: Vurut tarihleri ve 

••purlann isimleri üzerine 

deiifildiklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Oer Zee 
& Co. 

OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
" ANGORA" vapuru 20 

son kanunda bekleuiyor, 24 
son kinuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

"ANDROS,, vapuru 3 ıu
batta bekleniyor, 7 şubata 
kadar ANVERS, ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXCHMOTH,, vapuru 2 

ıubatta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacakbr. 

JOHNSTON VVARREN LI· 
NE - LIVERPUL 

"DROMORE,. vapuru 18 
son kin\!oda bekleniyor, 
LIVERPUL'dan yük çıkarıp 
BURGAS, V ARNA ve KÖS
TENCE için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahb6de 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüzHET 
Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet ~itleri INltar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın balis Morina Balık yağıdır. 

Şerbet iibi içilebilir iki defa ı0s81m6t6r. 
Biricik aatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

s·ıu_H_A_T EzANESI 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

laka (Okamentol 

ök8ftr0.k tekerle· ~ 
rini tecrflbe edi --ı 

1iz .. ~ 
~ 

CQ 
~ 
> 
= 

29 lklaci Kiaua 9~~ _ -

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halıs· 

lı gın t ı msali olan © markasını arayınız
1 

~ ~ 111111 il il 11111111 ~11111 il 111111111 ~~il il il 111111111 il 111111il111 il il 111 il il 111 il ili 11111 il il ili' 

ea ~lzmır yun mensucatı~ 
ve Ptırjen ~abapın : iTürk f\nonim şirketi~ 
en ftıtftn bir mftı· ~ := tzmir Yon Mensucatı Tflrk A. Ş. nin Halka· = 
bil şekeri olduğu- >Q..C ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
nu unutmayınız. ~ :: · ıa"evsimlik ve kışlık, zarif kuma~larla, batıaniye, = 
Kuvvetli mftıhil _.. ~ ~al ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci := 
iıtiyenler Şahap ~---·§ kordonda Cumhuriyet meydam civarında 186~ ~ 
Sıhhat ıOrgOn ~ ~ numaradaki (~ark Hala Tilrk Anonim şİr· ~ 
haplarını Maruf ,. ~ =: keti) mağazasında eatılmaktadır;..__~ezkar fabrika-:~ 
ecza depolarından 'J .J := nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
ve eczanelerden 5 olan mamulatmı muhterem mlt~terilerimize bir E - -

;;; defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. E 
.. _____ ıillllllliı--ıl = Perakende aatış yeri : 1 LToptan satıı yeri ~ 
Marangozlar ve ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 

arasınlar. 

- Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. ~ 
sanayiciler için ~ biraderler ~ 

=,Km-oğlu:çarıııı Asım Rıza ~ = ve biraderleri ~ 
~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ 
~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- E 
~ 1ar pazarı F. Kandemiroğlu § 
lll l l l l l l 1111111111111111111111111111 CI l l l l llll l il 11111111111111111111111111111111111111111111111111 ui 

Bir daha ele geçmi· 

yecek bir hrsat 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kahplık, 

freze, delik makineleri ile keresteleri, kaplamalar, pa- [kasına ı hemen müracaat 
prese tezgibı, kurutma ve peller ve saire satılıktır. Her ; ediniz. Şinhed~in'dea ıudar etti. 

P e11z ki N · z 
din İ•mini , .,.,k.. eyne~- F ratelli 
bOyftk k yaran ı gençlık 

Vapur Acentası tutkal furonu ve el tezgah- gün saat ondan saat altıya Zinet fabrikası sahibi 

VERS, ROTTERDAM, HAM- _ıa_r_ı,_ll_ıt_v_e_e_d_ev_a_t,_m_o_bı_·ıy_a __ k_a_d_ar_Zinet mobilya fabri- c ~ Ahmed Kızılırmak 
Sperco 

Y
ad d abramanlar sarasında 

e ecek b k beyk 
1 

ve er eı onun 
le e. ••ya abideleri önünde 

emah h ·ı tir A._.uıu ı e baı eğecek-
. aıd · b' . eııne pek derin 

ır ıınan 'b ol ve 1 lu ile merbut 
an bu b 

mtUefe • ıe atkir, cesur, 
.. , . .kkır arap kızı araph-
i n ıftıbar ed ... dand H ecegı vücutlar-
Ql k ır. er taraftan gör-

. t e te oldutu irtica ve 
••ııup k gurur ve cehaletine 

t •rıı zerre kadar zaaf ve 
ker~dd&d g6ıtermiyen bu 

ta~s:aban •rap kızı, milletini 
k u un ksranhldarından 
t:rtar~ak için Berut'ta mü-
~adıyen içtimalar akdede· 

re kendiıine taraftar ara
maktadır. 

Şurasını kemaJi memnuni
yetle dercetmek• · t · k' 
N . • ıs erı:ı ı, 

•z1re Ze dd' S . yne ın m8nevver 
d urıye ve Berut kadıaların-
h ~n mGrekkep oldukça mü-

ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

"CERES" vapuru 25-1-936 
tarihinde beklenmekte olup 

yükünü tahliye t;Uikten sonra 

BURGAS, V ARNA ve KÖS

TENCE'ye hareket ede-

cektir. 

" GAN YMEDES ,, vapuru 

27-2-936 beklenmekte olup 

yUkünü tahliyed~n sonra 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM-

BURG limanları için yük 

alacaktır. 

"CERES,. vapuru 10-2-36 
da gelip 15,-2-36 tarihinde 

ANVEr S , ROTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN ''ff taraftarlar teminine mu· 

va ak olmuı ve parlak ve "NORRUNA" vapuıu el-
t~rdli maksadına doğru pek yevm limanımızda olup AN-

I yük adımlar atmakta bu· D O K T O R • 
unınuıtur. 

·1ı~ıclldız ra:ıetesi, Arap ta
~· kı'nl e pek muazzam bir 
ın ı i k b . h P a ramanı olan bu 
emıiresini bGt6a nmimiyeti 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mlitehauııı 
'"inci Beyler SokaRı N. 68 

Tele n 3452 

BURG , COPENHAGE , 
GYDNIA, DANTZIG, OSLO 

ve ISKANDINAVYA liman· 
ları için yük alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 5-
2-36 tarihinde beklenmekte 

olup yükllnii tahliyeden 

sonra ANVERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG, CO

PENHAGE , DANTZIG , 

GDYNIA, OSLO ve IS

KANDINAVY A limanları 
için yllk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 30-1-36 
da gelip 31-1-36 tarihinde 
MAL TA, MARSIL YA, ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu kabul eder. 
llindaki hareket tarihle

rile navlonlardaki deiitiklik· 
lerden acente meauliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafıilit için 
ikinci Kordonda T abmil ve 
Tabliye firketi binası arka
ıında FRA TELLi SPERCO 
vapur acentalıiına müracaat 
edilmeıi rica olunur. 

.. --..... - . 
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29 ikinci kin•• --
Otuz Tabutlu Adi 

, - Moris LöblanmEn Meraklı RoJJJ_, 

Italya nın her tarafında haslıyan umu-• T•frik· '"J''"~ 
' - Blriod Kısım: VEHONIK -

mi hoşnutsuzluk gittikf;e artmaktadır ç•kmi!·::ii~:~~-b~:t .. ~::. ~:.~::d.ıı!:!7:0 .,!'t 
önümüzdeki 

sinde çok 
Cumartesi 

önemli 
günü toplanacak olan büyük Faşist mecli

ve heklenilmiyen kararlar verilecek miş 
lstanbul 29 ( Radyo) - Parieten haber verildiğine 

göre, ltalya' da umumi bir hoşnutsuzluk baş gôstermiş 
bulunuyor. Bu halin başlıca saiki, zecri tedbirler yO· 
zOnden halkın çektiği mahrumiyetler ve cephelerde 
gôrOlen betaet ve muvaffakiyetıizliklerdir. 

HOktimet, son zamanlarda fazlaca tesirini gôeteren 
bu kftskilolOğll bOyilk bir dikkatle takip etmektedır. 
Siyasal mahafilde slJylendiğine glJre, önOmftzdeki Cu· 
martesi gOnO toplanacak olan bftyftk Faşist meclisinde 
çok önemli ve hiç beklenilmiyen kıırar verilecektir. : ............. ·----------

Pamuk yerine petrol Bir Yobaz Yakalandı 
lıtanbul, 29 (Özel) - Hllkflmetimizle Romanya arasında lıtanbul 29 (Özel) - Gizli tarikatçılık yapan yobazlarla 

yeni bir ticaret anlaşması imzalanmak üzeredir. Bu anlaş· muhaberede bulunduğu anlaşılan Ômer Lütfü adında biri 
maya göre, Romanya bizden pamuk alacak ve yerine petrol yakalanmıştır. Yapılan tahkikat sonunda, Tarikatçıhk su· 
verecektir. çile Ankara'da mevkuf bulunanlardan birkaçı serbest 

------••ıtı•~•tt-• .,_.•••---.-•------ bırakılmıştır. 

Dün; bütün Londra ma· R· ----·~· . ..._._ ...... --
tem içinde idi 

-BCJJtara(ı birinci ıohifede-
MOtealuben Imparatorloğon 

en b0y6k oıhelyetlerl, gelmeğe 
baolıdılır. Boalar lmparıtor· 

loğon muhtelif armalarını tıoı · 

yorlardı. BOUln banlar, cenaze 
s.rıydan ılındıktan sonra ılı· 

yıo önOne g~çtller. Bandın 

sonra tıboto hAmll olan top 
mrıb1&1 aar.ydın hareket etti. 
Top ı:-abıBJnı Krıl 8 inci Ed· 
nrd, Veliaht dak Dlyork, dGk 

Kend Ye dnk Gloceeter tıldb 

ediyorlardı. 

Kralı n daklerl; Dınlmırkı, 

Norveç, Romanya, Bolgnlıtın 

•e Belçika kralları ile Franıız 

cumor bııkanı M. Lebron, 

hılya vell•hdı Ooberto, laveç 

veliahdı Gdetn ve mnhtellf 
devletler prensleri n İngiltere 
baobıkanı ile nazırları Ye moh 
ıellf devletler dıı bakanları, 

ecnebi detletler elçileri ıaklb 

edlyo.lardı. Bonlarıo arkaaıodı 

Krıllçe Meri, kıı kardeol Nor 
veç hılfçesi ile prensesler ıe 
il yordu. 

Bo ılıyan arkaeındın Lon· 
dra'nın kibar lllelerl ve yakeek 
tabakayı menıub ıhiller gelt 
yordu. Atay, Veet Miıter earı 
yındın ıyrıldı~tın bJr eaıt 

sonra s~n Ceymls earayıoı gel· 
mlş bulunuyordu. 

Sarayın pençerelerlnden bi 
rinde , mıltneffı kr11ho 
torunlarından bir preoeeı göz 
yaılarlle dedesinin cenazeılol 

takip ediyordu. Bu 11rayıo 

6nGode •e Kraliçe Vlktoryanıo 
heykeli hizasında ha111 alıyı 

doruyoıdo. Alay cenaze geçer 
ken resmi ıellm1 ifa etli. 

Sen Ceymlı sırayıodıkl İa· 

glllı bayrağı ılelosul yukarıya 

kadar çekllııılotl. Bu ıırıdı 

g6k yaza aneızıo açılmıt n 

gftneı görGomtıota. Fakat bo 
açıklık çok eOrmedl. Alıy ıy· 
parkı geldl~lnde ılddetli bir 
yağmur bıoladı. Alaydı bolo· 
nanlar sırsıklam oldular. Bıl 

konlardı •e yollarda balanın 
yOı binlerce halk, yağmura 

rağmen cenaze ılıyını g6z 
yıolarlle taklb etmlotlr. 

Alay, 11at 11 1 45 geçe de 
Paalngtoo istasyonuna moHıa 
lat etmlıtl. Cenazeyi metfene 
götllrecek olan hoıoıf tren, 
fnkallde kalabahktın dolayı 

yarım ıaat teehhtır etti. 12 yl 
38 geçe de tren (Viocor)a mQ 
ıencr.lheo hareket etli. 80 
trenle kral 8 inci Edflr, nll 
abd Ye dtıklerle kraliçe Ye 

prenıealer •e reıımlg HHl (Vtn 
cor)a gittiler. Tren (Vlocor) ı 
mov1&1lıt ettiğinde lop ıtalmık 
soretlle cen11e ııellmlaodı. 

(Vlncor) 11rayıoın kUlıe1lnde 
KınterborJ bıı plıkopoıo Ye 

Y oı ko Ue doçeater plıkoposlırı 
hazır bolonyorlırdı. Cen11e, 
bir mClddet ıoara kllt1eye ge 
tlrllmlo buloooyordo. Dini mc. 
raeiml mGtealdb 8 lnet Fd•ırd 
tekrar Btıyak Berltanya, İskoç 
yı, ŞJmıli frllnda ve domln· 
yonlar kralı ve Blndlııın im 
paratora ilin edJldl. Merasim, 
ıaat 14 te son• er mittir. 

MOıenffı beolncl Corç'on 
c~naze alıyın;-tıldb-;tmek aur;
yollııdı toplanın halk, bftytık 

heyecan Ye tteeailr f~lnde idi. 
KeeU kılabılaktın yftr.lerce ka 

dın bıyılmıohr. Bıyılınlar, der· 

bıl imdadı athbi olomoblllerlne 
blodCrllmekte n alaydın uzak· 
lıotmlmıktı idiler. Cenaze ala 

yanı laklb eden balkın, 3 mtl · 
yondın faalı oldo~o sö7leni 
yor. lbtlşım, fe•bllde idi. 

Rıdyolar, cen11e ılıyının ıey · 

rlnl daoyının bertarafını bil· 
dlrmekte ldl. 

lnglhere iç tılerl bakanı, 
radyoda verdlAI Franıızçı bir 
ıöylnde; mQtenffı btşlncl 

Corc'on, loglltere'nfn eo ctn 
tllmen bir krala oldoğuDQ Ye 

lmparatorloğon f'D 01ak kOoe· 
inine kadar haıoG teıirlnl 

gOetermek suretiyle mlllt t .,. 
ı~beaeınıo blblol kazınmış ol· 
dağono, hayatında bClytlk saray 

Ailesinin en oıyeste H bOyftk 
rt>l&l olmak llyakatını kazındı 

ğıoı •e ~ok 11mimi Ye ayni 

11mıodı demokrat ruhlu bir 

mlll~t bıbaeı olduğunu söyle 
mlotlr. 

Slr Con Slmon, nıOtevef fa· 
nıo, lntf11mpener, teokllltçı 

ve ıhenkçl bir ııhıılyet olarak 
yaoıdı&ıoı n en bftyClk mezl 
yetlerlndeo biri de, komoo de•· 
letlerle dalma doıtıne bir slyı11 

tıklb ~tmek oldoğono Ye merbı 

metli oldoğo kadar metanet ve 

Cf'Htetlle gıpte edilecek dere 
cede bir rohı lbıllk balondu· 
guno ı6ylemlotlr. 

ına yergisinde tenzilat 
--·--Yapılacak olan yüzde yirmi beş in

dirim hakkında izahname geldi 
Bina vergisi kanununa ek· 

lenen 23 2 935 tarihli n 2870 
aayılı kıootı ile bo kıounun 

tatbik ıoretl bıkkıodıkl izah 
name mıll) e veklletludeo H · 

JUl~e gelmloılr. 

Kınonı gGre 1326 tarihli 
mGlgı mfteakkafat n 4 Tem 
muı 931 Ye 1837 numtrıh 

bina nrgiıl kanunlarını göre 

1340 1932 mali yılları içinde 

omumt tahririne baılanmıt olın 
tehir, kıııba Ye kGyludekl bl 

naların kıt'Uetmlı lndlaıındıa 

y8ıde 25 1 lndtrllecektlr. 
Y ılnız yukarıda yazıla ıene · 

terde tahririne baolıomıı olıo .. 
bloılardın lradlarının tahml· 

nlnde nyı 1934 veya 1935 

yılları rayiçlerinin nazarı ltlbı 

ra ıhndıAı bidayet nyı lıtlnal, 
yıbud temyiz komisyonlarında 

t11rlh edilenler n ktııbl kat'I· 
yet eulktan ıon a lradlarındı 

tıdlltt yıpılmıo olanlar bu ten· 

Değirmeodere cinayeti 
- Ba.,ıwafı 1 inci şahif ede

lldelnl de öldGrmlıtOr. Cinayet 
bıkkındı ıldı~ımıı telsllAlı fi· 

zıyoroı: 

Y ClrGk Moııafa oğlu Osman; 

kar111 Elif ile Abmetbeyll 11· 
lrınındıkl. kıtlıkta bir yftrOk 

çıdırındı otoroyordo. Oımın'ın 
Bekir adında bir de kardeol 
•ardı. Oımıo; genç olan karııı 

E•lf ile kardeol Bekir arHınslı 

bnı mftn11ebetler bolundogooo 

bleııede! gibi olmoıto. 

Enelkl gece çadırda onları 

yakalayınca bıçığını çekerek 

h m karı11nı, hem de kardetlnl 

öldQrmGotClr. 80 cinayetten 

ıonrı kaçan O.mın jıandarmı· 

lar tırafıodın ııklb4!dllerek 

dan totulmuotor. 

Cln11yeı tahkikatına mClddel . 

umumi muHlol Şe•kl Soner 

dan el koymuotor. Maddelomo· 

mi moHlnl; dftn geç vakte 

kadar cinayet yerlndtn oehrl · 

mlıe dönmemle bolonoyordo. 

Kııll Ü•mıu da bogOn ıebrl· 

mise getirilecek tahkikat nrakı 

ile mClıtıntlkllge nrllecekalr. 

ıllden lıtlfıde edemiyeceklerdir. 
fuhnamede ek kanandan iı· 

tllıde edecek binalar oa ıoretle 
gOıterllmektedlr: 

11Gerek 14 H11lran 1326 
tarihli mQlgı mu11kkafat ver 
glııl kanonu n gerek 1837 sa 
yılı bina Hrgfıl kanonu hn 
ktımlerlne 0111110 1340 mıU 
ıeoeıl lptld11ından 1932 mılt 
yıb nihayetine kadar umumi 
tahrire bıelanmıo ve bu ka· 
DODUD neıredlldlğl 30 12 935 
aırlhlne kadar tahrir •e hlru 
itini bltmlo olan tehir, bsıbı 
'fe köy cft&Tftlımlarındıkl bl· 
16mom binalar, ltlnı leleri ta· 
mımen bltmemlı olın eClzvft. 
tamlırda yalnız 30·12 935 ta 
rlhlae .kadar lrıtlırt katlleomfı 

olan binalar ve muaddel lrıt · 

l.rın hangi ııene rayicine göre 
takdir edlldlgt, tahmin nyı 

lıtlnaf n temylı komfayonlırı 

kararlarında y11ılı olmayın, 

yahad 1932 ıeneel ile ondan 
evnlkl 1eue rayicinin nıaarı 

ttlbare alındığı zlkredllmlo olıo 
•e umumi ııbrlrln tatblkf nden 
ınnra hiç bir suretle tıdllAt 

görmlyerek umumi tahrirde ko· 
nalan iratları Clzerlodeo Yergisi 
ahnmıktı olan binalar kanon· 
dı g6ıterllen yaıde 25 nlıbe· 

tindeki tenılllttan fltifıde ede· 
celderdlr. 

1933 mali ıeneıl. lptlda1ıa· 

dın itibaren nmomi tahririne 
bıolanmıo nyabod 1933 mıU 

yı'ınrlın enel umumi tahririne 
baolınıp ta umumi tahrir mCl 
nısebetlle konulan lradları 

30.12.935 tarihine kadar kat · 

lleomemlo bulanın blnılarlı 

omomt tahrir neticelerinin tıt · 

blklne bıtlındıktın ıonra 
l 837 11yıh kaoooon 27 nya 
29 onca maddeleri hftkClmle· 
rlne göre ferdi nya menli 
ııdillt Teyı kalb, lfrıg veya· 
bud lfr11, lnıaat dolıy11lle ta· 
dilli komlıyonlır nca lrıdları 

yeniden takdir edilen binalar 
ek kanouandı göıterllen tenli· 
llttın letlfıde edemlyeceklerdlr. 

Kanonun birinci mıddeıılnde 
yazılı binaların gayri uf 1 Irat· 
lırından yft•de 26 1 tenzil edil· 
dikten ıourı geri kılın miktar 
larıadao, 1837 11yılı ktnonon 
9 uncu maddeal muclblace ltfı 

.-

dan nasıl gideceiiz?. ruretini hissetti. Bunu• 

- Buraya gelmek için geç· sakin bir tavurla: 
tiğim yoldan! Bir merdiven - ,..erdivenin 
ile yukarı kata geçeriz. bozulmuı. latifade 

V eronik yerinden kalktı: cej'iz. Dedi. 

- Cesaretiniz var değil· 
mi? Franıova sizin için çok 
endişe ediyordu. 

- Zararı yok. Fakat sizin 
hemen gitmeniz lazım. Ben 
esasen ölüme mahkümum 
fakat sizin mahvolmanızı is· 
temiyorum. Rica ederim, bir 

an evel iİdiniz. 
- Ancak sizinle beraber 

gidebilirim. 
- Ben de gelirim. Fakat 

sizin evvelden kurtulmanızı 
istiyorum. 

Veronik: 
- Stef an • dedi • her iki· 

mizin de kurtulmaaı için il
zam olan en birinci ıart, sü· 
kün ve soğukkanhlıktar. 

- Evet .• 
- Şu halde beni takip 

ediniz. 
Veronik bu ıon sözll ıöy 

liyerek pencereye doiru iler· 
ledi, pencereden baıını dı · 
ıarı çıkardı .. 

- Siz beni elimdeD tutu· 
nuz ki müvazenemi kaybet· 
miyeyim. Dedi. 

Fakat .• Merdiven yerinden 
oynamıı idi. Merdivenin bir 
çengeli asaldıiı yerden kur· 
tulmuı ve heyeti mecmuaıile 
yalnız bir çengel üzerinde 
asılmakta idi. 
Şu vaziyette bu merdi

venden iıtifade kabil delildi!. 

-8-
Fecaat .• 

V eronik yalnız olıayclı, 
bu feci vaziyet karıııında 
ittidalini tamamen kaybede· 
cekti. Fakat maneviyatı da· 

ve idame masrafı karoılıiı ola 
rak ayrıca ycııde 20 ııl lndlrlle· 
rek bakiyesi 1935 mıll ıene 

ılnden itibaren Yergiye matrah 
lttlbta olunacaktır. 

Kanunun ikinci mıddeııl mu 
clblnce yazde 25 lenzll&ttın 

istifade edemlyen bina 11blplerl 
2870 11yılı kloonuo mer'iyet 
mevkllue konoldoğunu 30.12. 
935 tarlblndtn itibaren btr 
ıene içinde ferdi tıdlllt l1tlye· 
bilirler. 

Bo bakam, mGkellef lerl Qç 
ıene beklemek kaydıodıo kur · 
tarmıktıdır. lio tıdlllt 1837 
11yıh kanonun ~7 inci madde· 
ılnde yazıh diğer kayıt ve 
eı11lara ııbl olacaklar. Yani 
tıdlllt lstrnrn iradın 11g11i 
yQıde 15 nlebetinde dftomOo 
•eyı bu teneızlllfto biç ol
mazea iki ıeoe d,,Hm edt bile· 

cek ıebeblerden ileri gelmlı 

... bolunmıBJ ıarttır. .. 
2870 Hyıb kanon mucibince 

yapılıcık tenılllt 1935 mılf 
ıenesl nrgllerloe de ıımll ot. 
doio için bo kanunon nrırln 
den enel yOzde 25 tenıllAl 

yıpılmıkeızın tıhılll edllmlo olın 
vergi fazlılırı belediye, ~lllyet 
ve hosmi idarelere alt hlaeele 
rlle birlikte, uhlpleılnln takıltl 
geçmlı vergi borçlarını mıhıab 
edilecek •e nrgl borçları yokıa 
nıkten uhlblerlae geri nrlle 
cektlr. 

Stefan: 
- Şu halde. Mab,J 

nuz madam! Dedi. 
- Neden mahvolayı.-. 

den mahvolalım. 
- Kaçmak imkinı ~ 

madı. 

- Hayır, imkio b; 
var. Fransova çalı1ıyor0 

- Franıovamı? 
- Tabii. Bir saata ~ 

'mahbus olduğu yerden P'. 
bilecek, merdiveni dili-,, 
cek ve bizim imdadımıı• ~ 
tişecek. Biraz sabır ıa-~ 

- Sabır mı ? • Bir " 
beklemek mi ? Fakat o_~ 
mana kadar onlar releP' 
!erdir . 

Mlltemadi bir tarıtl 
altındayım. 

- Olsun, bizde ıu•1 
- Fakat ıu kapınıo 

çük deliiindea bakınca ~ 
görecekler. 

- Bir ıilrgO var. sar/ 
le yelim! 

- Beyhude, onlar ı' 
Kirerlerl 

- Şu halde kapat.-d' 
hm. Kendimize olan iti-' 
dımızı elden bırakmıyala~ 

- · Ben aado siıia ~ 
korkuyorum. Dediğim • ~ 
ben eaasen öllime mı..,. 

mum. ~ 

- Ben ae aeain aed• r 
nim için bir korku 16r~ 
ram. Ne olabilir, ••'· 
Gilclll ve kuvvetli iasaD~~ 
Elbet kendimizi m6d' 
edebiliriz. 

Veronik b11nları ı6yl~ 
cebinden rllvelverini çık' 
ve Stefan'a 16ıterdi. J 

- Fakat .. Korkum oı' 
ıartlara malik olmamalı~ 
mızdır. Çtıaktı onların b•r 
mtıcadele vasıtaları vard'J 

- Ne gibi?. I 
Stefaa fazla izahat vel ,1 

di, yalnız bulundukları 1 yl 
zeminine bir göz attı. ,1 
ronik te ayni ıuretle b'/ 
ket etti ve buraıının ci~ 
garib bir ıekli oldu,.. 
16rdtı. 

- Bir tuzakmı yokıa? p 
ye sordu. _,, 

(Devam ede~ 

Sosyeteye aid vaptl~ 
rın devri teslimine 

vam ediliyor 
Baştaraf 1 inci aalıif edt 

mııtır. Diier vapurlar d• 
ferden geldikçe birer bi 
devredilecek tir. 
ŞubahD 15inden itibıref 

nizyolları idaresi yeni tar~ 
tatbike başhyacak ve 
hatlar da vapur ıeferl• 
artıracaktır. lzmir • lıt•• 
araıındaki seferleri Ak•" 
Gnneyıu vapurlarının 1 
maları muhtemeldir. I•-, 
Ege, Karadeniz ve Tarı , 

radeniz hattına işliyece~ 
Denizyolları idareıinio I 
vapurları gelmeden, Jılı f'. 
cleriye'ye vapur iıletUoti 
tektir. 


