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Haheş'ler, cenuh cephesinde hüy·ül<. 
hazırlıl<.larda bulunuyorlar 

Bitlerin, tayyare ile Romaya giderek 
Mussolini ile konuştuğu söyleniyor 
(R~n) havzası, Almanya tarafından işğal edilirse 
İtalyanın alacağı vaziyet etrafında görüşmüşler 

lıtanbul 11 ( Özel) - M. 
Hitler'in Garmiı OJimpiyat· 
larını açma a6yle•ini verdik· 
ten sonra bir tayyare ile Ve· 
nedik'e ıittiii ve Komadan 
Venedik'e ıelen ltalya dik· 
tatara M. Muısblini ile g6· 
rllıHlil Parlı'ten haber ve· 
rilmektedir. Ayni menbadan 
ı•len haberlere ı&re, Hit· 
ler'Je Mauolini Avrupadaki 
•on aiyasal durumu, Habeı 
barbını ve ltalyaaıa vaziye· 
tini, Ken'in aakerlikten tec· 
rit edilmiı mıntakaıının Al· 
mualar tarafıadaa iııali ha· 
linde ltalyan'ın battı hare· 
ketini 16r0fml1ler ve bazı 
kararlar vermiılerdir. Stefaai 
ajaaıı bu halteri tekzip et· 
mektedir. 

Bitler bundan evvel Roma'ya yaptığı bir ıeyahette 

Muuolini ile beraber ........ 
Arşidok Otto 

Tahta dBoecek mi? 
Pariı, 11 (Özel) - Gerek 

F ranıız ve ıerekae lngiliz 
ıazetelerinin Habsburı ha· 
••danının tahta a•detleri 
hakkında yazmai• baıladık· 
ları makalelerde, prenı Sta· 
renberı'in, bllttln Avuıturya 
lbilletinin mlHtefik olduiunu 
ılylecliiini ve Artidök Otto· 
•un tahtına d6nmeaile Avuı· 
t~rya'nın kurtalacaiı kanaati· 
•ua klldeımiı buluadupna 
lllve •ttijiai ileri sllrmekte 
ve bundan endiı• 16ater· 

Şam, Libnan ve Trablus 
Şam'da isyan alametleri 

·-·-· lngiliz konsoloshanelerini asker 
muhafaza ediyor • lunmakta olan Franıız erki· 

ID•ktedirler. 

lıtanbuf 11 (Öıel) - Son 
ıelen haberlere aıöre, Sari· 
ye' de vaziyet ıittikçe neza· 
ket keabediyor. Trablaııam, 
LGbnan, Şam ve daha bir 
çok yerlerde iıyan hareket· 
leri 1ı6rtllm01tnr. lagiliz kon· 
ıoloabanelerinin mubafaza11· 
na tahıis olunan aıkeri kuv· 
•etleri ziyadeleıtirilmiıtir. 

Bu aıtınlerde Kabire'd• bu· 

Buğün, M-;;~ş'ın kurlu-
- - -....--- -

luŞ--yildönü~üdür __ _ 

' 

Maraf'ın genel gftrOnOttl 
lıtanbul 11 (Özel) - Bu,na Mar'aı'ın kurtalut yıld6all· 

ldllr. Bu mllaatebetle fehrimizdeki Mar'athlar Halkeviade 
' toplantı yapacaklar ve buılln6 kutlulayacaklardır. Ak· 

•at 20 de lıtaalnd radyosunda da Mar' aı hakkında 
-.,., ... ••rllıcıktir, 

nı harbiyei umumiye reııı 
general Viıandod Beruta 
vaııl olmuıtur. 

Suriye cumur baıkanının 
F raaaa fevkallde komiıerine 
verdiii protesto hiç teıir 
etmemiıtir. lıyanı baıtırmak 
ilzere Fransa'nıa takib etti· 
ii yol umumi efklrı çok 111 · 
cendi rmiıtir. 

japon faaliyeti 
Avrupa'da sGkOn tees· 

sDs edince tetkik 
olunucak 

Vatinıton, 11 (Radyo) 
Dıt itleri encllmeni baıkanı 
M. Pitmon ıazetelere ver
diii diyevde, 9 devlet mua· 
hedesini imza edenlerin, 
"Avrupa' da stikun tee11Us 
eder etmez, Japon'Jann 
Çin'deki faaliyetini nazarı 
itibara alacaklarını ümid 
ettiiini,. lı6ylemiıtir. 

Romanya 
Tabran'a sefir 

gBnderiyor 
lıtanbul 11 (Özel) - Bllk· · 

reı'ten haber veriliyor : 
Romanya bOkumeti, Tah· 

ran'a aefir ı&ndermete ka
rar vermiıtir. Griıor Koı· 
tanlineako b11 aefarete tayin 
edilmit ve derhal hareket 
ımrial almııbr • 

Tarikatçılık 
Adana 'da 35 kişi ne

zaret altına alındı 
lıtanbul, 10 ( Özel ) -

Adana' dan verilen habere 
16re, zabıta evelce tevkif 
ettiği 25 tarikatçıdan baıka 
Osmaniye köytlnde yeniden 
on kiti yakalamııtır.Bunların 
Nakıibendi tarikatına men· 
ıup oldukları anlatılmakta· 
dır. Zabıta tahkikatına de
vam etmektedir. Halen ne· 
zaret altında bulunanların 
ıay111 35 tir. 

Hasta Kont 
Havana, (Knba) 10 (Rad· 

yo) - lıpanya krahnın otlu 
Kont Kovcudenyo,ya d6r· 
dilnctl kan nakli ameliyesi 
yapılmııtır. Bu defa kanı 
IHiçreli bir baata bakıcı 
kadın vermiıtir. 

Tedavi eden doktorlar 
betinci bir kan nakJi ameli· 
yealne ihtiyaç olduğunu söy
lemiılerdir. 

• •• 
Yıınan kabinesi 
Demircis tarahodan 

teşkil olunacak 

M. Sofolis 
lstanbul, 11 ( Özel ) 

Atina'dan haber veriliyor: 
Kral Yorıi'nin yarın parti 
liderlerile yapacaiı koauı· 
maya bOytlk 6nem veriliyor. 
S6ylenditine aı6re, yeni ka· 
binenin teıkiline tekrar M: 
Demirciı memur edilecek 
ve bu kabinede dıı bakanı 

olarak M. Mihalakopuloı ta 
•yer alacaktır. 

M. Sofuliıin de yeni ka· 
binede dahiliye nazırı olacağı 
söylenmektedir. 

••• 
Yanan tiyatro 

Turino, 10 ( Radyo ) 
ispanya, veliahdı, buaün 
Napoli'den buraya gelmiı 
ve yanmıı olan " Rüayal 
tiyatroıun. a ıitmiıtir. 

• Bu yanıının zuhuru aebeb· 
leri henlb teabit edilmemit· 
tir.Birkaç milyon liretlik ha· 
urat vardır. 

Veliahdın zevce1i, kıt mev
ıimi temıillerinin tatil edil
memesini ve Viktor Amanoel 
tiyatroıuada devam edil
mılial emretmiıtlr. 

Dessiye bombardıma
nı Adis-Ahaba'da nef-

ret uyandırdı --------Cenub cephesinde yeni harekat 
başlamak üzeı·edir. Bazı 

kasabalar boşaltıldı 

Deselye'de, bombardıman neticesinde yıkılan bir ev 
Adlı·Ababa 10 (A.A) - talardanberi yahaıı yabancı 

D&n btıtön alla ve aıece Ha· aeyyar haatanelere bir tecem
beıistan yaylaıının her ta· mi merkezi vazifeaini ılrea 
rafına dolu ile ka,,ıık mllt· Dessienin bombardıman edU· 
hit yatmurlar yaimııtır. Y •· meai pek ziyade fena tellk· 
Iınız sivil halk araaıDda za· kiye utramııtar. 
yiata sebebiyet veren dilnkil Roma 10 ( A.A ) - Har• 
bombardımanlar burada bil· biye bakanlığı bugDn ltalyaa 
yük bir nefret ile karıılın· Habeı harbı baıhyalıdanberi 
mııhr. Bilhasaa içinde bir ana vatan ordusunun verdiji 
aaker bulunmayan ve haf- · Deııamı 4 mil sahifede -

~~--~----~·--··~·~·· ....... ·~-~--~~~-

So vy et · - Fransız ittifa-
kının müzakere

sine başl~nıyor 
------~----Parlamentoda, M. Leon Blom ve M. 

Heriyo paktı müdafaa edecekler 

M. LeOn Blom ve. M. Heryo 
lıtanbul, 11 (Ôıel) - Bu- BIOm'iin bunlara karıı aad· 

ıün öiledea ıonra Franıız laşmayı müdafaa edeceii 
mecliıi toplanacak ve Sovyet haber verilmektedir. Parll· 
f ranıız aakeri andlaımasını 
mllzakere edecektir. Birçok mentooun buıünkil celseıiae 
saylavlar s6z ı6ylemek için çok önem verilmektedir. Bil· 
iıimlerini kaydettirmiılerdir. 
Sai cenah aaylavlarının Sov· 
yet ittifakı aleyhine hareket 
edecekleri ve M. Heryo ile 
ıoayaliat lider M. Leoa 

tiln gazeteler, Franıız·Sovyet 
andlatmaıı lehinde makale· 
ler neıretmekte ve bu itti
fakın f raaaa için eılım ol· 
dujunu ka1dı71ımoktıdir1 



Sablfe2 

Nakili: KAMI OBAL 

(Olual Birlik) 

Akdenizdeki stratejik 
durum ne merkezde 

• --·-· 
• 

-47- Bir Fransız gazetesi, petrol anbar· 
gosunun vahim neticeler hu
sule getirecegini ileri sürüyor 

Mevta teşhirhanesiııe gelen sakallı 
bir genç, zabıta memurlarının 

nazarıdikkatini celbetmişti Pariı'te çıkan .. Lafranı 
Militer" gazeteai, önlimllz· 
deki stratejik durumun ne 
merkezde olduiu hakkında 
aıağıdaki makaleyi yazmak

kartı çok mliıkillltla korun
duğu hasaaı bir mıntaka 
olarak telikki edilmesi 
yerinde bir mllllhaza olur. 

Cinayet hakkındaki tahki· 
kata el koyan adliye memur· 
lan da, kadının bfiviyetini 
tayin edemediklerinden, on· 
Jar da aJikadar olmakta ve 
nokHnlarını ikmal için te
ıebbll1ata ririımiı bulu•· 
makta idiler. 

HüYiyetleri anlaıılamıyan 
bu sribi cenazelerin mevta 
teıhir hanesinde 72 saatten 

• fazla durmalarına kanun 
mDHade etmiyordu. 

Gllzel kadının cesedi leı· 
hirbaneye geleli 24 saat ol· 
muıtu. Buna rağmen Pariı 
balkının beman yarııı teş· 

hirbaneye rel!Dif ve gllzel 
kadının cesedini görmOıtii. 

Reami elbiseli zabıta me· 
morları, kadın hakkında en 
ufak bir maliimat verecek 
bir kimıenin çıkma1ına inti· 
ur etmekte ve bu kadını 
tanıyıb tanıyamadıklarını 
mlltemadiyen seyircilerden 
ıormakta idiler. . Bundan 
••ıka halk arasına kanıan 
ıivil memurlar da kulak mi 
ıafiri olmakta Ye seyirciler· 
dea bir lif kapmak lizere 
kalak keıilmiı bir halde 
bulanmakta idiler. 

Mlbyll Tolbiyak, zabtiye 
nezaretinin ittihaz ettiii bu 
tedbirlerden haberdar dejil· 
di. Zira kendiıinden fikir 
iıtememiılerdi. 

MeYta teıbir hanesinde 
1840 yılından o güne kadar 
bu derece kalabalık 16rlll· 
••miıti. Kadının cenazeıini 

16ren binlerce kimseden bir 
kiti çıkıpta: " Ben bu kadını 
fiil yerde görmOıtüm" de· 
memiıti. 

Hafiye Piyedoı'un affedil
mez budalalığı, Zaptiye Ne· 
zaretini mllıkül bir vaziyete 
ıokmaıtu. O da bunu bildiii 
içir, Pariı'in en uzak mahal· 
leleriade dolaımakta, tatlıcı 
dlkklnından çıkıp gazinoya 
oradan tiyatrolara ve kulüp
lere dalıp çıkmakta idi. O, 
er·ıeç lıtirıeye muvaffak ola· 
cajıaa kani idi. Katili ka
çırdığından dolayı duyduğu 

Yicdaai azap, gece ıündüı 
oau eziyordu. Uzun paltolu 
•e beyaz boyun ıarsrılı her 
kime te1ad6f etse, arkaıına 
dlı&yor, ona saatlarce takip 
ediyordu. Bu takibattan bir 
netice iıtibaal edememekle 
heraber iimidini de keımi· 

yordu. 
M. Tolbiyak, "Piyedoı" u• 

11k ıık 16remiyordu. Bu ci
laettea ıikiyetçi idi. Zira 
UDU iıtediii ıibi istihdam 
edemiyordu. Piyedoş, gerçi 
(Tolbiyak) a hizmet etmek 
iıtiyordu, fakat katili bir an 
••el yakalamak -kayıııı, bu
na mani oluyordu. 

(Piyedoı), o gün alelacele 
(Tolbiyak) a m61iki olmuı 

Ye me•ta teıbir baoeainde 
huluamak üzere kendisinden 
izia iıtemiıti. ToJbiyak, em
niyet direktörüne malumat 
Yermekle beraber Piyedoş'un 
arzuıaau iı'af etti. Piyedoı, 

hemen mevta teıbirhaneaine 
gitti ve cenazenin teıhir 
edildij'i aaloouo yanı batın· 
daki odada zabıt kltibi 
tarafından kendisine g6ıte
rilen yere oturdu. Piyedoı, 

meslek arkadaıı (Piğaı) ı da 
yanına almııtı. Her iki ha
fiye, cenazeyi görmeie ge
len kalabalığı seyrediyor, 
dört rözl• katili arıyordu. 

Zabıta memurları arasın
da pek ziyade tanınmıı olan 
Piyedoı ile Piğaı'ın tebdil 
kıyafetle mevta teıhirhane· 
sine i'eldiklerini gören ka
labalık arasındaki sivil me· 
murlar, o ıün mlıtlik suret· 
te bir netice çıkacai1D1 an· 
lamıılar, dikkat kesildikleri 
gibi, aalenun iç ve dııında 
sıkı bir ıurette tertibat al· 
mıılardı. Hava çok ıo;uktu, 
bertaraf karla örtillü idi. 
Akıama doiru aeyirciler 
çoialmaia baılamııta. 

Mevta teıhirhanesinin ta
vanı yüksek ve ziyadar ol· 
duğu için, cenazenin bulun· 
duğu salonda toplanmıı olan 
ıeyirciler gftzelce ılSrillebili
yordu. 

Cenazeıi teıhir olunan gü 
zel kadın, glzellijini biç kay 
betmemiı olduiundan, bayatta 
iken kendisini tınıyanlar, 

behemebal tanıy.~leceklerdi. 
Bu kadın; loıiliz olmasına 

raimen, lngiltere'de pek az 
tesadüf olunan ıiyab giSzlft 
eımer tenli ve kumral saçlı 

bir gazel idi. Yarı yarıya 

kapanmıı bulunan glSz ka· 
paklarını, aralık , l&.almıı du
daklarını görenler, uyumakta 
olduğuna ve iımi çaimlacak 
olursa, o anda uyanacağına 

hükmederlerdi. Katilin, beyaz 
ve azun parmakları arasına 

sıkııtırmıı olduğu kamelya 
çiçeji güzel kadının çebre
resinden fazla solmuı bulu· 
nuyordu. 

Dantellh gecelik elbiıele· 
rine bilrlinmllttli, ayajında 
kırmızı benekli ipek çorap· 
lar vardı. Bu halini a-ören· 
ler, kendiıinin baloya git· 
mek iiıere hazırlandığını ve 
biraz nefe1 almak Dzere 
uzanmıt oldutunu ıınae· 
derlerdi. 

-Arlcmı var 

tadır: 

H ~rkes Habet meseleainin 
barıı yolundan halledilmesini 
candan iıtemektedir. Fakat 
uluslar ıoıyeteainin buyur· 
duiu saksiyooların tatbiki, 
hele bu ıakıiyonlar k6müre 
ve petrola da tetmil edilecek 
olursa, en vahim neticeleri 
doğurabiJir ki bu da ya ln
giltere veyahud ltalya'nın 
HYaf kaçakçılığını kontrol 
için vizita hakkını kullanmak 
istemelerinden yahutta bita
raf devletlerin bu hakkı 
ikisinden biriıine teslim et-
melerinden ileri gelebilir. Şu 
halde uçakçılığın deniz 11vaıı 
ıartlarında huıule getirdiği 
deiitiklikler dolayısile Ak
deniı'deki ıtratejik durumun 
ne merkezde olduianu ince
lemek gerektir. Maıinizmin 
muazzam inkişafından ye 
denizaltı ıemilerinin viicuda 
ıeliıindea evvel, donanmalar 
aylarcR denizde kalıp diiı

man sahillerini yakından 
bloke edebiliyorlardı. 

Ayni devrin topçuluiile 
hatti aabil aeviyeeile ayni 
yiikıeklikte bile olmak ıar
tile iyi mlldafaa edilen liman· 
lar, ıemiler için emin mes'e
leler teıkil ediyorlardı. Ba· 
gBn ise, modern gemiler, 
gerek tamir edilmek gerekae 
mahrukat tedar~ etmek 11k 
11k limana d6nmek mecba-

' riyetindedirler. Sahille hem 
1eriye, olan limanlar, uzak
tan topçu ateıine tutulabi· 
lirler; blltlln limanlar, dllt· 
m,n uçakçılıiının faaliyet 
sahasında da bu ıuretle 
bombardımana maruzdurlar. 
Hareket halinde bulanan 
gemiler, hava bombardma· 
nındaa bir dereceye kadar 
kaçınılabilir; fakat hareket
siz durupta mahdud ceaa· 
mette bir limanda bulundu· 
lar mı, muhakkak ki en bl1· 
yllk tehlikelere maruz bulu· 
nurlar. Elhiııl uçakçılılda 
denizaltı gemileri, sıkııık 
denizlerdeki ıeyrüseferi çok 
tehlikeli kılmaktadırlar. Ne· 
tekim Akdeniz'in vaziyeti 
böyledir ve bu itibarla da 
baıtanbaıa deniz ticaretinin 
bilhasaa hava bilcumlarına 

* •• 
ltalya'nın merkezi vaziyeti, 

kendiıine rarp Akdeniz'inde 
inklr göttlrmez stratejik 
faydalar temin etı.111ektedir. 

Sardunya sahillerinden ti· 
mal Afrika' sı sahillerine 
kadar, ancak 100 mil, Sicılya 
ile Tunuı'un timal burnu 
araıında ancak 70, gene 
Sicilya'nın cenup sabili ile 
Malta arasında ancak 70 mil · 
vardır. Sardunya, Sicilya ve 
ve Napoli aabili arasındaki 
iiç köıenin dalı 400 mili 
bulduğu gibi Tiyıenien de· 
nizin hiçbir noktaııda ıimal 
ltalya'ıının ve Liybia sahili· 
nin 300 mil öteainde bulun
maktadır. lıte bittin ha 
menfa dahilinde ltalyan 
kara uçakçılıiının biiyllk bir 
kıımı, deniz barekitına işti· 
rik edip herhangi bir mu· 
basımın deniz ıeyrilseferini 
ıon derece tehlikeye düıü
rebilir, o zaman Malta'da 
mabdud cesametteki lima· 
nue, hiçbir donanma için bir 
ııiınak teıkil edemez olur. 

Sar~unya'dan uzaldaıtığı 
niıbette ıarbi Akdeniz'in 
Cebel&ttarık'a kadar riden 
garp k11mının maruz kaldıiı 
tehlike ıittikçe azalmaktadır. 
Fakat Atlantik seferlerini 
yapmıı olan ltalyan uçak ve 
ekipajları, Sardunya'yı bu 
limandan ayıran 1,500 millik 
seyahati baıarabilecek kud· 
rette olabilirler. 

ltalyan uçakçılıiı, bu de· 
nizlerde, kendi Jeyazımının 
tedarikini temin eden mağaza 
ve imalAthanelerin yakının
da olmak tizere milli top
raklara mliıtenid bulanmak 
gibi mllhim bir avantaja 
ıahib olur. 

Halbuki lnıiliz uçakçılığı 
ise, billkiı malzemesini Met
ropolden almak mecburiye· 
tinde bulunacaiı için karada 
hiçbir emin temele malik ol· 
mıyacaktır. lngiliz donanma· 
aında yer bulmuı olan uçak· 
lar, gördDili talim terbiye 
lnriliz uçakçıhiiyle müsavi 
olan ltalyan uçakçıhiının ıi· 
riıeceii ha•• faaliyetlerinde 
ltalyanlara ialebe çalmak 
için kifi miktarda kalabalık 
- Devamı 3 üncü 

Sineması Telefon - 3t5ı-

7 Şubat Cuma gftntlnden itibaren mmıiki dAbiıi Franz Şchubert'in 

~S~h~h~;tin Aşkı 
Arsıulusal ş6hreti haiz bnynk tenör Richard TAUBER tarafın· 

dan temsil edilen (Bitmemiş Seni oni)den daha zengin ve daha 
mDessir olan senenin şaheseri ------AYRICA: FOKS (Ttlrkçe SôzlO) dtlnya haberleri -Miki karikatôr komik 

Hergiin 15 - 17- 19 - 21,15 Cumartesi 13-lStalebe aeanıı. 
Pazar ünii 13 deilive seansı vardır. 

Cellad gölü civarın 
köylerin acıklı 

-----------------~---Hokômet ve Kızılay, 

altında kalan sular 
ka yardım 

Her iki mendereıin tat
ması y&zilnden huıule gelen 
tehlikeli vaziyet devam edi· 
yor; Cellld gölü civarındaki 
köylerden bir kısmının halkı 
sandallarla alınarak emni
yetli mıntakaya aakledilmiı
tir. Kızılayın gönderdiği ça· 
dırlar, muhtelif k6ylere giSn
derilerek dağıtılmıı ve açıkta 

ediyorlar 
kalan iileler hem 
darlara yerleştirilm' 
ay, ayni zamanda 
ziatana da batlamıt 
sula altında kalar 
cekleri bozulan bal 
ıini mebmaemken t 
lemiıtir; Hüktımet~ 
tedbirlerde çok fa 
muıtur; 

Tarım hakanlığı pal'.ll 
larmızı ıslib ediy 

Cumuriyet bilkiimeti köy
lllmüzün kazancını arttırmak 
köylerimizi yenliie kavut· 
turmak için birçok tedbirler 
alıyor. Yurd içinde yeni bir· 
çok fabrikaların kurulmaaı 
da hep bu ıonucu elde et· 
mek içindir. 

Fabrikaların iıliyeceii bam 
maddeleri yetiıtiren k6ylD· 
lerimizdir. Fakat bu madde
lerin ite yarayacak ribi ve 
iyi cinsten olması da ıarttır. 
Pamuklarımız da ıerek dıı 
piyasalarda, ıerek kendi 
fabrikalarımızda itlenebilmek 
için iyi cin.ten olmalıdır. 

Faydalı bir kanun 
MalısuJlerimizi baltalık ve 

zararlı baceklerden korumak 
için tanzim olunan kanan 
liyibası, birçok faydalı mad
deleri ihtiva etmektedir. 

Bu kanuna göre; dııardan 
memlekete haatalıklı hiçbir 
nebat ve parçaıı ıiremiye· 

cektir. Bunu sailamak için 
devlet bu ıibi ıeylerin mem· 
lekete girebileceği gümrllk 
yerlerini azaltmış ve bura · 
larda sıkı kontroJlar yaptır· 
mağı kararlaıtırmııtır. 

Bizim memleketimizden 
çıkacak bu sribi malların ve 
n~batların da gidecekleri 
memleketlerde aranacak va· 
ııfta elmaları temin edilecek 
ve sağlam olmayanların çı· 
karılmaıına izin verilmiye· 
cektir. 

Memlekette bai, bahçe, 
tarla, fidelik, fidanlık gibi 
her tllrlll nebat yetiıtirilen 
yerlerde çıkan hastalıklar ve 
iireyeo b6cekler köylerde 
muhtarlara, ve nahiyelerde 
miidürlere, kırlarda ve vili
yetlerde ziraat vey~ milca
dele memurlanna bildirile· 
cektir. 

Bunun üstlinde ziraat me
murlarının yapacakları tet· 
kiklerden sonra ne kadar ve 
ne suretle hastalık veya bö
ceklerle savaı yapılacağı 
bildirilecektir. 

Herkes kendi toprakların-
da ziraat veya mücadele ida· 
releri tarafından g61terilecek 
usul ve zamad içinde mil· 
cadeleyi yapmak ~orundadır. 

Haıtalık ve böcekler sa· 
hibıiz arazide baı g6ıter.ir· 
lerae çekirge kanunundaki 
mükellefiyet hllkmli içinde 
mücadele yapılır. 

Hastalık Ye böcek olan 
yerlerden baıka ve temiz 
bölgelere yaymamak ıçın 
tedbir alınmak llzımdır. Bu 

Bunu röz6nftoe 
kümet llzımrelen t 
alıoma11 yolunda il 
tedir. Tarım Baka 
muk yetiıtiren bal 
de cinsi iyi pamukl 
rllbelerini yaptı •• 
de iyi cinı pamuk 
daiıtmaia baıladı. 

Lifleri uzun ollll 
mukları dıt piyaull 
dığı ıibi bizim fa 
mız da iıliyemez. B 
uzun lifli pamuk ye 
lizımdır. 

Bu cinı pamuklat 
fazla bir zahmet 
Ôbür pamukların e 
ııl ise bunun da eki 
dir ve ayni zalımetle 
mak ta yetiıir, bedi 
fazla mabıul verir, 
cinsi iyi oldutu içi• 
fazla para eder. 

Şimdi bllktımet 

pamuiun ekimini 
ve fena pamuğu 

kaldırmak ıçın 1' 
bir kanun verdi. iyi 
tarlaları yanında f 
muk ta ekilirae iyi 
lara bunların da tob 
rııarak çekilen emelı 
vaya gider. 

lıte Tanm bakaD 
önlemek iıtemekt 

Pamuk ekenler 
nana uygun hareket 
lerae daba çok k 
BDtiln yurddatlarıD 
nuna riayet etmeleri 
memleket &devidir. 
meli ki bizim tarla 
caiımız bir avuç f• 
hum, blltlln memlek 
htmaaını bozar, ber 

tedbirler: Temizleaı• 
etmek ribi şeyle 

manlann göıterece 

iizerine imha edileD 
yarı paraıı sahibi•• 
cektir. 

SaliıD nebat baat 
da Tarım Bakanlı!• 
shrden para barca 
haıtalıkl11rın &nll•• 
iziDliclir. 

Şirket veya fabri 
rafından ürllnlerioi• 
taahbtid edilen to 
Debat hastalıklara •• 
lerle miicadele içio 
aletler bu kurumlar 
dan verilecektir. 

Ziraat ve mücad 
murları tarla, a,.jı 
fidanlık, fidelik, • 
öte beri ekilen bet 
silo, depo, mai• 
- Deı;anu 4 ncü 
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Akdenizdeki stra- lzmir mııhasebei hususiye mü- N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
te• k d d'' Jn"" d VV. ~.,. H. Van SVENSKA ORIENT lerden acente mesuliyet Jl uı·u~ ne ur ugun en: LINlEN kabul etmez. 

k d Bedeli sabıkı Yeri Cinsi No. Der Zee "HEMLAND,, motörü 5· Daha fazla tafsilit için 
mer ez e Lira K. 2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil ve 

Baııarafı 2 inci sahifede 
değildirler . 

120 00 2nci belediye caddesi ma;aıa 19 & Co. olup yükünü tahliyeden Tabliye ıirketi binaıı arka· 
ldarei buıusiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE sonra ANVERS, ROTTER· sında FRATELLI SPERCO 

Bu itibarla laiiliz donan· 
ma11nın deniz yftztı aemile
rinin adedi bakımından ar· 
ıettiği muazzam f aikiyet, 
ltalyan bahriyeaini büylik bir 
teyakkuza mecbur etmeıine 
rağmen ltalyan bahriyesi de 
D11ülbarekelerinin yakınhiı 
ve uçakçıhğ'ının yardımı do
layııile, bele bu keyfiyete 
bir de malik bulunduiu de

nizaltı gemilerinin sayısı ilive 

ediline, bazen çok milsait 

imkin ve fırsatlar bulabilir. 
Şarkt Akdenizde iki uçak
çılıtın vaziyeti, bu derece 
gayri milıavi olmaı. 

yazıla majaıa 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere " ANGORA" vapuru 20 DAM, HAMBURG, CO· vapur acentalıtına müracaat 
S-2-936 tarihinden itibaren 20-2-936 tarihine kadar lS gün son kinunda bckleuiyor, 24 PENHAGE , DANTZIG , edilmesi rica olunur. 
müddetle artumaya çıkarılmııtlr. isteklilerin ıeraiti öiren- son kanuna kadar,ANVERS, ROYAL NEERLANDAIS Telefon: 2004 - 200S - 2663 
mek için her gtın muhaaebei hususiye müdllriyeti varidat ROTER~AM HAMBURG KUMPANYASI Olivier ve ilQrekô-
kalemine ve pey ıllrmek istiyenlerinde ihale ıDnü olan ve BREMENllimanlarınaJyük "GANYMEDES" vapuru V 

20-2-936 tarihine müsadif perıembe ıünU saat 9 da depo· alcaktır.. 27-2-936 beklenmekte olup 

zitolarHe encümeni vilayete mDracaatJarı. 338 "ANDROS., vapuru 3 şu· yükünü tahliyed~n sonra 

batta bekleniyor, 7 ıubata ANVERS, ROTTERDAM, 

sı Limited vapur 
acentası 

Jzmİr vilayeti nafıa mQdOr)Q. kadar ANVERS, ROTER- AMSTERDAM ve HAM-
Cendeli Han. Biriaai kor· "' d DAM,IHAMBURG ve BRE- BURG limanlara için yiik 

gün en: MEN limanlarına yDk ala- alacaktır. don. Tel. 2443 

9399 lira 93 kurut keıif bedelli Dikili-Altınova yolunun 24ncü caktır. 
''CERES,. vapuru2 10--36 

THE ELLERMAN LINES!LTD. 

kilometroıundan ayrılan 0+000-2+ 754 üncü kiJometrolara AMERICAN. EXPORT LINE 
2 da gelip 15-2-36 tarihinde 

arHındaki fOHDID taıının haıırlattırılıp kmlma11 Te d~ıen- "EXCHMOT_H,, vapuru 

"LESBIAN,, vapuru 8 ıu· 
bat LIVERPOOL ve SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacaktır. mesi ve ıilindirajı 29-1-936 ıDnlemecindea itibaren 15 sıün şubatta bekleniyor, NEV- ANVEPS, RQTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM "EGYPTIAN,, vapurı 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yük alacaktır. 

Filhakika logiliz uçakcı· 
htı, ln2iliı donanmHı gibi 
Kıbrı1a, Hayfaya ve Abukir
de iyi kurulmuı bir D11ül
~~rekeye malik buluDduiu 

müddetle açık eksiltmeğe konulduiundan iıteklilerin 2490 YORK için yük alacaktır. 

sayılı yasanın hükümlerine sröre hazırlayacakları teminat ve JOHNSTON VVARREN Ll-
ehliyet bel1ıeıile birlikte 13 ıubat 936 perıembe ııünü saat NE • LIVERPUL 
11 de il daimi encümenine relmeleri ve fazla malumat "DROMORE,, vapuru 18 

gıbı Mııara dayanabilir. Bunun· 
la beraber Rodos ve on iki 
•daya iıtinaden ltalyan uçak· 
çıhğı da Hayfa'dan ancak 
450 mil, Silveyt kaaah mab· 
recinde 400 milden daha 
•z ve lıkenderiyeden de 
350 mil ötesinde bulu•acak
hr. Fazla olarak ltalyanlar 
ayni zamanda, ıının isken· 
keriyenin ancak 300 mil 
uıatında bulunan Cyrenaig· 
ile' e maliktirler. 

almak iıtiyenlerin bayındırlık direktörlüğllne gelmeleri son kinl!nda bekleniyor' 
ilin olunu~. 260 LJVERPUL'dan yük çıkarıp 

lzmir 
ğüuden: 

BURGAS, V ARNA ve KÔS
vilayetİ nafıa müdürlü:- TENCE için yük alacaktır. 

3720 lira 96 kuruş ketif bedelli lznıir-Maniıa yolunun 
22+000-24+ 550 kilometrolar ua11ndaki ıosanın onarılması 

29-1-936 günlemecinden itibaren 15 aUn miiddetle açık 
ekıiltmeie konulduiundan isteklilerin 2490 ıayıh yasanın 
bükUmlerine 16re hazırlayacakları teminat ve ehliyet bel
gesile birlikte 13 Şubat 936 perıembe glinü saat 11 de il 
daimi encümenine gelmeleri ve fazla malumat almak istiyen· 
ler bayındırlık direktörlilğtine gelmelui ilin olunur. 261 

Gelit tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

.. Vapurların isimleri, ıel
me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 

giritilmez ... 

Rodoı'un olduiu ribi bu 
ıabilin de keza ltalyan de

nizalh gemilerine çok elve· 

riıli bir dayanma noktası 
teıkil edebileceji mubalıc
lcaktar. Ş6ylek\ lnriliı do

nanmHı, bUtiln faikiyetine 

rağmen, bu aahilden ltalya • 

nın iıtif ade etmesine mani 
olamaz. 

/IJ, lll lll·ll·HlllUllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll"= O O K T O R 

l'lf k H K Ali Agah 
E= U~f ava urumu-=ı- Çocuk Hastalıkları 

Mlitehassısı 

İ Büyük Piyangosu l-'"'·in·<:·.·:.: .. e}.::.s.~k.41.;_N_. _68 
1 Şimdiye kadar binlerce ki,iyi i 
= = = . . . -
5 zen~ın etmı~tır. ~ 

i 4.0ucll ketide 11 Şubat 936 dadir. i ~alılık motör 
1 Boyok ikramiye: 35,000 Liradır 1 12 beyrirkuvetiade (Dizel) ~ 

nıarkah az kullaaılmıı bir ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık !il 
""'otar satalıktır. Taliplerin 1 ikramiyelerle (20,000) liralık bir mD· = 
idarebanemize mOracaatları - -
illa olu•ur. ~ kitat vardır ~ 

..... k.•are•n•ıe•r!•M•u•ı .. --.ı \ıııııııııııııııııııııııııııııııııılllllllUllllllllUlllllllllllllHllllllllllllllllllllllllll, 
laka (Oka m r.n t o 1 • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

, ......... ..,ı..,rı ~ i_=lzmir yün mensucatıl_= 
rini tecrfthe edl __., 

•İ•.. i ITürk Anonim şirketil 

Ve Pftrjen ~ahapın 

{'o O.tftn bir mis· 

bil ~ekeri olduğu 

au unutmavıoız • .. 

Kuvvetli mftıbil 
iıtiyenlcr .. bap 

Sıhhat sOrgOn 

baplormı Maruf 

ecza df'polarında 
ve f'ezanelerden 

S ızmir Yon Mensucata 'fark A. ~· nin Halka- EiS - -§ pmardaki kumat fabrikaıı mamulatından olan ~ 
5 ıaevıimlik l'e kıtlık, zarif kumatlarla, bauaniye, ~ 
~ tal ve yln çorapları, bu ~erre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı c~varmda 186 § 
~ numaradaki (~ark Halı Tftrk Anonim şir- ~ 
~ keti) ma~azaıım1a satılmaktadır. Mezkftr fabrika-,~ 
~ nın metanet ve zerafeı itibarile herkeeçe malum ~ 
§ olan mamulahna muhterem mllfterilcrimi7.e bir = - -~ ~ defa daha taveiyeyi bir vazife biliriz. ~ 

~ ~ = 
~ .... 5§ Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 ~ 

ı Şark halı Tilrk Aaonim Şirketi ~ 
- -~ Perakende aatıı yeri: Yeni manifaturacılarda § 

-..ıL.- ~ mimar Kemalettin Cad. Sağır zade biraderler § 
~~ ~ 
~ ~ Kuzu oilu ~çartııı Asım Rıza ve biraderleri § 
~~ - -
J~ = -

5 Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. ~ - -§ Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 55 
---·----• ~iiilllllllhlllllllllllllllllllllllCllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34. 

...... -

BURG limanlarına 

edecektir. 

GDYNIA, OSLO 

KANDINAVYA 
için yük alacaktır. 

hareket 

ve IS· 
limanları 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"PELES,, vapuru 30-1 -36 

da gelip 31-1-36 tarihinde 

MALTA, MARSIL YA, ve 

BARSELONE için yük ala
cakbr. 

Yolcu kabul eder. 

ilindeki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki deiişiklik-

--

"ROUMELIAN" vapuru 
14 şubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah-
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 
"LAPVVING" vapuru 14 

ıubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurların· isimleri üıeri•• 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmeı.. 

- -· . -------- -
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet çe,itleri •atar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N orveçyanın halis Morina Bahk yatı hr 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzOlmi. tüt. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzheı 

Sın HAT EzANEsı 



-

MütehassıSlar komitesi petrol ambargosu hakkın-1 

daki raporunu bugün 18 ler komitesine veriyor 
Petrole ambargo konduğu takdirde Italya'nın, ne kadar müddet içinde 

dış memleketlerden petrol getirebileceği tesbit oJunmuştur 
Jatanbul 11 (Özel) - Cenevre' den verilen haberlere bu haf ta mOzakere edileceği söyleniyor. 

göre mOteha§sıslar komitesi, petrol ambargosu için tan· Mntehaısıslar, petrola ambargo konduğu takdirde 
zim etmiş olduğu raporu, bugOo 18 ler komitesine ltalya'oın ne kadar mflddet zarfıoda dış memleket· 
verecektir. terden ibtiyacıoı temin edecek derecede petrol getire· 

,kiıpe.rler Komitesinin raporu, 18 Jer komitesince bileceğini etraf ile teshil eylemişlerdir. 

Fransız gazeteleri 
Çekoslovakya başbaka· 
nının Paris seyabatı 
i~in ne yazıyorlar 
Pariı, 11 (Radyo) - Çe

koslovakya başvekili Milan 
Hodza 'nın Pariı seyabatından 
bahaeden Fransız gazeteleri, 
bu ziyarete büyük bir ehem
miyet atfetmektedirler. 

Maten diyor ki: 
.. FJinden-Hodza görüıme· 

leriade, Avusturya hudutla
rının emniyetini tekeffiile 
elvcriıli tedbirler düıilniile
cektir. Bu arada Merkezi 
Avrupa'yı ve Avrupa'nın 
timali ıarkisini alikadar 
eden bava pakb da g6rlltü · 
lecektir. Halen mevkii meri· 
yette balunaa ekonomik 
aiıtemleria yumuıatılmasını 
Praı temenni etmektedir. 
iki devlet adamı arasın a 
noktainazar teatisi için bol 
bol mevzular vardır." 

Ôvr'dea: 
.. Fllnden·Hodza ıörüıme· 

leriade en ziyade ekonomik 
meaeleler mevzuu babıola • 
caktır. Ancak siyasal 
vaziyette emniyet hasıl 

olmadan bu mevzua ıiritil· 
metinin bir f aide temin 
edib etmiyeceii diltilnüle· · 
cek bir mea'eledir." 

Pöpüler'den: 
"Habsburı hanedanı mes· 

elesi hemen hemen balolmuı 
fibidir. Flanden ve Hodza 
Etiyi bu milsaid şeraitle 

ıözden geçireceklerdir Fran· 
ıa, henDz Roma nezdinde 
itibarını kaybetmiı değildir. 

Bu sebeple Rama'oın küçük 
itillf devletlerile teıriki me· 
Hiyi kabul etmesi ve bun-
lar üzerinde tesir icra ede· 
rek Avusturya meselesini 
halletmesi muhtemeldir. 
Flanden, Hodza ı~Sriltmeler 
muhakkak ki orta Avrupayı 
fazlaıile alikadar edecektir.,, 

Fa} dalı bir kanun 
-B(Jftarafı 2 inci sahifede
ıibi toprak ürilnlerinin sak· 
landıjı mahallere! girerek 
buralardaki bitiklerin sağlam 

~olup olmadığını muayene et· 
mek hakkına maliktirler. 

Kanunda halka aid olan 
ödevleri yapmıyanlardan cilr· 
mün&;a derecesine göre para 
cezası alındığı gibi bu ödevi 
yapmaması yüzünden baş

kalarını da zarara sokmuı 
iıe bunlarda tazmin ettirile· 
cektir. 

Köylilmüzün bütün bunları 
can kulaiile dinliyerek ken
dilerine dilten vazifeyi der· 
bal yapmaları hem Urilnlerini 
kurtarmak, hem de cezaya 
fArpılmamak için elzemdir. 

........... 
Mahkemelerde: 

Panayır cinayeti 
davası 

Panaysr yerinde eczacı 
Mebmed'i bıçakla öldüren 
Talib oğlu Arifin muhake· 
mesine dün Aiırcezada de
vam edilmittir. Cinayet ge· 
cesi Şerife ile eczacı Meb
med' e eşya piyangosu için 
halka aatmıı olan Leman 
adındaki ıabid kadın bulu· 
namamakta idi. Mahkeme 
kararile Leman'ın evvelce 
alınmış olan ifadesi okundu. 
Bunda Leman: 

- Şerife ve eczacı Meb
med, halka alıb attılar. Bi
raz ilerlediler. Arif an11ıın 
arkadan gelerek Mehmed'i 
bıçakla arkaaından Dç yerin· 
den yaraladı ve öldürdü. 
elintle bıçak olduiu halde 
kaçm•i• baıladı. Tuttular 
diyordu. 

Müddeiumumi muavıoı 
Şevki Sümer, suçlunun TOrk 
ceza kanununun ~ 448 ıncı 
maddesine göre, 15 Hae 
hapse mabk6m edilmesini 
istedi. 

~ Manalı bir • 
zıya ret 

lstanbul, 11 ( Ôıel ) - Singapur'dan uçan bir Inıiliz 
tayyare filosu Japonya'ya rimiıtir. Genel aavaıtaa sonra 
ilk defa lngiliz ·tayyareleri Japonya'ya gitmit oluyor. Bu 

~ziyaret manalı telikki olunuyor. 

lngiliz'ler hazırlanıyor 
htanbul, 11 (Özel) - Londra'da çıkan .. Deyli Herald,. 

gazetesi, lna-iliz sillb fabrikalarının ııyri kafi oldujunu ve 
lnıiltere'nin ulusal müdafaaya verdiii ehemmiyetin İcab 
ettirdiii derecede acele mnbiinmat yetiıtirmek üzere yeni 
ıillb fabrikaları yapılmağa baılandıj'ını haber veriyor. 

Rak ra faciası 
lstanbul 11 (Özel)- Mısır' da Bakra k6yünde vukua gelen 

y•ngın sonucunda yananların 10 kitiden ibaret olmayıp daha 
çok olduğu bildiriliyor . 

Yanan dörtyüzü miltecaviz evlerin enkazından mütema· 
diyen yeni cesetler çıkarılmaktadır. HükOmet, yangın dola
yısile evsiz kalan balkı ibate etmek hususunda mUıktUita 
uğramaktadır. Facıa çok bilyiiktnr. 

Rus-Japon barbı mı? 
lstanbul, 11 {Özel) - Japon kabinesinde yapdacafı 

rivayet olunan tadillt neticesinde ıimdiki dıt bakanı M. 
Hirotanıp ~çekileceii s•nılmamaktadır. Zira o takdirde 
Japonya'nın dıt ıiyasasında da deiiıiklikler olacak ve 
ibtimalki Ruı· Japon harbi daha evel patlıyacaktır. 

Yedi Genç Kurtarıldı 
Suçluya ıöz verildi: 
- Müdafaa için söylüye- , Nevyork, 10 (Radyo) -

cek bir sözüm yoktur. Dedi. Denıterdeki hükumet itÇi 
Ve kararın bugün tefhim kampında bulunanlardan llç 
edilmesi mahkemece karar- kişi buzlar üzerinde gezer· 
laştmldı. ken bir parça kopmuş ve 

raimen hiçbir ıey buluna
mamiıtır. Buz parçaa10ıa 

erimesi ve üzerindekilerinde 
boğulması muhtemeldir. Ka· 
zazdeleri kurtarmak ümidi 
artık kalmamııtır. ••• 

Bi ı· kişi senede 
21 kilo 400 gram 

et yimiş 
Baytar mildilrlOjilnce ba

zulanmıı olan bir istatistiie 
göre Izmir tehri mezbahasm· 
da 1935 yılında 42326 koyun 
60440 kuzu, 1705 keçi, 1509 
oğlak; 18011 sıau, 358 man
da, 16 deve ve 73 domuz 
olmak üzere 130438 baı bay· 
van kesilmiıtir. Bunların kilo 
itibarile miktarı 3,252,9~!_ dir 
lzmir ıebrinin • Burnuva, 
Karşıyaka ve civar köyler 
hariç olmak üzere· nüfusu 
151,961 dir. Bu hesaba göre 
şehirde bir senede nüfus 
batına isabet eden et mik
tarı 21 kilo 400 gramdır, 
yani bir kitinin bir senede 
yidiii et miktarı budur. 

lzmir kızılay 
deo: 

merkezin· 

Merkezimizin belli olan 
yıllık kongresi 17 Şubat 936 
tarihine raslayan Pazartesi 
günü saat 17 de Halkevinde 
Y91>ılacaktır. Kızılaya yazılı 
üyelerin kongreye teırif-
leri önemle rica olu-
nur. 11-12-13 365 

bu parça, rüıa-irıo teıirile 
derhal açık denize doiru 
ilerlemeğe başlamıştır. Bütün 
gece yapılan arattırmalara 

Nevyork, 11 (Radyo) -
Bir tayyare buz llzeriade 

kalan kazazdeleri kurtarınııtır. 

-----------------------------Istanbul Beyoğlu 

rektörlüğünden; 

vakıflaı· di-

Beıiktaıta Akaretlerde spor caddesinde 51-53, 55-57, 
59-61, 75-79 numaralı dört evin tadilatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli 17287 lira olan bu 
itin projHi ile fenni ve eksiltme ıartnameleri 87 kuruı 
mukabilinde akaratlarda ikinci Hamit vakfı mUtevelli kay· 
makamlıj'ından alınır. 

Muvakkat teminatı 1297 lira olup eksiltmesi 28 Şubat 
936 cuma günü saat 15 de Beyoiluada telgraf sokağında 
Beyoilu vakıflar müdürlüğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendiı 
olmaları IAzımdır. 10,000 liralık bir yapı iıini taahhüt edip 
iyi bir surette baıardıklarJnı sıöıterir resmi yerlerden 
getirecekleri vesikaları Beyoilu vakıflar direktörlüiü mi· 
marına ıöstererek alacakları vesika üzerine 25 Şubat 936 
salı ııünilne kadar proje ve ıartnameleri alabilirler Muvak· 
kat teminat akçaları eksiltme tarihinden iki gün evveline 
kadar mütevelli kaymakamlıiı veznesine yatırılacaktır. 
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lzmir defterdarlığından: 
Mansuri zade 35 numarada Rena namına ikrazatcıhktan 

dolayı Karataı ıubesince tarholunan kazanç yerıiıine vaki 
itiraz nzerine tetkikilitiraz komisyonunun 28·4·935 tarih ve 
1710 sayılı karar ile terkin edilmiıtir. Mükellefin nerede 
bulunduiu bilinmemesi haaebile mezkür karar He ikinci 
ihbarnamesi kendisine teblii ettirilmemiıtir. Kazanç vergisi 
kanununun 86 acı maddeai delileti ile teblii makamına 
kaim olmak Uzer• keyfiyet ilin olunur. 371 

Otuz Tabutlu A 
Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Tefrika soyt 
- Blrint'i Kıiım: VEHONIK -

- Zaten yalnız değildi iim. Sakın ateş et 
anneceğim. Birdenbire hüc· - Fakat oğlum, 
reme girmiı ve beni bra de- meğe mecbur k 
liıii açarken görmüştü. Ya· Sanıyorum. Gelen Ç 

nında birili daha vardı. bir mahluktur. 
- Bir çocuk değil mi oğ· Tıpkı anası gibidir· 

lum?. Senin büyüklüğünde verse de ateş etıııe 
bir oğlan değil mi? buriyetinde kalma•• 

- Görmeğe muvaffak bu hain çocuk büyBk 
olamadım anneciğim; üstüme nı öldürdü .. 
atıldılar, beni bu iple sım· - Eyvah .. 

ı 

sıkı bağladılar; sonra cadı Veronik çocuğUJI 
kadın bir an yanımdan ay- tutmak için ağzını 
rıldı, fakat diğeri diğeri pattı. Çocuk k 
Prinre'ye giden tüneli de içinde ağlam•i• 
biliyor. Buna rağmen: 

- Biliyor oğlum, bundan - Ne olur aD 
haberim var, fakat bu tüneli Ateı etme! 
kolayca kapatabiliriz! - itte geliyor. 

- iki adayı birbirine bağ· Jum, Suı! 
lıyan bir köprü de : vardır. Hain çocuk, bi 

- O köpriiyü ben yak- doiru eiilmiı, 'yavı 
tım oğlum; dci ada birbirin· geçiyordu. GC>rtlntlt l 
den tamamen ayrılmııtır ar· tıpkı oğlu idi. Ho• 
tık. babaaının bu katili f 

lkiıi de sür'atle yürüdü- sanmalarını haklı g 
ler; hızlı olarak yllrüyen Ve- Ve uzaklaıtı. Ver 
ronij'in arkasından yürüyen - Tanıyor muıull 
Fransova kendi kendisine Diye ıordu. 
annesinin sözlerini teırihe - Hayır anne , 
çahııyor ve: - Bu çocuju biç 

- Evet, evet • diyordu • din mi? Bu kadınla 
ben bu haydutların eline defacık ıörmedin 1111 
dilıtllkten sonra adada çok - Hayır anneci 
ıeyler olmuıtur. Annem görmedim . 
bunları benden Hkladı. - Üzerine atılaD 
Hakkı da var. Beni korkut· cuk muydu:? 
mak iıtmedi. Meseli bu - Evet anne. B 
köprtlyll yakmak ne demek· hem yok. YGztlme 
tir; biç tllpbesiz bOyllk ba· tokat vurdu. Hem d• 
bam tarafından hazırlannuı aebep olmadıtı bald 
olan petrol ve 1 benzinlerle bit bir kinle hareket 
köprllyü yaktı. Buna flipbe •tiklrdı . 
yokl Bu köprilnlln tehlike - Ah .. Ne mitbit 
zamanında yakılması mu· Bu klbuslardan 
karrerdi. , kurtulacatız?. 

Soar. ; annesine hitaben: - Anne, yol 
- Anneciğim, köpriiyQ Hemen kaçalım! 

seni tehditl ettikleri liçin, ( Devam 
sana taarruz edecekleri için 
yaktın, değil mi? Dedi. Son· Dessiye bombar 
ra. bu cadı kadının sana - Baııaraf 1 inci sa/ıi 
kin ve hiddetle söylediği zayiatın resmi liıteıi 
sözler benim nazarı dikka- retmiıtir. Bu liıtey• 
timi celbetti. Ve .. bilhassa ana vataa orduıuD 
bu nokta mühimdir" Stefan ölil vardır. Bualardall 
ne oldu; bunlar bele ıenin çarpıtmalarda maktol 
getirdiğin merdivenin yerin- mn,, 396 il baı 
de olmamaaı çok mllbimdir. dijer Hrviı aebeple 

- Rica ederim, sevgili mllı, 4 taaeıi aldıl' 
oğlum. Sözle vakit kaybet· lardan hastanede f 

miyelim. Kadın nerede ise mittir, 17 kiti de k 
yırdımcıları ile buraya gele· Bu zayiatın yarııınd•• 
cektir; kaçalım. Kinunuıani ayına ai 

Çocuk birden durdu: lstanbul 11 (Özel) 
- Anne.. Bir teyler duy· betlerin, cenup cep 

mıyormusun? Dedi. yapmakta oldukları la 
Ayak sesleri duyuyo- lar, ıeceli ıllndllzltl 

rum! 
Emin misin? 
Bize doj'ru yürüyorlar 

oğlum.. Caniler bize nerede 
ise yetişecekler. Hem de 
Pıiüre tarafından geliyor! 

Veronik seri bir hareketle 
tabancasını eline aldı. Birden 
oilu Fransovayı, tünelin ka
ranlık ve içeri dojru oyul
muı tarafma çekti ve : 

- Burada iyiyiz. Bizi g6· 
remiyecektir; dedi. 

Anlatılan Veronik gelen 
bir galge aörmüıtü t 
Ayak sesleri yaklaııyordu: 

V eronik oğluna ; 
- iyi giılea ve hiçbir ha· 

reket yapma; dedi; 
- Anne, elindeki nedir? 

rGvelverin mi?. Ala aaaeci· 

etmektedir. Sidamo, 
Afoı mıntakalarıad 
·Ve kasabaların, harp 
olacaiı ve bu kHab 
halkın baıka yerlere 
dileceii söyleniyor. 

Allkadarlar, cenup 
ıiade baılıyacak olaD 
barekitın, netice Ol 
çok müessir olaca 
Habeı'lerin, bu har1:kA 
ytik önem verdikleri 
sOrmektedider . 

lıtanbul 11 (Özel) 
man ıazetelerioin Aclil
badaki özel aytarl• 
alıb neıreyledikleri b• 
re göre, ltalyan t•Y 
r;aia Manıala şebriD• 
oldukları ylizlerce bO 
na en çotu teair1iı 
tır. 

' 


