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Ingiltere'nin Akdeniz'deki üsleri es- Yunanistan'da Şehir meclisi Nisanda top 
Kahine mes'elesi hal. 

ki kıymetlerini kaybetmişler ıoıunamıyor lanmak üzre dagw ıldı 
lıtanbul 15 (Özel)- Atina· 

dan haber verildiğine göre, 
kabine meselesi bili halle· 

i lngiliz filosun11n Malta'dau Iskenderiye'ye gitme-
1 sinin sebebi de hu imiş. Ingiltere'nin mOş

sivasası tenkid edildi terek :emniyet 
• 

lagiliz ulusuna anlatahm" 
demiştir. 

Amiral Londıo'nun beya
natından ıonra e1ki bahriye 
bakanlarından bir amir J 
söz alınıı ve hükOmetin 
siyasasını tiddetle tenkid 
ederek: 

- "lngiltere, miiıterek 
emniyetten bir fayda temin 
edilemiyeceiiai el'an anlaya
madı. Büyük Britanya impa
ratorluğu kendi kuvvetine 
güwenmelidir. Uluslar ıoıye-

lagiliz: donanmaeı Malta sahillerinde te1i ıillblanma yarıtının 
Londra, 15 - AYam ka- 1 ıemilerine hllcamları takdi- önüne geçemiyecek; barba 

aıara11nın dllakll toplantısı rinde, bava toplarının ro- mani olamıyacakbr. Biz bili 
çolr ı&rilltillO olmuıtur. Top- l6nü izah etmiı ve bu top- plinlnla vakit ıeçiriyoruz . 
lantıda, milli mDdafaa plinı ların aemileri m6dafaa ede- Amiral Londıon haklıdır. 
ve lnailiz ııemilerlnin durumu miyec,iini a6ylemiıtir. Amiral: lngiltere mevkiini kaybedebi
ılr&ttllmOtHlr. Amiral Sir - "Şimdi bub ıemileri· lir. Silihlanma için Oç eaaaa 
Londıon; tayyarelerin harb nı' · ... k ü k .. ldü llizum yoktur. Bize yükıek n vazıyelı ço m ı u r. 

Uçaklar, onlaran can ahcı idare, plin vahdeti ve giSr8f 

diiımanlarıdır . Filomuzda vahdeti lizımdır" demiıtir. M. Blüm 
B daha baıka ve e1aalı ted- Avam kamara11nın mOza· 

ubran geçiriyor birler alarak buna kartı kerelerinden balueden Lon· 

lıtaabul, 1 S ( Ôzel ) -
Soıyaliıtler lideri M. (Leoa 
Blum) hldiaeai llzeriae hn
k6met, (Akıiyon Fran1ez) 
cemiyetinin ıa;vına karar 
•eraıit •• cemiyetin bina-

Leon Blom 
llbı kapattıtı ribi, meYCUd 
evrakı da mOaadere eyle
lllİttir. 

Londra 14 (A.A) - Fran· 
ıa'CI • Krallık taraf tara ce· 
:ıiyetJerin dajıtılmaaından 
•bıeden Deyli telıraf r• · 

ıcteıi diyor ki: 
.... Hllkiimet, imme huzuru 
•çın bir tehlike olan taıkın· 
lıia •ibayet vermiıtir. Bu
nu•la beraber akıiyoD Frao· 
•ezin cı . 1 . d. 1 ' aııyet erın ajıtı • 
maıına 111uhalefet edib et· 
IDive M • 

3 ceıı ıuale diier.,. 
Gazeteler, mlllıim karaıık· 

lılrlara intizar etmektedir. 
Paris, 14 (Radyo) - Mi 

r~lay (Dolaruk) ua baıkan· 
11• altand•ki heyet. buıBa 
dewlet ••un Pol Bonkoru 
ziyaret etmiıtir. 

Leon Bilim, babranb bir 
~ce ıeçlrmiıtir. Doktorlar, 

tilattu korka1orlar. 

koymata çahımalıyız. Şimdi dra ıazeteleri, İki amiralı da 
•İze aoruyorum; Malta'da hakla girmekte ve lnıilte· 
bulunan filomuz llHUnil terk re'nia sillhlanmaıı lizam gel· 
ile neden lakenderiyeye ıitti. diiini ileri ıllrmektedirler. 
Uçak teblikeainden.. Ben Londra, 14 ( Radyo ) -
bir amiralım Ye bu itibarla BagOn toplanan avam kama· 
ı6yliyorum ki, Malta, Cebe- raıında, Amiral (Seter), milli 
lilttank ve dif er lbsülerimi- mtıdafaa için teıkil edilmek 
zin kıymeti hemen hemen iıtenıen fevkalide bakanlık 
kalmamııtır. Ne lizımıa ya- hakkında uzun mDtaleada 
palım, beyaz kitap neırede- bulaamuıtur. 
lim, mevkiimizi kaybetmek Lord ÇurçiJ, amirala ce· 
ihtimali me•cud olduiunu - Devamı dlSrdünr.JJ aahifede

~~~~--•• .. •~•~· ·~·• ..... ~M•~----~~~ 
Taksim 

Belçika ayan 
nında 

latan bul, 1 S (Özel) -
BrOlueJ'den :bildiri
liyor: 

Küçük devletlerin 
müatemlekelerini ahp 
araziye muhtaç olan 
büyük devletlere 
taksim edilme1i bak· 
kında (Loid Corc) un 
avam kamara1ında 
ileri aOrdliğli fikir, 
Belçika'da çok fena 
bir tesir uyandırmış-
tır. Gerek parlAmen· 
toda ve ıerek'e lyin
da muhtelif takrirler 
yerilmiş ve büküme· 
tin bu buıuıta ne 
dilttlndlij'ü baltkında 
izahat- vermesi iate-

nilmiıtir. 
Londra, 1 S ( Radyo ) 

MOatemlekecilik cemiyetinin 

en yllktek ıabıiyeti olan 

Lord LDıa dla akpm ••am 

meselesi 
ve meb'usa

istizablar 

I..oid..,. Corç 
kamarası imparatorluk itleri 
lromiıyonunda mllateaıleke
lerin yeniden takıimi mea'e· 
Jeai hakkında alAka uyan· 
daran isabat •••iftir. 

dilememektedir. 
Kral, partileri ~ birleıtirmek 

ve bu suretle siyasal ibtillf-

Kral Yorgi 
ları ortadan kaldırmak için 
bOtlla meHiıiai ıarfetmek
tedir . 

Gueteler, vaziyetin çok 
nazik oldutuna Ye Kralın 
bu noktayı parti liderlerinin 
nazandikkatine azettiiini 
kaydediyorlar . 

Avukat Münir, işçilerin gıdalanma

larının da düşünülmesini istedi 
• 

Hava gazı Dcretleri ucuzladı 

Şehir meclisi dlln öğleden 
ıonra Şubat devresi son top· 
lantıınn ya ph ·. 

Dnnkü toplantada, bava 
gazı ücretlerinin ucuzlatıl · 

ması hakkında Şarbayhğın 
teklifi kabul edilmiıtir. Bu· 
na göre Hava gazının eski· 
den 9,5 kuruı oJan metresi 
7,5 kuruşa indirilmiştir. Branı· 
man kirası da ahnmıyacakhr. 
Saat kiralarında da . yüzde 
30-50 indirim vardır. ilk te
aisat ta son derece ucuz oJa
rak yapılacaktır . 

Dün, ondele makineJerinin 
senede onbeı defa beled;ye 
elektirik mühendisleri tara• 
fından muayene edilmesi ve 
senede 10 lira muayene üc· 
reti alınması hakkında da 
bir teklif kabul edilmiş, mn
teakiben ııhhat zabıtası ta
limataameıinin mUzakereaine 
ıeçilmiıtir. 

Avukat Milnir; yalnız mi· 
eueaelerin temizlijine ehem
miyet vermekle kalınmama· 

Avukat Mustafa MGnir 

sını, işçilerin gıdalanma va· 
ıiyetleri ile alikadar olunma11aı 
iıtemiı; binlerce itçi 611• 
yemeğini yerlerde yiyor 
demiıtir. 

Mecliate İ>ulunan 11bhat 
m6d6ril Cevdet Saraçoflu, 
bu iıle de yakından allka
dar olunaca;ıaı ı6ylemiı we 
- Dewınu 4 neli uılaifede-

Habeşler, Eritre 
leceklerini 

hududuna inebi
söylüyorlar 

Eritreli 
likte 

itulyan askerl~ri silahlariyle bir 
Ras Destaya iltihak ediyorlar 

Loadra 15 (Radyo)- HarpJ 
cepbeaindeki Röyter muha· 
birinden gelen mılOmata 
gire; Ogadende yeni bir mu· 
barebe olmuıtur. Yakında 
buradaki hareketler inkiıaf 
edecektir. Habeı mabfelle· 
rinde Tigre cephesindeki Ha· 
beılerin yeni bir taarruza 
geçecekleri söyleniyor. Ha· 
beı kıt' alarının iaıe ciheti 
iyi ise de, ellerindeki cep· 
hane azdar. 

Harar'daki Habeş kaynak-
Jarana röre, ltalyan'iar Salı 
giinl akıamı Sebelli ve 
F afan nehirleri araıında bir 
Habeı müfrezesine hlicum 
etmifler fakat, pllıkllrtill· 
milılerdir. Ra1 Na1ibu kıta· 
)arının Ogaden'de kiin Gu
ratiyi iıgal ile biten mu ha· 
rebede ltalyan'Jardan 83 ana 
watan 150 aaklrinia 6ldüill 
ve muharebenin ıaatlarca 
röiüı ıöiüıe devam ederek 
ltalyan'Jarın bozıonu ile 
bitti;ini bildirmektedir. 

Habetler ileri ~arekete 
devam iıtemiılerae de ıid· 
detli bir ltalyan mlldaf aaaile 
karıılaımıılardır. Tiıre cep· 
heaiae herıOn yeni efrad ı 
ıelmektedir. Bualaraa ık11· 

Somali'li ltalyan eQvarileri 
riıi erkek elbiseli kadındır. lar Deata'nıo silAhve mG· 
Habeıler yakında yapacak- bimmatlarile genel kararıl· 
ları bir taarruzla Eritre hu- hına sevkedilmiılerdir. Dijer 
duduna kadar ilerliyebilecekle Eritre'Ji de iltihak edecekle· 
rini lmid etmektedirler. rini bildirmiılerse de henlla 
Adiı-Ababa, IS (Radyo)- ıelmediklerine bakılırsa yola 

BuaDn 425 Eritreli , ltalyan kaybettikleri zannedilmek· 
Aıkiriıi daha Raa Deata'ya tedir. 
iltihak eylemiıtir. Son üç Roma 14 (A.A)- 123 DU• 

glln içinde Habeı'Jere ıeçen marah resmi teblij': Mareıal 
aıklrilerin adedi 1350 Badoiliyo telrrafla bildirı· 
yi bulmuıtur. yor. Somali cepbeainde U-

Adiı-Ababa, 14 (A.A) - ebbi Gestro Ozerindeki Bal· 
Ra1 Desta Sidamo'dan 650 lei yakınında aı6frezelerimb· 
Eritre'linin Habeı tarafına den biri Lauillimdiden çe• 
ııhli;tai bilclirmıktıclir. Bua· · Deva"" 4 raQll sahifede : 



(01,.-1 Birlik) 

Habeşler, Dessiye'de niçin kuvvetli 

Nakili: KAMI ORAL 

bir ordu bulunduruyorlar? Meyva ağaç 
çok zarar~ 

-51- Rus askeri muharrirlerinden M. Semenof'un Pravda Üç ılindenberi 
ıiddetli ıoiuklar, ci 
yetlerde de devalD 
tedir. Haber • 
göre, birçok yerle 
açmıt olan meyvı 
çok zarara uiralD 

Piyedoş; nihayet katilin adresini öğ· 
renmeğe muvaffak olmuştu . 

gazetesjne yazmış olduğu vakıfane bir makale 

- Evet, bir aralık ceplerini kurıuna dizdirse hakkı var
yokladım, biçbirıey yoktu. dır, fakat kendi kendimi 
Fakat elini ara - ııra gökıilne cezalandıracağım. Artık ya· 
dofru dayayordu. Bu hare- tamak imklnı yoktur. Sen 
kelinden anladım ki cilzdanı nehrine atılarak intihar ede
paltoıunun iç cebinde idi, ceğim. 
hemen usturama çıkardım ve Piyedoı'un söyledikleri, 
paltoıunu arkadan keamek arkadatı Pigaı üzerinde bil
ıuretile cilzianını iç cebin· yük bir tesir yapmıştı. Pi
den çektim. gaş, bir kahkaha kopardı 

- Herif hiçbirıey hisset· "e sonra: 
medi mi? 

- Sen - Dedi - bakika-
- Hayır; çok heyecanlı 

idi. Hatti ara ııra hıçkıra· katen budalanın biri imiş-
yordu. Cilzdanı aıırdıktan ıin ! inaan b&yle bir ıey 
sonra buradan uzaklaımak için intihar eder mi? Hem 
iıtiyordum. Tam bu ıırada ne gafil adamıın, herif 
bekçilerin: u Tetbirhane ka- kaçmış ise clAzdanı elimizde 
panıyor ., sesleri duyuldu. değil midir? Sen cüzdanın 
Herkes çıkıyordu. Ben de içine baktın mı? 
acele çıktım. Dikkat ettim, - Bakmadım! 
c&ıdanını çaldığım adam, - Gördllnmli yal. Hele 
caddenin sol tarafına doiru bir kerre baki Belki içinde 
ıaptı ve gözden kayboldu. bize yarayacak bir kiiıd 

Ba enada bir kadının ce· Yeya kart d6 vizit bulunur. 
bini yoklamak istedim ve Piyedoı, duyduiu heyec:u 
yakalandım · yllziinden o dakikaya kadar 
Y ankeıici ~u hikiyeyi an· iyice yoldamamıı olduia 

labrken iki bekçi içeriye gi· ciizdanı açtı ve aratlırmalara 
rerek, Mevta teıhirhanesin· batladı. Birinci g6zde, biner 
sindeki kalabalığın tamamen franklık bet aded varakai 
clai'aldıtını ve "apılırın ka· nakdiye vardı, diier pzl~rde 
panchtJnı bildirdiler. ite yarayacak hiçbir ıey 

PJyedoı, bekçilere fU emri rlrünmiiyordu. Pig•ı: 
Yerdi: - iyice bak ! 

- Bu adamı dotruca uaıu- Diye bir daha haykırdı. 
Piyedo9, c&zdaDın ber ta· 

mi merkeze götüriin ve ya· rafını yoklarkea birdenbire 
na aababa kadar muhafaza e · ı b k d • vınç e ay ır & : 
altında b11luadurulma11nı ı6y· - Bir ikametglh iımi ve 
leJin müdire, 29 numarab diier iki iıim! Bakalım, bu 
arkadapaız bunu ıiıden rica kltıtcık, beni intihar etmek· 
ediyor, deyiniz. Siir'atle gi- ten kurtarabilecek mi? Ee, 
debilmek için ıuradan bir ee!.. Aziz ve sadık arkada
aralta alınız. Ücretini mer- tım! gel bir kere seni öpe
keıdea verirler. , yim ! lıtediiimiz kiiıt ta 

meydana çıktı, aeniale bii· 
Bu emir ilzerine bekçiler ylik bir ıeref kazanıyoruz. 

yankesiciyi kapıya doj'ru Haydi hemen gidelim .. 
evkettiler. Piyedoı, yanke· Pig•f, arkadaıının bu ha-
aicinin ayaklarındaki bağlara Jini ıeyrederken içinden: 
çlıdllrdü. Yankesici, Piye- - Zavallı arkadatım! 
doı'a elini uzatarak: Diyordu . 

- lıtediiiniz malumatı -Arluuı var 

•erdim. Şimdi mürüvvetinizi 
bekliyorum. Allabaısmarla
dık; dedi. 

Piyedoı, arkadııı Pigaı'ıa 
ylılne bakarak : 

- Pigaı • dedi - ne yap· 
bjımızın farkında m111n? 
- Piı•t hayretle Piyedo

faD Hp·Hrı kesilmit olan 
çehresine bakb ve sonra : 

- Ee, ne yapmıtız? 
Diye sordu. 
PiyedOf, derinden bir ah 

çekti ve : 

- Daha ne yapacaktık? 

Koçttk San'atlar 
için hazırlanan proje 

Kiicllk aaa'atların inkita· 
fı için Ekonomi Bakanhjınca 
hazırlanan proje, batlıca vi· 
liyetlerimiz ticaret ve ıanayi 
odalarının fikri alındıktan 
ıonra liyiba halinde kamu
laya verilecek ve kanun ha
line konacaktır. 

K6çük ıan 'atlarsa bir an 
eve) inkiıafı için hük6metçe 
geniı tertibat alınacaktır. 

Moskova'da çıkaa .. Prav
da" gazetesinin askeri mu
harriri, Sem on of, ltalya· Ha
beıistan barbınuı bugünkii 
durumu hakkında aıağıdaki 
makaleyi yazmııtır: 

MareıaJ Badoiliyo'oun İf 

batına gelince aıkeri hare
ketleri hızlandıracağı sanıl
mııtı. Fakat biç te böyle 
olmadı. O da nlefi Marepl 
De Bono gibi harekette de
vam ediyor: Zemini iyice 
hazırladıktan sonra, merha
leden merhaleye sıçrayıılarla 
ilerliyor. 

Fakat ilç ay s6ren harp 
milddeti zarfında, Negüı, 

yalnız seferberliği tamam· 
Jamak deiil, ayni zamanda 
ve -bu daha mlihimdir- Kıt'a
larını sillhlamak için vakit 
buldu. 
Şimal cephesi: 

Amba-Alagi dailarından 
Setit nehrine kadar uzayan 
timal cepheıinde Habet ku
mandanlarının elinde 250,000 
adam vardır. Banlar t6yle 
takıim edilmittir. 

l - Raı Ayelan-Burru'nun 
10 ili 12 bin aıkeri Setit 
nehri üzerinde yıtılmııtır. 
Bunların karıııında yerli 
ltalyan aıkerlerinden bir 
liva ile, bir ketif bava filoıu, 
birkaç tank Ye birkaç ıipabi 
m6frezeıi vardır. 

2 - Takazze nehri böl· 
ıeıinde Raı Burru'nun 2000 
adamı Yaraa da Goadan 'daki 
Ras lmru'nan 60,000 ada
mını• buraya geleceji ıaaal
maktadır. Gene bu balgede 
Raı Seyyum ordularından 
birkaç kıta vardır ki, bun· 
ların aayııı 80,000 veya 
90,000 i bulmaktadır. Bun· 
ların karı111nda bulunan 
ltalyan kuvvetleri 3 fırkayla 
bir yerli liva11ndan mllrek· 
keb ikinci kolordu4ur. Bu 
kolordunun asker miktarı 
mlkemmelen ailibh 50,000 
kiıidir. Ve iialeri Ak
ıum'da bulunan iki tayyare 
filoıu emri altındadır. Bu 
kıtaların arkaıında ayrıca 
birçok tanklara sahibi ihtiyat 
kuvvetleri. 

3 - 5,000 le 8,000 ara· 
ıındaki Habeı'li Ra1 Sey
yum'un kumandası altında 

Geva dereıi mansabında top· 
lanmııtır. Decak Kebede 
Haylu'nun kıt'aları ve Ne
glls'ün birçok muntazam alay
ları bunları takviye etmek· 
tedir. Bu noktanın ehemmi
yeti bllyilktOr. Çünkü Sekota 
ve De11iye kervanları bura· 

dan geçerler, Abbi·Addi'den 
Sokolo'Ja olan mesafe 100 
kilometredir ve ltalyanlu 
bu bölgede otomobillerinin 
yardımına güvenemezler. Bu
rada bir Italyan taarruzu 
beklenebilir. Bu! bölgedeki 
ltalyan kuvvetleri yerli kıt'a 
larla bir kara gömlekliler 
fırkasından mürekkeptir. 

4 - ltalyanlar Geva'nın 
cenub kıyısındaki dağları 
ele geçirerek Antalo'da top
lanmıt olan Habet kuvYet
lerini tehdid etmek iıtemek • 
tedirler. lıte bu bölgededir 
ki, betbin kitilik bir Habet 
kolu 22 ilk kinunda Abbi 
Addi'yi almaya muvaffak ol· 
muıtu. Fakat ıonradan ltal· 
yanlar bunlara aiu kayıblar 
Yerdirler 700 ölli 2000 ya
ralı Ye Gevanın ateki kıyı-

•••• attılar. Harb çok kanlı 
oldu. V • Italyanlar da 300 
kiti kaybettiler. Fllkat beı•l 
çıkan ba ıtratejik manevra· 
nın babetliler için blyOk 
bir ehemmiyeti oldaiu sly
lenemez. 

S - Amba-Alagi Makalle 
iıtikametinde Ras Ka11a Ye 
Raı Muleıeta'nın 150 bin 
adamı yıtılmııtır. 

Burada Habet'lerin kar
ıııında anayurd askerlerin
den iç fırkadan mirekkep 
bir kolordu ile bir yerli liva 
ki ceman 50,000 kitilik bir 
kuvvet •ard1r. Bunların elinde 
60 dai topu, 24 •abra topu, 
Ye 46 tank bulunuyor. ltal
yan'ların ıol yanları Mari· 
otti'nin kumandaıı albndaki 
de•e ıırtıada tapnan iki 
bataryaya ıabip 6000 seferle 
takviye edilmiıtir. Aynca 
Makalle'de iki bombardıman 
Ye bir ketif filoıu yardır. 
ltalyaa 'ların aııl darbeyi bu
rada v•rmaya çabpcaklars 
unılabilir. 

Habetlerin karı111nda üç 
yol açılmaktadır: T aarruıa 
ıeçmek, muharebe verme
den çekilmek, bulundukları 
meYzileri mlldafaa etmek. 

Habet kuvvetleri aayı iti
barile daha kuYvetli olduk· 
ları için ilk tekil çok caıib 
olabilirdi. Fakat yalnız ıayı 
klfi gelmez; ltalyanlar tara
fından iyi tahkim edilmit 
olan mevzilere taarruı. et
mek iç.in kavYetli toplara 
ve tanklara ıahib olmak il· 
zımdır ve Habetlerde bun· 
lar yoktur. Danakil çöliln· 
den bir çevirme yapmak 
ancak kliıd llzerinde kabil· 
dir; az miktarda kaYvetlerin 

Katili ikinci defa olarak 
••camazun içinden kaçırdık. 
Sına takib et diye söyledi
iim adam, katilin ta kendi· 
ıi imiıf yankeseci çok doğ
ru malümat verdi. Ab, bu · 
n•nla iki defadır, affedil 
mez derecede budalalık edi 4 

yorum. Herifin kastor eldi
•ealerini, ıimasını streyledi
ii ipek mendili ve boynun
daki plı gördüğüm ve ıüp
helendiiim halde gidib onu 
biııat takib etmemekliğim, 
bDyUk bir budalalıktır. 

• Tayyare 
heyecanh ve en bftyOk filmi 

Emniyet direktörü, bu 
budalılıf mdan dolayı beni 

Slnemasonda 
Paris'in 64 sioemaıında birden ·haftalarca gôsterilen bir taheeer 

-·Paris 
Oynıyanlar: Conıtant Remiz, H nry Rolland, Piere Remair, Lucien 

Barant, Madeleiae Azeray ve diğer b&ylk Franııı yıldıılar1 

--------~~----------A YRll:A: FOKS TOrl& çe SôzlO Dftnya liaberleri - lngiliz kralı Corcun cenaze meraıimi 
Fiatlarda zam yoktur - Bu filim için meccani kartlar muteber değildir. 

Seans saatleri . Hergtln 15 - ı7- _19 - 21,lS Cumartesi 13-lStalebe seanıı. 
• PazarglinO 13 deılive seanıı vardır. 

ilerlemesi kifi ıelmez ve 
çok miktarda kuvvetler iler· 
lerae ıuıuz kalırlar. 

Esasen mareıal Badoğliyo 
kit'alarıoa takviye gönder· 
mek için gerektiji kadar 
valnt bulabilecektir. 

Geri çekilmekte bir it• 
yaramaz. Pisikolojik bakım· 
dan bu bir fellket olabile
ceği ıibi pek büyilk teknik 
K"llçllkler de arzeder. Habeı 
kıt'aları tarafından teıkil 
edilen 40 kilometre uzunlu-

So;uklar, aebı• 
rine de zarar ver 
g&n içinde ortabjl 
muıtur. 

Bulgar 
Hflkftmeti, d 
çıranlar için 

bat aldı 
ğundaki hat ltalyan tayyare-
leri için kolay bir hedef lef Bulgariıtan'daa ça 
kil ederdi . milli bankaya yat 

Yerinde mildafaa buna gayri kanuni ıar• 
nisbetle daha kolaydır. Top· kaçırdıklarını Sofyı' 
rağın giiçltıkleri ve Habet (Duvitik) gazete•İ 
sillhları ftalyanlara çok ka- ve Bulgar hlkllD 
yıp verdirebilir. Habeıler de ıibi hareketlere ••J 
bu vaııtayı intihab etmite için tertibat aldıjlll 
benziyorlar . mektedir. 
Cenub cepheıi: Ayni gazetenin 

Ogaden çarpıtmaları biri· habere g6re, bun 
birinden 300 kilometre kadar Bulgariıtandaa çıka 
uıunluiundan bulunan iki d&viz çıkarmak 
ayrs bölıede yapılmakta- haiz elduklanna 
dadır. detname glıterm 
-Devamı 3 ancü uılaifidP.- saport alamıyacald ....... _..._... _____ ~ 

Lik maçları 
Halkevi-Okullar tiki. Karataş· 
lar takımları bugün karşılaşıy 

Geçen yıl oldutu gibi bu 
yıl da Halkevimiıin himaye
ıinde yapılmata batlanan 
• Okullar " tikinin yedinci 
hafta maçlarına, bug6n aı
leden ıonra devam edile· 
cektir. Proıramda saat 14 de 
yapılmaıı llzım gelen Ziraat· 
Muallim maçı, Ziraat'ın 16-
meıter tatili dolayııile prog
ram ıoaa bırakılm•ıtır. Bu
nunçiln buglln yalınız San'· 
atlar-Karataı araıındaki maç 
yapılacaktır. H•lkevi spor 
kurumunca bu maçın idaresi 
bay Esad'a verilmiıtir. Saat 
IS te bathyacak olan bu 
maç Karataıın alacağı netice 
iizerinde çok ehemmiyetli· 
dir. Bugllnkii puyan yaziye-

Puvan eetveli: 

tine rlre; 3 maçta 
alan Karataı bal 
bulunmaktadır. B• 
alacatı neticeden 
vetli rakiplerle ka 
mecburiyetinde ola• 

bia Liıe, Muallim '' 
liıesi karıııında ... 
mukavemet g8ater 
diden anlaıılamaıd 
takımlar ara11nda iJI 
kip valiyetini mab 
cektir Bmidindeyiı. 
vaziyete göre oka 
vantaj cetveli ap 
terildiii ıibidir. Bi 
baıta giden 4 takı 
tepler !ikinde mlbillt 
namalan kuvıtle b 

Maç puvan ı•li· mailô- bera· attı 
adedi adedi biyet biyel bere gol 

Karataş 3 9 3 O O ıO 
Liıe 3 8 2 O 1 9 
E. öğretmen 3 7 1 O 2 .t 
Tecim liaeıi 3 7 2 1 O 6 
Buca 3 6 ı l 1 5 
San'atlar 3 S 1 2 O 3 
Zir at 3 3 O 3 O 1 
Karııyaka 3 3 O 3 O 1 

Halkevi bölge lik Deniz Spot 
maçları yurdu 

Dilade yazdığımız ıibi 
Bölıe ve Halkevi tiklerin., 
yarın devam edilecektir. 
Programı aynen •t•ğıya 

koyuyoruz: 
Alsancak'ta: , Saat 11 de 

K. S. K - BorDova hakem 
Sabri, uat 13 te Altay - Buca 
hakem Esad, aaat ıs te iz· • 
minpor - Altınordu hakem 
HaıaD. 

Halk uba11: Saat 9 da 
lzmirapor • Altıaordu-laakem 
Baba, uat 10, ıs te K. S. 
K - Baca hakem Kadri ve 
eaal 1 J ,30 da Altay - Bac• 

Deniz sporları yor 
etlenceleri bu ak 
palas salonlarında 
Davetlilerin iyi bit 
geçirmeleri için epef 
hklar yapılmııtır. S 
çajrıh zevatın ıyi 
geçireceklerjni ulD 

hakem Ahmed. J 

Halkevi likleri: 
Saat 12,30 da P• 

Hacı H&Jeyinler 
Kadri, ıaat 14 te ~ 
Y&kaelme bakelD 
Şenkal, ıaat 1 s,30 
ran - Kurultay ha 
me;d Ô•irfia. 

1 



Uaşıar<ifı 2 i11ci . sahifede 

Sol bölge Dolo civarında
dır. ltalyao 'farın buraba bir 
yerli fırkaları ve 20 bom
bardıman tayyareleri vard1r. 
"Peloritana., fırkası da ay· 
rıca ihtiyatta beklemektedir. 

Bunların karşııında 
0 

Ras 
Desta'nın 100 binle 200 bin 
kişi arasımda bulunan ordu
su vardır. Sayıca listünllik
leri sayesinde Habeılerin 
burada cüretkirane hareket
ler yapabileceklerini sanan
lar . olmuıtur. Yazık ki Ras 
Desta hiçbir yerde ehemmi
yetli miktarda asker yığa-
mamaktadar. Çünkü Ogaden 
bir çöldür. Burada her ıey 
vahalara tabidir. Ancak bin 
kişiye yetecek kadar · suyu 
olan bir vahada 4000 kiti 
toplamak ;imkinaızdır. De
mek oluyor ki, Ras Destanın 
o_rdusu areniı bir böl2e üzc
rınde dağılmıı bir halde 
bulunmaktadır. 

Bu yüzdendir ki, Raa 
Deata'oın kıtalarından bir 
müfreze, yeri tayyareler 
tarafından keıfedilincc ko
laylıkla imha edilebilirdİi 20 
sontcırinde, ltalyan'lar ku
mandalarına Habeı'Jerin 
Lamma Şilendi istikametinde 
ilerlediklerini haber verdiler; 
sayıca daha kuvvetli olan 
bir ltalyan mllfrezesi 48 ıaat 
içerisinde Lamma Şilendi'ye 
giderek Habeı müfrezesini 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarfısı 

No. 34. 

Ve Pörjen ~ahapın 

en ftstnn bir mfts-

bil şekeri olduAu-
nu unutmayanız. 

Kol'vetli mftshil 

istiyenler Ş.ıbap 

Sıhhat sftrgftn 

baplarmı Maruf ~ CO 
ecza depolarından ~ 
ve eczanelt:rdeo 

arasınlar. 

rnağlfıb etti . ) b I 
Şarki Ogadende de vazi- stan u Beyoğlu vakıflar di-

yet bunun aynidir. 150 bin rektörlüg"' ilnden· .. 
nefere aabib olan Ras Na-

ıibu üç aydanberi tahkim Beşiktaşta Akaretlerde spor caddesinde 51-53, 55-57, 
edilmiş mevzilerde bekle- 59-61, 75-79 numaralı dört evin tadilltı kapah zarf uıulile 
mektedir. Bu yüzdendir ki eksiltmeye:konulmuştur. Keşif bedeli 17287 lira olan bu 
ltalyanlıra Garal:ıey ve Ger-
ft:gubi' den kovduklarına da- iıin projesi ile fenni 'te eksiltme ıartnameleri 87 kuruı 
ir Habeılerin çıkardıkları mukabilinde akaratlarda ikinci Hamit vakfı mtitevelli kay-
babcr inanılmıyacak bir ıey- makamhj'ından ahnır. 
dir. Çünkü Ras Naaibu, Go- Muvakkat teminata 1297 lira olup eksiltmesi 28 Şubat 
rahey [üzerine ehemmiyetli 936 cuma a-ünü saat 15 de Beyoilunda tela-raf ıokajında 
lutalar: gönderemezdi. Akıi Beyoilu vakıflar mUdtırltiiiinde toplanacak komisyonda 
takdirde bu kıtalar susuz ı k Ek 
kalırlardı. yapı aca tır. siltmeye gireceklerin mimar ve mühendis 

ltalyanlann vaziyeti Ha· olmaları lazımdır. 10,000 liralık bir yapı itini taahbiit edip 
beılerinkinden daha iyidir: iyi bir surette baıardıklarJoı iÖsterir resmi yerlerden 
Gerçekten, onlar, hazneli} getirecekleri vesikalara Beyoğlu vakıflar direktörlliğü mi
otomobillerle au taııyabil· marma ıöıtererek alacakları vesika üzerine 25 Şubat 936 
:ektedir. Bir Leh ıazeteıi· sah gününe kadar proje ve şartnameleri alabilirler Muvak-
ın •ytırı Gorabey su fab- kat teminat akçaları eksiltme tarihinden iki ıün evveline 

f~~asın1n günde· 80,000 litre kadar mütevelli kaymakamlığı veznesine yatmlacaktır. 
1 ıtre ve 20,000 litre distile 11-13-15-18 361 
ıu · 
bi 1 d~~ ~ k~~~ fr~ tc olduğunu 111111111111il11111111111111111111111111111I111111111111111111 il l lllll il 111111111111111111111111111111~ 

lt 1 -ı . . . 
k •yanlar şimdiye kadar ~ zmır yun mensucatı-

uvvetJerini Ual - Ual ve :: 
Gıbredder kısmında teksif :: -
ediyordul G h . =r . . k A . . . k t . = 
~~ptıkı ... "\ •• :::.:: ~~;~~· ~ ur nonım şır e ı~ 

ır stratejik ehemmiyeti ~ . . , , . . = 
Yol<tu . =: 17.mır l ön l\lensocatı 1 Ork A. ~- nan Halkn- = 

Böylece Ogaden'de iki ta- ~ pınnrdaki kuma~ fabriknsı mamulatmdao olan _ 
raf b' "b• . -
tııa ırı irinden 200 kilometre E uıevıimlik ve kışlak, zarif kuma~larla, battaniye, = 

kta bulunmaktadır. ltal· § ~al ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -
Yanların R N ' b ' -

.. ' IS ası unun = d d C h • d . ) 186 rnustahlcem mevkilerine ta · ~ kor on a um urıyet mey am cıvarmc a = 
l ırruı etmeden önce · ileri § numaradaki (~ark Balı Türk Anonim ._ ir- = 

~oğru iki hamle yapmaları § keti) mağa7,asmda satılmaktadır. Mezktlr fabrika-, 
l•OJdır B Ü d D = -

Bur-K · .u Y z en, agga :: om metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum -
- · urabı · Sarabanem ha· = · · · · = 
veliaind ' dd" b b 1 =: olan mamulahm muhterem mfl~terılermu7.c hır = c cı ı mu are e er = -
beklenebilir. § defa dnba lR\'Siyeyi bir \'Uzifc biliriz. § 
Rıs N · b , 1 · • :::: -

b ası u, su mes e esını := • -
esaba L t d .ı.· L· k = B · k d N 186 .Ka ma an ulÇPlr a - = Toptan sallt yeri: irincı or on o. -

lrır veremez. Ogaden'deki =: ş k halı Türk Anonim Şirketi = 
talyıo kuvvetlerine kuman· - ar _ 

da .eden general Graçyaniye ~ ~ 
iehncc, ıönduilmişi olan ve ~ Perakende satış yeri: Yeni manifaturacılarda := 
Mogadiıi'd karaya çıkmıı E§ mimar Kemalettin Cad. Sağ1r ıade biraderler = 
bulunan 1'evere fsrkasmın ::: 
0 clrn · · b ki k d. = Kuıu og· lu rarıısı Asım Rıza ve biraderleri -• eııbı e eme te ır. = :r -

~ünlcü ancak iki üç farlcayla $ = 
ılerleyebilir . Esasen Tigrc'de ~ Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. = 
oldugu gibi Ogaden'de de ~ Yünlü malJar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
iti 1 Ya n '1 a r a n c a k y o 1 )' ı m a k ~I iTİll 1111111111111111ili1111111111 1:111111111111111111111111111111111111111ili1111111111111111111111 i 

.. TROYBURG., vapuru 25 
şubatta bekleniyor, AN

VERS, ROTERDAM, HAM

BURG limanlarına yükliye· 

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHAV

SLINJE (D-S. A-S SPANS
KELINJE) 

OSLO 
"BANADEROS.. vapuru 

4 martta bekleniyor, iSKEN

DERIYE, HAYFA. DIEPPE 

ve NORVEC limanlarına 

yükliyecektir. 
AMERICAN EXPORT LlNE 

.. EXPRESS.. vapuru 28 
ıubatta bekleniyor, NEV
YORK ve BALTIMOR için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN Ll
NE • LIVERPUL 

11 GUENMORE,. vapuru 23 
şubatta bekleniyor, LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 

çıkarıp BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE için yük 
alacakbr. 

.. V apurlar10 isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

girişilmez . " 
Birinci Kordon. 

No. 2007 • 2008 

DOKTOR 
Ali Agôh 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1
1 incı Beyler Soka~ ·' . ôH 

Telefon 3452 ... ................. . 

alacaktır. 

''CERES,, vapuru2 10--36 
da gelip 15-2-36 tarihinde 

ANVEf S, RQTTERDAM. 

AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

GDYNIA, OSLO 

KANDINAVYA 
için yük alacaktır. 

ve IS· 
limanları 

SERViCE MARJTIM 

ROUMAIN 
'«PELESn vapuru 30-1-36 

da a-elip 31 -1·36 tarihinde 

MALTA, MARSIL YA, Ye 

BARSELONE için yük ala
cakhr. 

Yolcu kabul eder. 

llAndaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki ,dej'işiklik-

vapur ncentahğına mOracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Olivier ve şnreka-

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

THEELLERMAN LINESLTD. 
"LESBIAN,, vapuru 8 ,u

bat LlVERPOOL ve SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacakbr. 

"EGYPTIAN" vapur1 10 
şubat LONDRA, HULL •e 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL için yük alacaktır. 

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

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGA TION Co. L TD. 
"LAPVVING,. vapuru 14 

şubatta ielip LONDRA için 
yiık alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri .e 
vapurların iıimleri ür.erİ•• 
değ-işikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmeı. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1, 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız ta'-e temiz ve ocu7. ilAç ' 'C lu· 

valet ç~itleri eaıar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N orveçyamn bal is Morina Balık yaj'ı ht 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzlllmi.hiı. 

Biricik sabf yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nozhet 

S 1 H U AT E ZANESJ 

•N 
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OtuzTahutluA 
Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Rus - Japon harbı muhakkak görülüyor, Ruslar 
hudutlara üç Kolordu birden sevkettiler 

- Blrin,•i Kısım: 

Tefrika sayı 

VERONIK -
BüyOk Oslmen'deı 

ken bütün ağaçların 
mış, bem'de taze ba 
olduğunu ve... BiltilD 
ve dallan keıilmif 
bir çınarın beı altı 
yüksekliiinde "V. d'tf, 
leriai gördü. 

Mongol askerierj, 
ler. Çarpışmalar 

hududu geçen 
devam ediyor. 

bir Mançuri mOfrezeHini imha etti
iaponlar boynk tahşidat yapıyorlar 

- Anne, it baıına! Dedi. 
Etrafta biçbi'r kimıe görOn· 
medi. Değil mi? Şu halde, 
kayıta binecek kadar vak· 
timiz var demektir. 

lıtanbul J 5 (ÔzeJ ) - Paris gazetelerioio Şanghay 

azel aytarlarmdan aldıkları haberler, endişe 'erecek 
derecededir. Jnponlar, Maoçuri hudutlarında gec«>li 
gftndOzlD tahşidat yaparak harp için hazırlanmakta· 

dırlar. 

Oç kolordu birden sevkettiğini bildirmektedir. 
lstanbul 15 (Özel) - dnndenberi Mançuri kıtaatile 

Moogol hudut muhafızları ara81nda başhyan çarpıt· 

malar, elin devam etmektedir. 
Mongol askerleri, hududu geçen bir Mançuri mQf. 

Ôrtü ve yiyecekleri top· 
ladılar, ya•aı yavaı Franıu· 
vanıa Spren dediği yere 
dojru yürOdOler. 

Gittikleri yer, çok 111rp, 
kayahk, iniıli, yokuılu idi. 
Ôyle bir yer idi ki, buraya 
hiçbir kimıenin gelmeaine 
imkin yoktu. 

Son gelen telgraflar, Ruıyaoıo Maoçuri hudutlarına rezesini imha etmişlerdir. -------·--·· ....... . 
Lampson'a 
Refakat edecek 
teknik müşa-

virleı· 
Londra 14 (A.A) - Taymis 

ıaıeteıi, •M11ır bükdmetile 
yapılacak~ mUzakerede Sir 
Umpson'a birkaç teknik ıail
ta•ir refakat edecektir. Ordu 
itleri için mlltaYİr Inıiltere
ain Mııır'daki kuvvetlerinia 
fimdiki kumandanı olan ıene 

ral Sir Corç VVeir; hava it· 
leri için bava kuvvetleri ıe· 
ael espekteri Sir Robert 
Brik; deniz itleri için de de
aiz filosu kumandanı amiral 
Sir Vilyam Fiter'dir" diyor. 

••• 
Habeş'ler Eritre 
hududuna inebi
leceklerini söy· 

.Joyorlar 
-80flaTa(ı birinci Mlhifede
kilmekte olan bir Habeı mtlf 
rezeıiai baımıı ve imha et· 
mittir. Mlifrezemiz hemen 
klmilea lnıiliz mamulltnı
claa olan sillhları ele ıeçir-

aiıtir. Daduda Parmada ma· 
ldaala kolumuz Neıellinin 80 
kilometre batı cenubundaki 
Dulbul ve Dibbil kuyuları 

yalanında clüımaaa bllcum 
etmlı ve ıayiat •erdirerek 
clatıtmııtır. 

Habet'ler ıo şubatta Oga· 
den'da Gerlogobi batı ıima
Jiade Kurali'de 50 neferden 
mlHeıekkil bir karakolumuza 
blcum etmiılerdir. Neferle
rimiz tid etli bir mukavc· 
metten sonra çekilmiıtir. 
Eritre c.epheıinde kayda de· 
;er bir hldiae olmamıthr. 

lstanbal ıs (Ôzel) - Pariı· 
ten haber Yeriliyor : 

ltalyan' kaynaklarından bil· 
dirilditine 16re; Raı Naıi· 
baaan (Epıebeli ) mıntaka· 
11ada yapmata baıladıtı tah · 
fidata makabil ltalyanlarda 
bl1Dk hazırlıklara baılamıt
lardır. 

Rayter ajansı, ıeneral Graç· 
J•Dİ, Cicika hattını tutmak 
bere aıker toplamaktadır. 

cli7or. 

lngiliz'lerin protestosu 
Londra, 15 (Radyo) - Roma'daki lngiliz .. elçisi ltalyan 

dıı bakanlığı milsteıarı Suvrici ziyaret etmiıtir. Bu ziya· 
relin bazı ltalyan gazeteleri tarafından Habeıistan'daki 
lngiliı atetemiliterinin, ekseriya Negöı'ün askeri müşaviri 
sıfatile hareket ettiği tarzında yaphklan neıriyah protesto 
maksadile yapıldığı anlaıllmııbr. Elçi, bu kabil iddiaların 
saçma olduj'unu söylemiıtir. 

Orta . A vrupada 
lıtanbul 15 ( Özel ) - Merkezi Avrupanın her tarafın· 

da dondurucu soj'uklar bilkürn ıilrmektedir. Karlar ekser 
yerlerde bir buçuk metreden fazlaya yOkıelmiş ve bazı 
yerlerde buz tutmuıtur. Köyliller, fena ıerait altında ha· 
yatlarını korumaia çahııycrlar. 

Son gelen haberler, merkezi Avrupada vukua ıelen ıa· 
rarlar çoktur. Yalnız Varşova'da 52 kiıi ıotaktan 6lm0t· 
tir. Bulgariıtan'da, Romanya'da, Macariıtaa'da ve Çekoı
loYakya'nın muhtelif ~Habalaranda binlerce hayvanat ıo· 

tuktan telefolmuıtur. 
Orta Avrupada huıule gelen zararlar, milyonlara varı· 

yor. 

Amerika ordusu 
lttanbul ıs (Ôıel) - Amerika ıenerallarandan Molintrep 

Amerika'nın orduya ehemmiyet Yermeıi llzımıeldiiini 
kaydederek bir makale yazmıı Ye sulhun emniyet altında 
bulunmadıtıaı, ansızın bat r6ıterecek olan bllyllk bir har
bın, blltlin dDnyayı ateıler içinde bırakacaİJnı ve Amerika· 
nıa böyle bir zamanda kuvvetli bulunma11nın, bütOn cihan 

, için faydah olacaiını ileri ıürmilttllr. 

Amerika ve Japonya 
Vatiagton 15 (Radyo) - Aylndan Renold, demittirki: 
- .. Japoaya'ya kartı harb etmiyeceiiı Japonya biıim ea 

iyi müıterimizdir. 93S aenesinde bizden 1 lS milyon dolar
lık pamuk ıatın almııtır." 

Yüz çadır geliyor 
Ankarm, ı4 (A.A) - Cellld r610n0n tatma11 dolay11ile 

Tire ve Torbala havaliıinde köyleri su baıkıoına utrayan 
yurddaılara barınak olmak üzere Kızılay genel merkezince 
yüz çadır 16nderilmittir. 

Petrol aınhargosu 
Loadra, ıs (Radyo) - Petrol ambarıoıu hakkında bat· 

lıyan matbuat netriyatı devam ediyor. Sağ cenahı le!Jlıil 
eden gazeteler, petrol ambargoıunun hiçbir fayda vermi· 
yeceğini ve mukabil tarllfta, sulhun biran evvel iadeai için 
ltalya'ya kartı en ıedid tedbirlerin ittihaz edilmesini Ye 
petrol ambarııoıunun ihmal edilecek bir tedbir olmadıiını 
ileri ıürOyorlar. 

Londra, ı5 (A.A) - Bu sabah çıkan ıazeteler, lngiliı 
bük~metinin petrol ambargo111 hakkındaki battı hareketioi 
muhafaza etmekte ve kararı ıecri tedbirler komiteaine 
bırakmakta olduğunu yazıyorlar. 

Lord Eden Cenevre'de bu meaele hakkında leh veya 
aleyhte teıbit edilmit kafi bir talimat ile ıitmiyecektir. 

( T aymiı ) ıazeteıi; .. lngiliz hllkOmeti Milletler cemiyeti 
izaıı araaındaki rey ittifakını muhafaza etmek buıuıuna 
fevkallde ehemmiyet atfetmektedir. Bunun için bükOmet, 
Lord Eden ve dijer deleıelerle istiıare etmeden evvel fik
rini bildirme11e, buna hayret edilmemelidir." diyor 

Avusturya 
Gizlice tayyare 
yapıyor muş! 
Paris lS (Radyo) -Avuı· 

turya'nın, sulh muahedesi 
bılifina olarak sıiılice yap· 
mış olduğu harb tayyarele· 
rinin, evvelki sıece manev
ralar yaptlj'ı bu bidiıenin, 
merkezi Avrupada hayret 
uyandırdığı bildirilmektedir. 

Avuıturya'nın halen 7tay· 
yare filoıuna malik olduğu 
Ye bunların ekteriıinin ıoa 

ıiıtem bombardıman tayy•· 
releri olduiu ı6yleniyor. 

. t\lfoos'un torunu 
' oma 14 (Radyo) - Sabık 

lıpanya Kralı Alfonı'un kızı 
Romada bir kıı çocutu do
iurmuıtur. Kraliçe, kızının 
dotumunda bas1r buluDmuı
tur. 

lugiltere'nin Ak-
deniz'deki Osleri 

- 841uıraf ı inci sahi/ ede -
vab vermiı ve b6yle bir 
bakanlıtıa, lagiltere ıçın 
zaruri oldatunu beyan eyle· 
mittir. 

Amiral, Çurçil'in · nok
tai naıaranı kabul ettijini 
bildirmiı ve bu mes'ele bak· 
kında hazırlamıı olduğu iı· 
tizah takririni geri almııtır. 

Şehir meclisi 
- Ba,ıarafi ı inci sahifede
aıadan Sadi'nia sakallı iıçi 
kullanılmaması hakkındaki 
iıterine cevab vermiı, saka· 
ha kirpik ve kaılardan daha 
az dökOldliğünü anlatmııtar. 
Şarbay bu aaırda eaaıen 
aakallı İfÇİ bulunmadıtını 
ı6yliyerek bahsı kapamııtır. 

Azalardan bir kaçı daha bu 
mevzu etrafında fikirle
rını ı6ylemitler, Faik te, 
toplantı devresinin bit· 
mek üzere olduğundan 
bir teklif te yapılsa üzerinde 
g&riitillemiyeceğini, ııhb11t 
mildilrOnlln bu meaele ile 
meııul olmasını ve teklifle· 
rini gelecek toplantıda bil
dirmeıini iıtedi. Muvafık 
16rllldü. Yeni binalardaki 
bela kuyulaftnın ıu kayula· 
rından on metre uzak 
olmaları teklif ve ııbbat 
zabıtaıı talimatnamesi be· 
yeti umumiyeti itibarile reye 
konarak kabul edilmittir. 

Roma kaynaklarından te· 
rettlb eden haberler, (tal· 
1aalana, bir ay içinde Ha· 
beıiıtana ı 50 bin kitilik bir 
kav•et 16nderdikleriai ve 
7akıada blltlin cephelerde 
taarruza ıeçmek ti.zere ıe
leli (ladlılli faaliyette bu· 
ı••tlulduıaı bildirmektedir. 

Fırtınanın nıaddi zararı 
Şarbay, Şubat toplantı11na 

nihayet verirken Nisan top· 
lantı11ndan evvel Ankara'ya 
ıidecetini ve bazr teıeb· 
blılercle bulunacatıaı anlat· 
mııtar. 

lıtanbul, ı5 (Ôıel) - Soj'uktın donanlar 45 kiti olarak 
teıbit edilmittir. lıtanbul'da fırtınanın zararı 2 milyon lira
dır. Ntıfuıca ıayiat olmamııtır. 

Veronik buna ratmen: 
- Allah venede sandalın 

yerinde olsa.. Demekten 
kendisini alamadı. 

- Merak etme anneciğim. 
Yalnız sen şuradan •iilde 
aşağıya dotru bak. Sanda· 
lın orada Hıll olduj'unu ırö· 
rlirsen, iş kolay. Fakat, yal
nız .. Dedi. 

- Ne var oilum? 
- Hiçbir ıey anne .. Yal· 

nız kilçük bir teebhDrl 
- Şu haldl" •. 
Çocuk gOlmeğe baıladı. 
- Bir sefer heyeti reiıi 

için ibtiyatb ve baıiretklrane 
hareket de bir zarurettir. 
Hiçbir ıeyi ihmal etmedim 
ve unutmadım; yalnıı ... 
Kllrekler Priüre'dedir! Dedi. 

Veronik tee11llrle: 
- Fakat... Bu bir fell· 

keti Dedi . 
- Neden anneci;im?. 

Prillre'ye koprım iki dakika 
içinde klrkleri buraya ıeti· 
ririm!. 

- Fakat, bu zaman içinde 
tllneli tıkarlar1a .. 

- Haydi anneciiim, ıide· 
lim. Bana itimat edecetini 
Yadetmittin. TDnelin medba
lini kapatmak için biç olmaz 
iıe bir saat ıaman llıımdır. 
lı liıeriade lllıumsuı iıahlara 
meydan •ermiyelim, anneci· 
ğim ! 

Çocuk hemen ileri atıldı. 
Veronik: 

- Franıova, otlam ! diye 
batırdı; otlum, bir hiısi kab· 

lelvuka bir dakika bile 
kaybetmemek lllzumuau 161-
teriyorl 

Veronik koımakta olan 
oilunu takibe batladı. Hem 
kuvvetli ve hem de oğlunu 
görecek bir mevkide durdu. 

Çocuk bllt6n ıllr'atile 

Prillrenin . mahzenine rirdi. 
Fakat ıilrekleri yerinde bal· 

mamıı olacak, ki elleri boı 
olarak çıktı. V • a11l kapıya 
dotra koıtu. Kapıyı açarak 
içeriye girdi. 

Veronik kendi kendisine: 
- Sade bir dakika ıonra 

d6necekl Diye ı6ylendi. 
V eronik oilunun nihayet 

iki dakika ıoara d6neceii 
kanaatinde idi. Fakat ara
dan üç dakika ıeçtiji halde 
Franıava tekrar ıörlinmedi. 

Veronik artı1' bOtlin iti
mad ve emniyetini kaybetti; 
ojluaa refakat etmemeklij'in 
bir dellik oldutuna hilkmetti. 
Tllnelio methalini gözetle· 
meii IOzumıuz sıördO ve 
binaya doiru koıtu. Fak at .. 
Dilımanıa bOtOn h••ltile 
taarruza ıeçtitini ılirllnce 

sanki ayaklarına felç ıeldi, 
olduiu yerele kaldı! 

Veronik debıetle: 
- Dördüncü çarmıbt 

düncii haç. Benim i 
zırlanmıı .. çarmıh!,, d 
Babaıı~öldliğüne •ı 

minin ilk harfJerinin bil 
maa ~lilel!buraya bak 
iioe bllkmetti: 

Veronik, dllı• 
yakılan köprünün 1 
baıka bir VHıta kulla 
buraya geldiklerini 
ve titriyerek oilu fr 
nın yeniden bu baiD 
ların eline dOıtüillD• 
metti. 

Bunun üzerine blltB• 
·~tini toplayarak ileri 
ve sesinin bütün ka 
de: 

- Franıova ... Fr 
Fraıova.. Diye ba 

Bu suretle oilua•i 
dına yetiımekte ol 
ibıH ettirmek iıtedJ. 
b6yle bajıra, batıra 
nın maliklaeaiae kad 
dı. 

BDyllk kapıma bir 
yarı •tıktı; kapıyı 
bls·bltln açh ve t 

- Fransovaf. f 
Diye bajırdı. 

Veronik'in sesi, 
yukarıya akiıler 
dajıldı; fakat biçbir 
karıılanmadı. 

Genç kadın tekrar: 
- Fransuyal Fra 
Diye batırarak m 

den lıt kata çıktı; 
mahıuı olan odaya 
ıonra Stefan'ıa, dab• 
Hoaari'ain odaların• 

Fakat.. Odaların 
sinde Fransuva Ye b 
kimae yoktu! 

- Franıova, Fr•• 
Seaimi da1mayor m 
vap veraen ya., f r 
Rica ederim cevap 

V eronik bu ıuretl• 
aının odatlDID 6n8DI 

ıeldi. 
Hemen kapıya 

fakat birdenbire 

ziyade korkulacak 

g6rmlit ıibi ıeri çe 
içeride bir adadl 

Bu adam kollarını 

olarak 16kıüne koJ 
dim-dik durmakta i 

Veronik bu adalD• 
rit ıaadı. 

Ve.. Bu adam d•• 

niiin haykırdığı gibi: 
- Voraki. Vorakid 

ka bir kimse detilcli· 
-Birinci kısmaO 

( iktlNfl 

Çorum valitiİ iş 

gidiyor 
lstanbul, 15 (Ôzel) 

ki Konya 1aylavı Re 
teıkil olunan Çorudl 
valiliiine tayin ol• 
Refik, buıllnlerde 9 

baılamak llzere 
fidecektir. 
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