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.Ankarada Hakimiyeti Milliye anıtı önünde, lstanbulda Beycuıtta Cümhuriyet alamnJa, Ü•kiidarJa ŞemıipCJfa meydanında yapılan toPlanhlardan ~örüniqler. 
• • • 

Başı eda • 
Nasıl cesaret 
ettiler? 

Dün yüzbinlerce lıtanbul halkı Cum· 
huriyet meydanına geldi; orada b'ir 
t-ac vücut gibi topland• ve bir tek yü
rek sibi Atatürk için çarptı. Cenup ıı
lllrlanmızdan hain maksatlarla vatan 
~ giren aJçaldara lanetler o
lcıadu. Fakat burada hainlere lanet hay
lcıran aeıler araımda hepimizin aklnru
ıa hitap eden bazı ıözler de vardı. Ne
telcirn hatiplerden birkaçı, kullandıkla-
11 lcelimeler biribirinden baıka olmakla 
her.her, ıu ıuali tekrar etti: 

l stanbulluların . Heqe~f!.~lı Mitinqi 
Dün otuzbeş şehrirriizde topl8ntllar yapılarak 
hainlere l<arşı duyulan nefret ve Atatürk'e sevgi 

ve saygı duyguları bildirildi 

- Türkün ulu önderine cani eıuıa..."""'
t\i \IZ&tmak için cenup ımırlarmuzdan 
~~ye giren hninlcr acaba ne ceaaret
J, topraldarımı7.a ayak basabildiler? 

liiç ıüphe yok ki bugün memleketin 
her köıesinde Atatürke yürekten bağ
lılıftnı gösteren Türk ulusu bir vatan 
•e vicdan vazifesini yapmaktadır. Fa • 
~ yabancı ülkelerde kun1lan birtakım 
"""7.._ct ıebekclcrinin ulusal aınırlan -:;dan içeriye 2irebilmel< cesaretinde 

lllıınalan da dikkate değer bir hadi
.. deiil midir? Acaba bu türlü canilere 
,.~ alçaklara bu cesareti veren $ey ne
~? Her cesaret olan yerde daima bir 
~ bulunacağına göre acaba bu cani· 
dQ. ve alçaklara ümit veren şey ne -

? Öyle sanıyoruz ki bugünkü iğrenç 
''-Drast rneseleıi bu karanlık noktalann 
~dlblanrnaama yardım edecektir. Daha 
~tanımızın eıikle.rindeyken ıuikast· 
•·• .n yakalanna yapıımak suretiyle 
-qdırlere ve tebriklere hak kazanmıı 
°'- Cumhuriyet hükumeti bu önemli 
laoirt.lar üzerinde 11rar ile duracak ve 
~Yet ortaya çıkacak hakikat üzerine 
~ eden tcdf.irlcri almakta gccikmiye
C."tir. 

ASIM US 

Japonya 
Bi,. ha,.p tehlikesinde 

ge.,.i çekilmil}ecek 
·• l'oq.o, 23 (A. #.) - Sü Bakanlığı

"111 ntü-- ·ı · 
t ••-.:111 ı ıu beyanatta bulunmut-
111': .. 

"-rt - Sovyetlerin nüfuzu albnda bulu-

lrıut~ıı Mogolistan, kızıl nüfuza kartı 
"'iz k •urette himaye etmek iatediği
ed ~~riyi veya timali Çini tehdit 

erae aıQeli .... a· . . tedbirler alacaiız. Sovyet-
...... irliii ile bir harp tehlikesi önünde 
--t ebQi 
lifin· Ytıc:eiiz, fakat Sovyetler Bir-

lll M~ • 
"""' nye ve Mogoliatana mün 
ebııi oı_ bir anlaımazlığa müdahale 

Yecefiae bn .. tt. 1- uz. Esasen halihazır.. 

k.dar a:'latınaztıtı yerinde gösterecek 
cıddi hi b' ~ "\aftla her ç ır 9'0"'"P yoktur. Bu • 

h&ıı· aber, hudutta en küçük bir 
ııe ant 

•ıtnazlık tevlit edebilir . ., 

Dün lıtanbul mitinginde söylev verenler: Yukarda (ıağdan) Huene Ilgaz, Meliha Avni, illet Halim; 
Aıağıd a Agah Sırrı, Cemalettin Fazıl, M iiçteba. 

<Yazısı Sekizinci sayfada) 

ltalga - Habeş harbine ait ilk telgraf /arımız 10 uncu sagıf amızdadır 

MusOliiıi 
Vaktile.ne yazmış? 
ltalyanın Trabluagarba 
akın etmeaini "Sefil . bir 
fUtuhat harbi,, sayıyordu 

Franarz gazeteleri İçinde ltalyanm 
Habeıistana kartı açtığı harpten hof • 
nut olmıyanlar, İtalya Baıbakanı Sin • 
yor Muıolininin 1913 de yazdığı bir 
makaleden parçalar alarak neıretmck • 
tedirler. Sinyör Musotini o zınmmki hiil
kumetin tuttuğu fütuhat ıtiyıneti a1ey • 
hinde yazıyor ve ltalyamn Trabulus • 
garbı istila etmesini ~iddetl~ tenkit edi
yordu. 

Sinyör Musolini bu eski yazısında di
yor ki: 

"Bugünün ltalyaaı milliyetçi, mub~
fazaür, klerikal bir İtalyadır. Ve bu J . .. 
talya kılıcı, kanun tanımak istiyor. 

"Militarizmin bu ıon göateriıini bir 
kudret alameti aayanlar ne kadar alda- . 
nıyorlar! 

"Kudretli insanlarda herıeyi olduiu 
gibi kavrayan bir his vardır. Fakat naa· 
yo~aliat militarist ltalya bu hiİten mah 
rum olduğu için sefil bir fütuhat har· 
bı, bir Roma zaferi sibi kutlulanıyor." 

Bu yazıyı nakleden The People ga • 

zetesi Sinyor Muaolininin bu yazıyı 

yazdığı sırada amele fnka11na menıup •• 
olduğunu söylüyor. 

Kırallık 
•• • 
ıç1n 

Çaldaris Yanyada bugün 
bir nutuk $Ögligecek 
Atina, 23 (KURUN) - Eski Yuna~ 

Başbakanı B. Çaldaris yarın Yanya 
şehrine giderek Kralltk lehinde bir 
söylev verecek ,.e memlekete normal 
vaziyet avdet edince ekseriyeti hli1:_ 
olan parti.sinin işbaşına çağnlmiiSJ 
lb'ımgeldiğini söyliyecektir. 

26 1 eşrin bayramı 
Atina 23 (KURUN) - Yunanistan 

da Krallığın ihyası münasebetiyle 
26 ilkteşrinde yapılacak büyük. tören 
Yunanistanın ikinci milli bavramı 

olacaktır. · " 
O gün Atinada Yunan askerleri Baş

bakan general Kondilisin önünde bü, 
yük bir geçit resmi yapacaklar, krala 
sadakat andı içecekler ve general Kon. 
dilisin .Öylevini dinliyeceklerdir. 

CÜMHURlYETÇlLER TOPLAr.iTI 
iÇiN l\IÜSAADE lSTEDtl,ER 

Atina 23 (KURUN) - Cümhuri 
yet~ liderler Atina ~tadyumunda . 
cumhuriyet Jehin<Ie büyük bir toplan 
tı yapma)" i~in hükumetten müsaade 

(L<ıtf en sayfayı çeviriniz) 



Samuel Hoare'nin söylevinden sonra 

abeşistan artık kendinden 
ha a kimseye güvenmiyor! 
lng·liz Dışbakanının söy evi Habeşleri inkisar.a uğrıatb; 

Geniş bir taarruza kalkmalan muhtemel ••• 
Hartum, 23 (A.A.) - ReuterJ 

Habe§istanm cenubunda verilen 
genel seferberlik emrinde denili ·I 
yor ki: 

1 . "Bu emir alındıktan sonra evin
de kalanlar asılacaktır. Herkes ıi-1 

lah alana alınacaktır. Bjitün er -
ıkekler ve mızrak taııyabilecek 
2inde erkek çocuklar Adisababa • 
ya gönderilecektir. Evli erkekler} 
yiyecek taşımak ve yemek pİ§İr • 
mek için karılarını birlikte götüre 
ceklerdir. Kansı olmıyanlar, koca. 
sız herhangi bir kadın götürecek -
]erdir. Çocuklu kadınlar harekete 
mecbur deaildjrler fakat bu takdir 
ae bunların kpcaları beraberlerine 
batka biT kadın alacaklardır. Kör 

iler ve yürüyemiyenler veyahut mız 
rak traşıyamıyanlar muaftırlar. 

~disababa, 23, '(A.A.) - tıal ~ 
yan uçakları §İmal cephesi üzeripe 
aşağıdaki beyannameyi atm~lar . 
Gır: / 

CJTigre halkına,,. 

Kral üçüncü Yiktor Emanoelin 
ve Mu&solinin emriyle, General dö 
Bono, Rııs Guktıamn oğlu !On alte!i 
Haile SeHisiyeyi Aalua ve Takaz
ze bölgelerine ilbay tayin etmi§tİr 
imparator Janm sarayı, İtalyan 
hülı:ume.tinin yardımile ihya edil • 
mi§tİr. Onun emirlerine, bizim e
mirlerimize olduğu gibi itaat edi
niz.,, 

Adisababa, 2 !, (A.A.) - Sir 
Samuel Hoarein dün söylediği nut 
ikun bir hülasası alelacele tetkik 
edildik~en sonra dün Habe§ maha 
filinde hasıl olan inkisar bugün 
nutuk metninin tamamen ve dik -
katli bir ıurette tetkiki üzerine 
bjr kat daha artmııtır. 

Nutuktaki lisan Habet resmi 
JDehafilini pek müteessir etmek · 
tedir. Bazı mütahitler, Habeıle • 
rin, süel bakımdan kendi kendi . 
]erinden i>atka kimseye güvene ., 
:miyeceklerine kani olarak, hattı 
hareketlerini deği!tİrmeleri ve 
hu ümit31zJikle geni§ mikyast.ı 
bir taarruza kailanaları muhte • 
:mel oldu~unu bldiriyorlar. 

Jmpa:-ator henüz Adiııababada 
chr. Ve bhta ~ıkbğın:ın ikinci yıl 
dönümü olan 2 ikincite11rin tari · 
hinden evvel Dessie'ye hareketi 
muhtemel görülmemektedir. 

imparatorun Adi.sah.abadan ha 
reket ederken, merkezin gami -

~on kumandanlığını Desaie' den 1 bir hadiseye sebebiyet vermeme -
geri ç.ağırılacak olan veliahta br f ngiliz ~emilerinin ltalyan ıe ,. 
rakacağı ve garnizon mevcudu • lerini emrebniıtir. 
nun bilhassa demiryolunu himaye milrine .elam :vermekten ka~mdık · 
için onbeş bine çıkarılauğı bildi- larına dair bazı ltalyan gazctle • 
rilimektedir. ri tarafından yayılan haber, res • 

Londra, 23 (A. A.) - ltalyap men yJılanlanmaktadır. 
müsteşarı B. Suviçin Romadaki Rom, 23, (A.A.) - Gazeteler 
İngiliz büyük elçisine, İtalyan Reuter ajansının, ltalyaya lngiUz 
hükfunetinin Libyadaki İtalyan kömürü gittiğini haber veren bir 
kıtaatından bir fırkayı geri çek- telgrafını yaymaktadır. 
mek için emir verdiğini bildir • Bu hareketi, ln.ıiliz kesin siya . 
miştir. Elçi Sir Erik Drummond' ıasınm yum§aması §eklinde tefsire 
un bunu lngliz - İtalyan münasc- kadar gitmeyen gazeteler, ltalya
batında bir salah i~areti olarak ya giden bu ilk lnıiliz yükünün zec 
ktlr,ıladığım bildirmektedir. ri tedbi,rler ıiyuaımın tehdidi aJ .. 

Reuter Ajansı, rami Qlebafi· tına bıılunan fngiliz kömür çeven 
lin az çok ihtiyatkar davrandık • Ieri arasında memnuniyet uyandır 
larrnı bildiriyor. Bu İtalyan ha · drğun kaydetme~edirler. 
reketine kartı lngilterenin ne ıu
r.etle mukabele edeceği herhalde 
buıünkü kabine toplantısında 

görütülmüıtür. İtalyanın halft 
Libyada fazladan iki fırkası mev 
cut olduğu kaydedilmektedir. 

lTAL YA VE DENiZ 
KONFERANSI 

Roma, 23 (A. A.) - Yetkili 
çevenlerde söylenildiğine gö,re, 
ltalyanın gelecek Londra deniz 
konferansına ittirak etmesi muh• 
temeldir. 

HükWııete henüz hiçbir davet 
yapılmamış olduğundan, bu hu .. 
susta alınını§ bir karar yoktur. 

Siyasal çevenler, deniz konfe
ransının bir lngiliz • İtalyan top· 
lantısı değil, fakat Vaşington and 
la§maaı j}e tasarlanan arsıulusal 
bir konf er ana olacağını ıöyle • 
mektedirler. 

İtalya, Vaıington andlaıması 
nm Ja~nya tarafından reddedi• 
liıinden ötürü, filo tonajının kon 
ferans tarafından tahdit edilme
sini hiçbir §ckilde kabul edemi • 
yecektir. 

Maamafih, söylendiğine göre. 
İtalya, 28 ilktejrin 1934 te tezga" 
ha koyduğu 35.0DO tonluk iki zır'h 
lının bitirilmesine imkan :verecek 
olan bir tahdidin aleyhinde bu -
lunmıyacaktır. 

Vaıington, 23 (A. A.) - Dıt 
Bakanlığı, Cenevreden ltalyay :ı 
kar~ı alınan tedbirleri bildiren 
ve bunlar hakkında Amerikanın 
mütal.asını bildirmiye davet e • 
den büyük bir dosya almı§lır. 

Bu tebligata, B. Ruzvelt mezu· 
niyetten dönmeden önce cevap 
verilıniyecektir. 

Siyahlarla beyaz
lar arasında 

Sent Vikent adalarında 
beyazlar korka içinde 
Kingıtow, Saint Vincent adala. 

n, 23, (A.A.) - Bw:ada önemli 
karg~ıaJrklıır ;kopnıU§ we örli ida • 
re ilin edilmiıtir. Bir JQ.giliz harp 
gemisine mensup deniz ıilahen -
duları, dii;r;eni aajlamak için poli
ıe yardrm etmektedir. 
Tarlalarda ç.alııan zencj}erin :bir 

taarruzundan korkan Avrupahla.r, 
büyük bir endiıe içindedirler. Bir 
köprü yıkan, bir tüneli toprakla 
k•patan ve yollara engeller koyan 
ihtililciların Kinsatown ile adanın 
geri kalan bölıeıi araıında mllna• 
kalaYJ keıtikleri haber verilmekte 
dir. 

A11l ıehirde ıükUnet vardır. Te 
min edildiğine göre, bu karqık • 
hklar araımda bat ıösteren garaz 
ve kinlerin bir 10nucudur. 

Sovyet Sporcuları 
lzmirde 

lzmjr, 23, (Kun.ın) - Sovyet 
ıporcuları bua-Uıı ıeldiler, parlllk 
ve içden bir ıöst~rile karıdıındı .. 
lar. Sporcular yarın Atatürk hey. 
keline çelenk koyacaklardır. Maç 
yarından &onr~ yapılacaktır., 

Mihailof muebbet 
hapse mahkum 

istemişlerdir. 

H üJsOınetln 
şüphelidir. 

bu mij~adeyt ''ereceği iT ALYA AKOENlZDE lHTIY AT 
LI HAREKET EDlYOR 

Sofya, 23 ( A. A.) - Make -
dony«L voyvodasını dafa kaldır . 
mıı ve onu ondört ayclanberi el • 
leriııde mahpus bulurıdurmu! o -
lan L. O. R. 1. M. üyeleri dün on 
beş ay hapse mahkum edilmi§ler 
dir. Bu kurumun ba§kanı olan 
Mihailof, gıyaben müebbet hap

Ç LDARlS VE METAKSAS 
Al\TJ..AŞMASI 

Ati6a, 23 (KU;ıtUN) - ,IJ:c:ki Baş~ 
knn Çaldarisin Kondil~ )<ar~ı mü 
cad~ etmek i~in müstakllJer parfui 
başkallt gcn~ral l\ietakdsıa yapmak 
istediği anlaşma, akim kalmıştır. 

Yunanistanda krıszrga 
Atına, 23 <I\URUN) - Dün Yuna 

ni~qın Kalamata şehrinde §İddctli 
bir kıJ..5ırga olmuş rüzgiirın şiddetin 
den dnmların bütün khemitleri uçmuş . 
camlar kırılmış, şehirde epeyce maddi 
hasarat \-Ukua elmi tir. 

Rorea, 23, (A.A.) - İtalyan si
yasal çevenleri, ltalyan gemileri • 

ne, İngiliz limanlarında 24 saat - se mahkum edilmİ§tir. 
tan fazla kalmamalrı için konu · ~ 

lan yasağı, 1907 lahaye andla§mn Dünkü Kamutay toplantısı 
arnın fazla kesin bir tefsiri olarak Ankara., 23, (A.A.) - Bugün 
karsılamaktndırlar. Fikret Srlayın batkanlığmda ya · 

Harbin resmen ilin edilmİ! ol- pılan kar.ıutay toplanhımda arttır 
madığı hatırlatılmaktadır. m, eksiltme ve ihale kanununa bir 
M~amafih hükumet, Akdeniz . fıkra eklenmesi hakkmdaki kanun 

deki bütün İtalyan gemilerinin Sü 
varilerine çok ihtiyatlı hareket e

derek ln iliz emileri ile herhan i 

Harp Durumu 
Eritr«lelti ltalyan ordusiyle birlikte bulunan Alman i.dilr 

barıd fliiroarnun mümeHili Somali cephesinde ltcilyan ileri ha· 
rehetinin tekrar bCJ§laclığını haber veriyor. Bu haber, ltalyan 
kaynaklarından gelen malumatla da teJ1,it olunmU§bır. 

Ba ilerleme eananncla Habqlerclen bir miktar mal%etnC 
de alınmq. ı/ttıl~ltll'., ~•ii UiJiliaiıM '&kim oliu'klarmdan /im 
har.dete JbJiyiik ı.ir ehemmivet verilmekte imw. u .ftaıeht, 1-
tal~an harekatının .iklet merlreiinin cenuba nalil-olunil•"fııtı-:t 
göateri~mmt· 

imtilcle, Tı~re mıntaiomnila flir 'laaliyet olmamııtır . • ,, 
iıcboler.ile.n .ne fmlamalıyı.zJ 

ftJvtila fUT.Aaı nmhalikfl.ktır flii, aıt'l en miihim 'rho.rp •aha.~, 
ıim«lde riir.e mıntalıa•ıclu. 

&mc:ili)"e 'bifiıilı cenup 06tzden mıntczkcııı ikinci iu.oe
J.e hir 1aarp .a'haadır.. ftalyanlar ela, !Jr.Jalanmn en Lü)iiiJı hı· 
ımuu Er.itrelc toplamıf/.ar ve 4Cenuba ancak u1tik 'kuvvetler t"'1t 
.is ,,etmi.flerilir.. Bunan oakeri ve ..ııiyaai •ebeplf".Ti cg'ika, ,,ı,,.QMa 

er.-xber ıf>iı;; burllar.ı 16a§1ıa :ir rya.zıdo ıgöatu.eceğü. Şimdilik 
yalnız buna iıaret etmekle iktifa edeceğiz. 

Bıına ıöre, aal neticeE mı:ılıcıreb~er.i ıimcılck, Tifre ha 

I valiıancle beklemek lazım g~lir. Habeşlerin de bunu tamame~ 
idrak ettikleri, asıl kuvoetl~rini §İmalde topla"ilıkllırı anlcqılı • 

1 
yor. lmparator karargahı el -ı ıimalcle lJayeae kunılmak üzere~ 
dir. 

Şimalile, ikinci defa lt dyan ileri luıreketinin 'tekrar ba~ 
lamcuı için İ3e claha bir m üdde't .geçme8i lc1ztm gibi göriinü

j yor. Cenupta, bcqlıyan lta1yan ileri hcreketinin birha.& lıedJi 
' olabilir. 

f
ll ltGlyanlar'ıl ~imoltle, asıl taarrıa ba§lı::madan cenupta Ja-

laa c.ı.•uel taarrauı ı.geç~.ek, Habe§ ku"vetler;ni kati neticJ! ..ıa ·· 

( 

hannclan uzaklQflırmak gavesini giitmÜ§ olabilir. 
Kendi .t<dlarına B'eçcn . hain a:.ılt.:unn ;ya"dımi-yfe - tcırıh· 

te #ıa;n BUlfanlar pek çoktur - mııhclli bir mavoflakiyet ell't 

I eclerelt hazırlık tleuresirule ltcılyan manevi}.atını .YÜ'kıeltme'~ 
cihetini ile dii§ünmÜ§ olabilirler. 

... . 1: ~ 

..... ~RlllR'~Uıaaıtım ııııııııııııııımıııını.ıııııuııııınııı:ııı ı 1111111ııuıımquı111ııuııınım1111181A1,111161111ıll9' 

SuikastçiJer 
Eıe geçm~gen dört 

hain daha v11r 
Ankar.a,, - Su..ikaat ile.atı ııra-

amcla <yeni baQ C!cliller or:b7a çıka • 
nluır.1 IW'e ıb..ıka ııillenle bulunan .bazı 
kimıelerıin isti.o.he &\H"etiyle ifadeleri
Aiıa ... NP ~um gôriilmüjtür. 

Cebeci uvkifh~de tocrit edil • 
A1it Plan ~kuffar ara•ında Mtlf'aflı 
Hacı ldri. ile oil~ .A.ti Saib,Uı :jaı:ıd-.r
nıa S(lVJıJU Am ile kardeşi. ve sete 
meJ.)I~ doln~tıkları ıntntnkada 

.ka~ .Ydôlliii f~ naJUye mÜ· 
dürii ~tti.n de nrd.Jr. 

ı,,a.-• •-+-ıı.Ürt. .• ı;ı 1 .. m't hain 
~s~:~-..u·ı ~·r; ar.an.ılmaktedir. 

BJR 'f ALANLAi\iA 
Ankara, 23 (A.A.) - Anka -

ra Cümurly.et mliddeiumumisi B. 
Baha Arıkag, qajıdaki ıya!anla 
m.anın n~rini Audohı aja.ıuın -
dan rica etmittlı-.. 

22 - ıo -1935 tarihli Habe,. 
gazetetinjn birinci ıayıfa•ının 11y
ni ıütun._umın Aokara mahreç}: 
tel,ır•f hıJberle.rinde bana •tf eıı 
bir beyanat neıredilm.ektedir. 

19 - ıo - 1935 tl\!'ihli Ulus. 
Tan, Akşam, Cümuriyet gazetele· 
rine ya~mı~ ol:luğum beyanattan 
batka hiçbir gazeteye tek bif' söı 
söylemiı değilim. 

Telefonla malfunat istiyen ga 
zeteci arkadaılara, tahkikatın 
seyritabiir;inde Gereyan ettifin1 
ıöylemekie iktifa etmekteyim. 

23 -- 10 - 1935 
C. MüdcJ,iumunı-~;. Bcha Arıkan 

Mısır prenslerinden biri 
Habeşistana ~itti 

Kahireden son posta ile gelen 
gazetelere göre, Mıaır prenılerin -
den lsmail Davud Habeı impara · 
torundan gelen davet üzerine Mı -
sırdan hareket ederek kızıl dcniz1

1 

ve Cibuti yolile Habeşe gitmiştir., 
Pı·ens lımail Davudun maiye • 

tinde Mısırlı hekimbrden bir he . 

lran den .. zciliği 

/ranta ltaiya arasında 
hır mukave 'e yok 

(19) Ağustos tarihli K~ 
!stanbula gelen İtalyan mel\tep~ 
mileri hakkında malf·mat verildi' 
ğI sırada 1talya ile fran ara.sJn.el' 
1926 senesinde yapılmış bir JIJOJ • 
kavcle bulunduğu, bu mukM'.e e 
mucibince lr.an deniz kadroI.arılll1~ 
tanzimi ve Iran h2rp j!P.rr.Y~~~
tedarıiki hus.ı1ou .da ltal. ·anın it 
li uıaeağ.r y:ız1lmıştı. Ooğrt1 tts. 
kaynaktan aldığımız marn~.a Je 
göre !ran ile ttal,Ya arasında bOY .. 
bir mukavele bulunnıawQ-ı 83l1' 
şılınıştrr. 

Iranda Latin haı·f
leri kabul edilecek 

Kahi.rede Elbe?!tlğ g~ 
T,ahr;ı,.'ldAA bildiril~)~r: lı 

"Latince ıh:ırfleri kabul ~~ • 
cereyanı "Yeni bir i&tikamet !!.~ 
ğa başlamı~tır. Buna sebe~ t;rlı· 
Ank~ra konsolosunun yenı dl 
çe harflerin kullnnııı üze:ırı 
yazdığı rapordur. ··fat' 

HabeT veril:liiine _göre nu ·ııt 
lu bazı heyeı!:l~~;n .~~hal~f ··;,. 
r.acmen bu yenılık buyuk bJr 1,ı 
retle ba,arılacak, belki de. bı.ı 
bitmed"n bu i~ h1t1rilec~kttr· 

Hü~umefmiz Fraosal'1 
d k? protesto mu e ece 

B .. k l ad .. '· bil' haı,.r ~_,. &u se r yoıu fO.YK' 

mi~tir: AtatLir1"' 
"'Türkiye Cumhur Baı'kaııı • edı1 " 

karı1 Suriyeoe bir ıuikast terbP rıitr 
. .. . S . . Fransız rntı -

meoı trz:cruıe unycnın •. •• üttM .... 
sa altında bulunduiunu go~ .. p""' 
tıuı Türk hüktbneti, c..crrre • ...,,,,. .. ııa,.r., 
te protestoda batlunı.-a• 
tir.,, ~ 

ğurl::mmı!Jardır. b btP' 
Ad'JŞ e. • 

Habe~ iınparatoru 1 

1 11reptJ 
ld. d Mıınrtr .. , 

bulunduğu ta t ır e o· voe"' 
ı . ı d. c!e ır 

sarayında, a uıta.t ır 

d kar ıla acaklardır • 



J iıaretler 1 
Bir Avrupa harbinin .. .. 
onune geçen sebepler 

Allrikculaki harbin bir gün Av· 
l'lrJ>eryı luıplamcuı günlerce bir teh· 
like halı·-J c1·· ·· iil" c1·· B k ncıe uıun u. u or • 
lnı~ clüıünce önünde geçen hal· 
ttı bütün bir dünyanın ncuıl bir 
k&buı 6e~irdiğini hepimiz b{liy;,-
1'tlz;. Gerçi bu tehlike tamamiyle ı 
ortadan kalkmq değildir. Faka.· ı 
Roma ve Londra antenleri ile Aı. .. 
rupanın büyük merkezlerinin ro · 
tatilleri kôbuıtan dudakları uçuh
lıyan inıanlara şon günlerde ha -
fil ~apta teselli dağıtmaya ba§la· 
'frnılardır. 

Bir ltalyan - lngiliz harbinin 
diirıyayı nereye ıürühliyeceği bi • 
lirımiyorıa ela bunun yeniden bir 
llrtaumi harbin ıebebi olacağı kuv-
11etle tahmin ediliyordu. 

~ ~ "' 

Tramvay arabaları 

Bir araba kaç sene 
işleyebilir? 

Halen ıılemekte olan tramvay 
arabalarının iılemiye batladıkla
rından itibaren ne kadar zaman 
işliye bilecekleri hakkında ne mu· 
kavelede ve ne de baıka yerd~ 

hiç bir kayde teaadüf olunama • 
mııtır. 

20 - 30 seneden beri tamir e · 
dilip seyrisefere çıkarılan araba -
ların daha ne k.adar iıliyeceği d'! 
belli değildir. 

Usküdar 
tramvay Jarı 

1 alebeler içın tenzilat 
yapıldı 

1 
Üsküdarda oturan ve Haydar·! 

paşa liseıti ile t{adıköyünde yem i 

açılan orta okula gidecek taıebe· , 

ler Üsk:~darla Kadıköy arasında· 
ki mesaieııin üç mm taka added ;. 
!erek kendilerinden alınan ücre • 
tin fazlalığından ıikayet etmiş

lerdi. 
Uravın ıosye\e nezdinde yap 

dığı te~ebbüs neticesinde talebe -
ler için ü~ mmtakanın bir mmta • 
ka adedine karar verilmiştir. 

HUltUr ı,ıeri 

Yumurtacılığımız 

Almanyaya yumurta 
ihracı arttı 

Almanyadan bildirildiğine gö · 
re :ıon aylar içinde yumurta ih6 • 
yacı artmaktadır, Bunun sebebi de 
Afmanyada tavukların yumurtla · ı 
ma kabiliyetinin azalmasıdır. 

lhtiyacın birinci kanunun sonla
rın<\ kndar süreceği söylenmekte· 
dir. 

Bu yüzden Almanyaya ihraç e
dilen Türk yumurtaları iyi rağ • 
bet görmektedirler. 

Ilgili bir zat Türk yummtaları • 
nın çıgatmı arttırmak için alınan 
tedbirleri şöyle anlatmıştır:. 

- Ekonomi bakanlığı Türk yu 

Y eniclen bir harbin çıkabilme· 
•i o kadar kolay değildir. Çünkü, 

1 - Henüz Avrupada tam si· 
Yaai cepheler teoellür etmiı değ!l · 
<lir. Avrupa memleketleri birta -
kı1n paktlarla biribirine girift oi· 

Nafia komiserliği ve belediyf" 
tramvay arabalarının kaç senelik 
ömre malik oldukları bayındırlık 
bakanlığından sorulmuştur. Bu 
soru etrafında bakanlıkça ince 
leme yapılmaktadır. 

Yeni tramvay tarif~si 
Ôğı etmenler birliği mec· 
muası daha iyi çıkarılacak 

murtalarının çrgatmı arttırmak için 
yumurta nizamnamesinde tadilat 
yapılması isteğini yerinde bulmuş, 

bunun için tecim odası ile Türk O· 

finten mütalea istemi~ti. Bu müta -
lealar ile beraber yumurta leci • 
merlerinin mütaleaları da bildiri). 
miştir. 

'1tu§ bir haldedir. 
il - Avrupadaki siyasi zıddi 

l'eflere mukabil ekonomik anlaş · 
rtaa!ar vardır. 

Bu ekonomik anla1m:ılar bu 
Riitthii muahcdderden doğan si 
l'<ısete galip gelebilcceh bir hal · 
eledir. 

lı politika tanclansforı ile e · 
lrd11omi cihazları arasındaki te • 
ıat bir harbin patlama!ına •eb~p 
0 llnata bile harp cephelerinin sür-

0lle meydana fıkmaıına mani o· 
/qbilir. 

111 - Harbin meydana çıkma· 
11 isin pıikolojik §artın ela ortaya 
~1knıa.sr Uiztm1ır. 

T C:.Jrruz. harbı, harbin bütün 
tec-:.· "t r o • J • k A d . ı eterın:, acı~arını ın .ar e e'l, 
orıcla sadec2 romantik güzellill 
~Cirenlerin ruh hamleleridir. B,ı 

Q·{1leler zaman zaman milletle 
r· 1 IQrar. 

Kıta mahsus tramvay ıeyrise 
fer tarif esinin hazırlanmasına 
başlanmıştır. Bu tarife Teıriniaa• 
ninin on betinden itibaren mute · 
ber olacaktır. 

Bu tarifede t:yatro ve sin~ma 
ların kapanma 7.amanları ile işçi• 
lerin çalışma yerlerine gidiş sa · 
atleri göz önüne alınacaktır. 

150,000 liralık · bir 
okhuva kaçakçılığı 

Uraya bet ıene enel yapılmı, 
olan bir oktruva ka.çakçıhğı ihbar 
edilmitti..·. Kaçakçılığı yapan mü~ 
esaese bet ıene evvel A vrupadan 
birçok mal getirmit, bunları yaz
dırmaya çıkarmıf, orada menş~ 
,ahadetnameıi aldıktan sonr • 
dahilden aetiriyomıuı gibi lstan 
bula ith:ıl edilmiştir. 

Kaçırılan oldruva resmi 150 
bin lira rahmin olunmaktadır. lh · 
barı yapan, bu müessesede çalı • 
şan ve sonradaa ayrılmıı bir me 
murdur. 

Bu ihbar üzerine uray tefti~ 
heyeti ~etkikata giritmiıtir. 

Kııça!cçıhk sabit görülürse ev· 
rak hakyuine verilecektir. 

Eyüp kazasının hudutları 

Bııgün Ar.Jrupada bu ruhu gö · 
t ~~·-.İ;yoroı;. Büyük harbin bırak .1 
1~'1 eserler hala meydandadır. 

lr.sanlar büyük harbin korku· 
;ı::'!ıı hala unutamamıılardır. Söy
erJ.·iimiz harp psikolojiaini !tal · 
:~:-ın Habeş meselesi kar§ısınclo 
l 0 :ınclrğı vaz:yetl e karı~tırmamo· 
1clrr. Yeni yapılan bir teşkilat proje-

A. ltalyaclaki ruh haleti bütürı ıine göre, Fatih kazasının bir kıs
... ;.•r-..,Pada ve dünyada hakim de. mı da ilhak edilerek, yeni bir E · 
t~dir. Hakim olmadığını son yüp kazası ihdaı edileceğini yaz· 
~~11lerin tecrübeleri ortaya koy • mı~tık. Yeni kazanın belediye i! -
'>ttıftur. leri için lıtanbul belediyesinin dü 

tef, Cerıel bir harbe karfı gelecek §Ünceleri ıorulmuttur. Belediye ta 
epler krıaca bunlardır. rafından henüz bir cevap verilme! 

......__ Sadri Ertem mit olmakla beraber Eyüp kazası· 
~ ---------------- mn hududu üzerinde yeni bir mes· 
'~ni c=smani meclisin.. ele ortaya çıkmıttır. Bu hudud şim 

Öğretmenle" birliği evvelki 
gün yaptığı bir toplantıda çık -
makta olan birlik mecmuasının 
öğretmenlerin daha ziyade İ§int! 

yarayacak bir şekilde ve münde 
ricatla çıkması kin yeni teşebbüs
lerde bulunulmasına karar ver · 
miştir. Mecmuaya birçok tanın .. 
mıı öğretmenlerden yazı alına -
caktır. 

Bundan batka Cümhuriy"t 
bayramı münasebetiyle öğret . 
menlerin türlü semtlerde Cümhu· 
riyet ve inkılap hakkında söylev 
vermeleri için açılacak kürsüler 
etrafında da görüıülmüttür. 

GENEL ISPEKTERLIK - A 
tatürk TerbiY:e E~stitüsü öğret -
menlerinden ıBa:r Halilin kültü· 
bakanlığı genel ispekterliğine a · 
tanacağı söylenmektedir . 

Vali Ankaraya gitti 
Vali v" belediye reisi Bay Mu 

bittin Üatündağ dün akşamE 
trenle Ankaraya gitmi~tir. Anka· I 
rada belediyeler kongre,inde bu -
lunacaktı;·. 

Yol paraları 
Yol paraları birinciteırin ve 

haz~ran aylarında mükelleflerde-. 
nlır. malt.lı.dır. 

Bu aylarda mükelleflerin µa 
raları kolayca \•erip vermediklerı 
değittiriimek icap ediyorsa han 
gi ayın daha muvafık olacağı 1 

kaymakClmlıklarla uray tahsil şu 
belerin-:lt<n sorulmuıtur. 

Alınacak cevaplar tehir mec 
lisine bildirilecek, meclis de bu 
na göre icap ederse tahsilat ayL,
rını değistirecektir. 

Yeni yollar 

Türk yumurtaları cins itibarile 
ikiye ayrılmaktadır. Biri taze yu 
murta, diğeri sanayia mahsus yu • 
murta. T ecimerler, tazenin de iki· 
ye ayrılmasını istemektedirler. 

Bundan başka yakin o.dalardan 
memleketimizden yumurta satın a 
lınmakta idi. Buna gümrük müsa
ade etmediği için ayrıca bunun da 
temini istenmektedir. Yeni yumur 
ta nizamnamesi çıkarsa, Türk yu· 
murtacılığı daha büyük istifade -
ler görecektir. 

Istanbul mülkiye 
ispekterl tği 

İstanbul mıntııkası birinci ispck 
teri Bay Tevfik Talatin Kastamo
nu ilbaylığma atanma!ı ilzerine ye 
rine ikinci sınıf ispekter Bay Ab -
dullah Feyzi Gürel terfi edilmek 
suretile atanmıştır. 

Bay Abdullah Feyzi Gürelt ha -
sın ?.lemi için de yabancı olmayan 
bir arkadaştır. Bir zamanlar Se -
lanikte çıkardığı iğne. vatandaş, 

muhit ve me:mi adlı gazeteler v
0

e 
yazılarile ün almış, sonra idare 
mesle~inc ge;erek kaymakamlık
larda bulunmuş, çalrştığı yerlerde 
değerli eserler bırakmıştır. Mül -
kiye ispelcterliğinde de iktidarı, i
yi görÜ!Ü, temiz ahlakile kendisini 
tanıtmıştır. Terfiinden ötürü kut -
lular, başarıcıhk!ar dileriz. 

E'çi ' er An karaya gidiyor 
Şehrimizde bulunan elçilerden 

bir krsmı Cumuriyet bayramının 
kutlanacağı 29 teşrin!evvel günü 
Ankaradaki büyük geçit resminde den re kilen ler diye kadar tayin edilmit değilse 

G ~ de Rami, Kemerburgaz, Mahmut 29 ilkteırin Cümuriyet bay -
liı b~enlerde ermeni cismani mec- bey nahiyelerinin Eyübe bağlana· rammda Büyükdere - lstinye yo· raya gitmiştir. 

bulunmak i.i.zere şimdiden Anka -

lbe/·!~anı Vah ram Sureynanın öl- , cağı ve Haliç tarafından Cibalinin I lu ile Bakırköy - incirli iltisa !< Ayın yirmi sekizine kadar bii . lt,n; ~Uzerine cismani meclis bq il hudud tetkil edeceği muhakkak yolu ve Heybel;ada yollarının a Hin elçiler Ankarada bulunacaklar 
~tndı tna kimin getirileceği hak - görülmektedir. l çılma töreni yapılacaktır. dır. 1 
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yapmak ldzımdır. . 

Gönlümün • 
sesı 

Alanfoı, gizrı~yen sesterle sar· 
sılıyor. Gen; ihtiyar, bütün gö -
ğüsleri körükliyen bir gönül fır • 
tınası t.'ar. Yüreklerde kopan bu 
fırtına bo§una değil. Çünl~ü Türk 
ülkesin:l l bu ik;nci yüzkarasıdır. 
Bellerinde "Brovning,, ler, ceple
rinde onlu figekliklerle yakalanan 
soys:ız.lar, Atatürke kıyacaklard•. 
"Salihli,, de Türkü soyan "Yoz -
ğat,, da Türke pusu kuran, "Sa -
karya,, kalkınııın. arkadan vuran 
Etem, bu son kancıklığı da )ap -
maktan utanmadı. 

ilkin Mısıra sine~, sonra Trak· 
yadan kovulunca, güney sınırla -
rımızın altına çöreklenen yüz. el -
lilikler, hôh ermeniler, kah şeyh 
Saitlerle birleşerek yurdu ateşe 
vermek istediler. Bu yüz elli ku • 
[açlık yılan, vakit vakit ~eteden 

halkalariyl e bizi boğmağa çalış • 
tı. "Diyarbekir,, su.rlan dibincle 
kuyruğunu, "Ağrı,, ela belkemiği· 
ni kaybedince, artık açık •aldırış· 
lardan korkuyor. Karanlıkta su • 
rünüyor, zehirli azılarını geçir • 
mek İfin çıplak gör.Jde aTtyor. 

Sözüm ona Sari.yede yeni bir 
Makedonya, m'lynherli, bombalı 
ve "Nagana:t,, lı bir kan uçağı 

kurmak istiyorlar. Bilmiyorlar kt, 
bu ocak kurulursa, altındaki illı 
oclun kendi leşleri olacak. 

Yirmi milyon Türk, yirmi mil
yon yıldırım gibi bu toprakları 

kuıattıhça, bir d f'ğÜ bin M uke · 
donyanın, bin mezar ta§ından 

ba!ka izi kalamaz.. 
Türk çocuklarını, sınıfta şeker 

ıatan yobazlar okutmıyor; Türk 
jandarması, yabancı s:ıba;,ıların 
elinde cleğil. Elçiler haydutlara 
'kanat germiyor. Ne yataMıh ede-
cek köy, ne de korkudan bağq 
fermanları yazacak saray var. 

Biz bizeyiz. Hepimiz bir teki · 
miz için ya§ıyoruz. En küçiiğü " 
müziin göğsünde hepimizin yüre · 
ği çarpıyor. 

Bugün yurdu baştan başa sar

san co§kunluğun anacı bu İ§te. E · 
r.Jet yediden yetmi~e kadar, he · 
pimiz ayaktayız. Y ağınç engere -
gini bir daha bay kaldıramıyacak 
bir hale koy~cağız. Kararmış 

bahtımı::ı alnımızdan silen kutlu 
çağın başında Atatürk duruyor 
Bayrağımızın pasını bütü.n dün 
yanın şaşkın alkışı önünde o sır -
malaaı. Yad illerde bizi saydıran 
o, fevrernize uluslar toplıyan o. 
Türkiyeyi yepyeni bir ülke yapan 
odur. Bir gün bütün der.Jletlerin 
bir yere geleceğini ve bu uluslar 
kurumuna bir Türkün bCZ§kanlık 
edeceğini dün ruyada görsek inan· 
mazdık. O inanılmaz raya, bu 
gün engin bir gerçektir. işte tarih, 
hangi çağda, h!Zngi toprak böyl~ 
bir oğliy(e öğündü? .. 

Gelip geçen yaratıcılar, yenile
yiciler "müccdditler,, içinde onun 
bir benzeri, eşi r.Jar mı? .. Onu Be· 
r.Jeriz. Çünkü bütün bunları yap 
tıktan sonra bize: "Hi:r.metindl. 
bulunmakla öv:indüğiim bü)'iiL 
Türk ulusu!,, diyor. Hem bur.t:ı. 
binde birini yapmıyan bir "Hit 
ler,,: "Can r.Jeriiğim Almanya!,, 
diye haylzırmaktan çekir.mezlzcrı 
böyle ııövlüyor. 

Ben, !.>unu yalnız bir gönül in
cel"ği saymıyorum. Ata!iirk, her 
tcpcs· ayr. b:ı- mku ile parlıyan 
a!iın dikmenler \şah:halar) üs 
tünden böyle l~ı.Jrr.ıgurken baska 
b "r ders rıcrcrefl ba§tan, a yuğa 
inmek cömetrliği.ni gösteriyor. B·: 
iniş, çıkışların belki en büyüğü -· 

(Lütfen sayfayı ~e\: irin iz) 
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iş kanununa tabi bulunacak 
ve bulunrnıyacak olanlar 

Ankarıa, 23 (Kurun) - lı Ka
nunu layihasını tetkik eden muh • 
telit encümen çahfmalanna de -
vam etmektedir. 

İtç.i üc.retlerlnin ayda 50 lira -
ya kadar olanından yüzde ondan 

f azlaıırun devir ve temlikine dair 
layihada bulunan maddede encü• 

men bir değİ§İklik yapmı§, 50 Ii -
rayı 30 Ura olarak kabul etmıştir. 

Idarei hususiye, müvazenei u -

mumiye ve belediyelerde çalııan· 
lar, maaş veya ücret alanlar bu 
kanuna tabi olmıyacaklardır. Mü
esseselerde idari mahiyette olmı
yan itlerde çalı§anlar kanunun 
hükümlcr:ne tabi bulunacaklar • 
dır. Muhtelit encümen fabrika, 
banka Vd inhisar gibi müessese • 
selerde çalııanların i~ kanunu hu
hut ve ~ı:mülü içine alınıp alımı.~ 
mıyacakları meselesini tetkik et
mektedir 

Buğday piyasasına müdahale edilecek 
Ankare., 23 (Kurun) - Tannı, 

Finans, Ekonomi mümessilleriyle 
Ziraat bankası idare meclisi baş
kanı ve genel direktörden mürek· 
kep buğday komisyonu Tarım 

bakanının başkanlığında topla · 
narak memleket buğday duru · 

munu incelemif, önemli kararlar 

almııtır. 

Ziraat bankasının buğday pi • 
yasasına müdahale etmesi muh • 

temeldir. Komisyon ikinci bir 
toplantı yapacaktır. 

iskan teftiş heyeti kurulacak 
~nkara, 23 (Kurun) - Kös -

tencede ana.vatana gelmek üzere 

bekliyen 17 bin göçmenin bu ay 

içinde na.killeri temin edilecektir 

lç Bakanlığı tarafından iskan 

işleri için alınan 1 ,5 milyonluk 
munzam tahsisat tamamen har • 

canmıştır. lıkanın ıağlık bakan • 
lığına devri üzerine mülhak ola -
rak yenıden 1,5 milyonluk tahsi• 
sat almacakbr. 

Sağlık bakanlığı, iıki.n işlerini 
üzerine aldıktan sonra ıırf iskan 
itleriyle meşğul olmak üzere bir 
teftiı heyeti teşkil edecektir. 

Türk - lngiliz ticaret münasebeti 
Ankara, 23 (Kurun) - Türk • 

fngiliz ticart enla§masınm 32 in -
ci muaddel maddesinin gümrük • 
lere tebliğinden evvel İngiliz do · 
minyon ve müstemlekelerinden 
Türkiyeye gelmi! ve yahut gel • 
mek üzere yola çıkanlmt! mallar 

bedellerinin, bir defaya mahsus 
olmak üzere, bu memleketlerden 
birine ihracat yapılmak suretiyle 
elde edilecek dövizlerle ödenme -
ai kararla§mı§ ve bunun için ha . 
zırlanan kararname Bakanlar ku
ruluna gcinderilmi§tir. 

7 elefon sosqetesine 25 ve 50 kuruşluk 
ödenecek taksit paralar 
şeklinde ihtilaf Anknra, 23 (Kurun) - 25 ve 

50 kuruıluk gümü§ paralardan 
Anka.·a, 23 (Kurun) - Doyçe. bir kısmı Ankara.ya gelmittir. 25 

Osmanlı, Merkez bankaları mü • kuruşluklar be,, 50 kurukluklar 
messilleL·inden mürekkep komis - da on kurut brons para büyüklü· 
yon, te!efon sosyetesine hükUmet• ğündedir Yeni basılan' bu para • 
çe verilerek taksitin tediye tek • lar Cümhuriyet bayramında teda
linde çıkan ihtilafı halletmek ü- vüle çıkacaktır. 
zere Üniversite riyaziye profesö " ---------------
rü Fon Miıis'i hakem seçmiş ve 
Bayındırlık bakanlığına bildir -
miştir. 

Madrit' e bir ticaret 
heyeti gollagacağız 

Ankara, 23 (Kurun) - Türk· 
lspaııya t:carct anla§ması müza
kerelerinde bulunmak üzere E •· 

konomi trnkanhğı müsteıarı Faik 
Kurtoğlunun batkanhğmda bh 
heyet Mac:iride gidecektir. 

İltıltlbUI Bflediqrn 

Schir1i"yatrosu 

111111111111111 
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Tepebatı 
kışlık tiyatrosu 

Bu akşam 
saat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

---------MRR _ _, ________ RtM ... _ıo 
Jür. Bütün bunlardan ötürü tleğtl 

midir ki, ıon yağınrd uyumu Yıır· 
Jrımınu bir kaıırğa uğultum ı"çin· 

ti e bıraktı. 

s. Qezgln 

Habeş işgüderi 
Balkanlardaki etüdlerinden son 

ra lıtanbula gelmit olan Habet i§ 
güderi B. Markos Ankaraya git • 
mittir. 

Nişan töreni 
C.H.P. Bat sekreteri Ziya Al'kan· 

tın kızı Bayan Zinnur ile İf banka· 
111 memurlarından Bay Cevadm ni~ 
§an töreni bugün 11aat on altıda 

Ce.ğaloğlunda Halkevi salonunda 
yapılacaktır. Kutlularr:ı. 

Askerliğe çağrılanlar 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Şubemiz kısa hizmetlilerinden Yük· 

ıek ehliyetnameli olup ıevkedilecek kı
sa hizmetlilerin 28 Birinc:iteırin 935 pa 
zartesi günü tubadc huır bulunmala.n. 

Naşit - E1tuğrul Sadi 
Şrlı:a.dcba"' TURAN Tiyatrosunda 

• .. ·.·. ~··;· ... - ~~ 
• ı,. 

' 

Bu gece Mal 

ıo,ıs te Cumarte -
si· Pazar matine 

t5 te 

Kudret. Helvası 
Vodvil 3 pııırde 

yakmda: Baba 
Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

P•lla halterleri: -------ürken beygir 
jOç yerde evkaf mıntaka \ 
direktörlüğü kurulacak 

Üzerinde yeni deği§iklikler ya· 

Hak yerlerinde: 

Ağır Cezada 
Nihayet sahibini öldürdü pıldıktan ıonra kamulaya gönde · Bir suçlu · parasız bit, 

rilmek üzre bakanlar lruru!una ve· 
Karagümrükte Mimar Sina\\ r'ılen vk ... f e l d" kt'· ı · · ~ · · t avukat taqinini istedi . e ... & ne ıre . or ug4 et· t..I• 

mahallesınde Kôprübaıı cadde · kilatrna ait kanun projeıine yeni te~ Eyüpte Haydan öldü mı•; 
sindeki bostanda. bahçevan 84 ya kilatta yalnız 60 memur ft.Çık\ıı kn maznun Tahıinin muhake111911 

§tnda Muharrem, dolaptan çözdii- lac.aktrr. Direktörli"Jrt b' ha k- ~ h k · d b ı rnıttı'' ... .. b • . . . . ı...:. k .. l e ır f an a6ır cez:a. a yerın e aı an • I • 
gu eyg.ır.ını terını Kurubna uze ve üç üyeden ibaret bir idare mec Suçlu diin'kü duru~mada fakir 0 

re gezdırırken beygir ürkmül, 1. · ı_ 1 t B ·d l' · d w ·ı · ·· k bit,. . • d .. ıs_ ı ıruıru mu§ ur. u ı are mec ııı ugunu 1 erı ıurere parasız 
bostan ıçın e saga sola koşmuş • · d ı t ' , k f d" k · · · · b. · t'd• •' aynı zamen a ı an T. ev a. ı . vu al tayınını ııteven ır u; ı • 
tur. rektörlüğüne bağlı olarak İ§ göre· mi~ti. Verese na~ına da MiiJılİf" 

Yularr elinde olduğu için ihti. cek ve kaldırılacak olan eneümen- nin kızı bir iıtida ile avukat t~ 
yan da sürüklemiı, Muharrem lerin vazifesini de görecelıtir. Bu masını iıtemekte idi. Neticede ;il 
muhtelif yerlerinden yaralanmt~ · arada olmak üzeTe lıtanbul ev . tunun isteği yerinde görü]milt• ~ 
tır. Muharrem Guraba hastahane kaf direktörlüğü de kaldırılmak . mine ı:elmemiı olduğunden ksS' 
~ine .. k~~dırılmıısa da biraz sonra ta onun yer'ne lıtanbl.ll, Beyoğlu nın verdiği istida yerinde göraı-' 
olmu~tur. __ .. .. ve Üıküdaraa birer mrnb.ka evkaf yerek red edilmiıtir. Muhakeo;': 

Ba~h~ndan Duıerek oldu -- direktörlükleri kurulmaktadır. Her suçluya paranz bir avukat tut11 
Kuledıbınde Floryo. apartımanı~· mıntaka direktörü mınta.kası ü • ması için yardıma müze1tkere 1~ 
da oturan Doktor Y akonun karısı zerinde serbest olacak ve Jstan . zılma.sı kararı ile baıka güne bl 
30 ya,ınde. Bayan Ester, oturdu · b ld k' k d l rakılmıstır. 
ğu dairenin balkonundan bahçe .. u a 1 ev af baş irektör üğüne .. . •• 

bağlı kalacaktır. Kabul edilen ay· var1kaiıır -'ovası ye düımü§, vüc;.idünün muhtelif n. uı • 
yerlerinden yaralanarak Sen Jori ni proje ile de Ankara evkaf di • Be)•oğlu ermeni liıeai aterhbt 
hastahanetine kaldırılmıttır. rek üzerinde arattırma yapılmı~ de neırettiği bir karikatörden dol' 

Ester ağır yaralandığı için yıı.- rektörlük muamelatını doğrudan yı ermenice Jamanak gazeteıi •: 
rım saat sonra hastahanede öl - doğruya genel direktörlük ilzerine leyhine açılan davaya dün ik~ 
müştür. almqtrr. cez& ha.kyerine bakılmıştır. . 

Çarpt§tılar - Pangaltıda Ha• Gazele ne~riyat direktörü k•"' 
liakar caddesinde vatman Arifi!\ . Piyangolu at yarışları katör altı yazısmın yanht tcrceıst' 
idaresindeki Şitli -Tünel arab!l· Be.y Andra Vahram tarafından edildiğini iddia elrnİJ!, yeni~ 
sr ile toför Nurettinin 2431 num1t· teklif edildikten sonra tayyare ku sahifeıinin yapılması için uıubl. 
ralı otomobil çarpıımıılardır. Her rulu tarafından da kabul edilen pi keme ba~ka bir güne bıral:Jl?l'llf 
ikisi de hasara uğramıştır. yanıolu at yarıılarınm önümüz.. trr. , 

Motosiklet Çarpti - Jandar • deki ilkbaharda yapılmaıma baı· Zimmetine pa7a geçirtfl~I 
ma yüzbatrlarından Bay Bakinin Ianacaktır. Her §eyden evvel at Eıki Kadıköy tahrirat katibi'.' 
emirberi Aliye Harbiyede 111 nu· · · · · ı·h d d k ~ 

cınıının 1,1 a pıa yar mı e ece o- ken on lira 15 kuru§ zimmetiıl' , ... 
maralı motosiklet çarparak yara- J • J k b' · ,.,,. 1 

an pıyangonun mem e ete ını • diği iddiası ile tevkif edilen """'· 
lamııtrr. Motosikleti ıüren Ce • • .11-

cilik bakımından ,da büyük fayda· malin muhakemeıi ağu ceza ,.... mal yakalanmııtır. ..ı.,. 
lar temin edeceği ümit olunuyor. yerinde görüllllÜ§tür. Dünkü r,r- • 

40 Koyun - Çarıamba pazarı- dı 
na mezbaha resmi verilmeden 40 Piyango, ilkbahar ve son baharda de Cemal parayı kencliıi a~ ..... ıt 

yapılacak at koıularmdan on be1 ğmı makbuzda huluna.n im,_....-_ 
Karaman koyunu getiriJmit, satı • -1Jf 

gün evvel ortaya rıka.rılacak ve birçok makbuzlar araıma 1aıı: 
lrrken yakalanmııtır. Koyunlar ~ d 
me~bahaya gönderilmittir. biletler 250 bin tane basılacaktır. lıkla at~lmı§ olduğunu söyle~ 

Davar-dan Diiıtü _Aksaray.. olmakla beraber icabında iki kişi Tahkıka.t ~~~akında. do•; ~, 
da Cerrahpaıa caddesinde Oğ _ Biletin herbiri iki lira değerind" da yok edıldıgı yazılı bulurıJI' 
lanlar tekkesinde oturan maran . tar&fmdan da alınabilecektir. da idi. ı ,o1 

. . . Cemal bunun icin de .... "ı..' 
goz Hüseyinin altı ya.tındaki ow Byılere de her bıletın yüzde onu Jed·· • • 
lu Ali duvardan dütmüı, yaralan· niıbetinde bir kar bırakılmııtır. __:: Dosyanın bende kalma.51 ı' 
mıf, 1-Jaseki haıt.ahaneaine kaldt- 250 bin biletin getirece w i 500 hin li rekti fakat biTçok .. ,e-rlere ht.•.ı• 
rılmıttır. ranın on b1n Jira ı 1iu iı üzerinde edihİiği için kayip ~lmu~ 0tıo": 

Di~lomaaız D~çi - Ga~a~~da: ç~IIJacak olanlarla piyangonun bii muhtemeldir. Yalnız! m~~:-
Necatıbey caddesmde Yenıdunya tun masraflarına ayrılacak, 200 benim imzam bulunduğu 1çı11 , 
apartımanında oturan Kigork diP" bin lira11 da halka ikramiye olmak dia edilen parayı vereceğin!· f'• 
lomasız ditçilik yaptığı için ya · üzere verilecektir. kat parayı ben almadım.,, 

1 
• ., . ·ns;, 

kalannuıtır. Muhakeme U\hkikatın det~ -
Sarhoıluk Yüzünden - İstin· [ N .. b • l ı t.irilmeıi için ba,ka giine bıt 

yede Değirmen ıokağında oturan ° etçı eczane er mı§trr. 
Mehmet Ali ile Muammer, sa.rho~ Samatyada: Erofiloı, Akaarayda: 
olmuflar, umumi caddede bağır 1' Pertev, Karagü.mrükte: Suat, Şehremi· 
çağırmııiardır. ninde: Nusm, Fenerde: Vitali, Şelu:a· 

Bu yetmiyormuı gibi Emirgan debaıında: tbnhim Hillil, Bahçckapr • 

caddesinde Andonun dükkanı • da: Mehmet Kiznn, Zeyrekte: Yorri, 
na da hücum ederek Andonu döv· Beyazıttn: Cemil, Beıiktattl\: Nail Ha· 

mütler, yakalanmıtlardır. l.it, Ankara caddesinde: E~ref Nqet, 
Calatada Okçu Mu" caddeain~e: izi • 

ipekli kumaşı nereye 
saklamış? 

dor, Beyoğluncla Poata soluıiında: Ga. 
rih, Miı aokağıncla: Limonc:iyan, Kur
tulutta: Dimitri, Kaıır.lpaıada: Yeni 
Turan, Hnhcıoilundn: Yeni Türkiye. 

Pireden limanımıza gelen Daç· --------------
ya vapuru yolcularından llya kızı_ Geçmiş Kurun/ar: 
Elcninin vaıiyetindcl'\ ıüphe ediJe. '2 l'f:t>srinen•el J9 20 
rek iizerincle ara~trrılma yapılmı§, * E!!kişchir mıntaka..:mda ke il 
mantosunun kumatr ile a&taT1 ara - ırıüsadcmatt olmu§tur. Numan oluk 
ıında yarım kiloya yakm ipekli civarında dü?mana baskrn rapılarak 

ku b t stur tcclfat verdirilmiştir. 
ma~ u unmu.. · u k k d Şab ·· · şa mıntrı asın a ankoy cı · 

Parasız muayene varında pusuya dUşUrülcn düşman 
müfrezesine telefat verdirilerek bir 

Babıiıli cadde&inde 11 numarada de-
ri ve z\ihrevi heıtahldnr müt~haunı miktar bomba igtinım olunmuş ve 
Doktor Nihat Tüı:ge Hava Kurumuna esirler alrnmt§lm 

TEBLICJ RJ::SMl 
müracaat ederek her pazarte&İ, per • 
§ı.ambe günleri saat 16 buçuktnn 17 hu· 

4 
U§al: mmtakasmda Çivril civa • 

rındaki akrncıJrırrmrr:a taarruz ed-::ıı 
çuğa kadBr ınüraeaat edecek haıtalan 

dÜ§man tardedilmic:lir. n .. nizli mıtl 
Hava Kurumuna verecekl"!İ 2S kurut 
mukabilinde par.ımz muayene ve teda· 1 takasında Çubnkdağ imal eteklerin-

de piyade. nıakineli tüft>k ve br.ml ;ı vi etm .. yi d ı:uhlc etrniı ı.-c Hııva Kt1· 
nımu hu bn~vurmayı te§eklıürle kabul _a_tc_ş;-'c.r, ... i ... 01.ın ... u ... ~ .. tt.ır""". ______ _.. 
etmittir. 

ihtisas mahkemeler:..: 

s:ı·ahattin Rifat hakktd•" 

ki karar ,, 
-111 " Şeker kaçakçılığmdan ıu~ d -

S ıalı• larak muhakeme edilen e d•-
din Rifat ve arl<adaşları h•~, · 
ki kaı-ar sekizinci ihti:ıas d tO
meıince ikinci tc~rinin birin e 

rilecektir. l• ~ 
Yeni camide beı kilo cırar a-Ji1' 

kalanan Hali], Muıtaf • YO·hti"' 
durutımaluma dün 9 un&d ı 1'• ' 
mahkemesinde b~şlanrnıtl~~ ı,ir 

çakc1hk bürosu memurları~ dil" 
ka.çı !ahit olara.k dinlen11'1t!• ı,.1 • 
~bitlerin celbi için dıırutot• 
ka bir eünc bırakılmıttfl'• 

u11cl• 
Fransız tiyatro• • 
Süreqga Operetı 

Bıı akıam aut 20.30 da 

EMiR SEVll'OR "° 
ıs ilkteırin Puarte•i .1ı,a 

BAY· B.•rAN. ~re-"! 
Yu~snlar: Mahmul Ye.arı wJ . ~e ,_,-......-

R.ii~tü. Beatdiyenler: Seza• 
din Aaaf. 
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Herkesin memur 
olduğu ~ir ş_ehir Belkis'in torunları olduklarını 

iddia eden Habeşlilerin iç yüzleri 
bugün tam açıklığı ile gene biline-

R ı k d f ·I k"" t para miyor. Şimdiye kadar yazılanla · uzve t o a ar azıa agı rm belh.'i yüz misli yazılmaml§, ya 

hasmış ki hiçbir memurun parasız hutyazrlamam~trr. 
Fransız gazeteci kadın Marsel 

ka lnıasına im kan yok Pratrn Habesistanda -gördüklerinj 

- ---·· t1 KURUNDA okudunuz. Fakat, Ha rı_ 'd f tı. l 1 ma halini alır. Azasının ka an - ı.:• b' 
'-QU enin her ilu tara ına ta a · be~lı'lerin kapalı kalmış ve uıç ır da dıkları bütün xa.bmet ba,lıırına ~ 

n olurncak yerler ~aptlmış. 1 Avrunıılı se~. ~'ah tarafından açıla. n,._, bul \ 1 Rarklı 8CrpUf koymak Ve MUnla- t'.., -
.. ıuo.r iizer:inde ·bir ~er ma · 1 :ı: • ı d tI · ·· le yaşayış 

,,.,...._ 1..... d zam adımlar ile yür.ümektir. Bu P, mamıf1 öy e a e en, oy ---.~r4:tla bir ko1tuk alma""'<m :'\ ! .. b 
ı> b 1 nunla beraber ~!le <'burada sualar ~arı ,·ardır, ki, otuz yıl once ura -a alıdır. Bura.Lla kendim için a k b 
bi l ·ı ı Ü$l:ündcki halk t~iniyorlar. Bü : ya A.tdu1hanıi inme ctu unu ge · t ~>.er kir.a1rıy1ncıı:yı. kadar ax 1 ! \ ı akın 
\~~.Y_ t~e;(im. :Hdkm bu t~huü · ı yük bir ~yecnn ~le a\kıtlı:ygr ar. tiren Sa<lılnilmueyyet kadar Y 
ltlucu ıgör.dükte::ı sonra ıv.aıı~to t Bu anlaıılmak bir halk heyecanı- olar.ak ,bunu hiç kimse görmemiş-
~ diller.e desto.ıı olan refatli l dır... tir. 
i'e d~e'k .o1Cl~'Unu a.nhyabGdim ~ Birinci gurupun geçmai hiti • Bu adam, Habeş imparatoru Me , 
~lhdeka ıv~ıington Amt!.t:ik~ J yor. Aradan birke.ç dakika geçi - neliği görmü.,, kızıl sultanın mek -

!ellitlori içlnll~ ekonomik buh - yor. Sonra (Kor~) mabedinin.~•- tubunu vermiş :ve geri dön.m~~r·ı 
t\r.n n ıınüt~es'ii• ol.mıyan biridk legeieri geliyor. Bunların koı~um• İ§te bu aradada Habeş mılleti.nın . 
~:rüir. Bu !e:ltit"~e ıbulu~a.n her• leri olaukça komiktir. Üıt1er~~d.: · bütün iç ~ziinü, "ç yüzünün en ka l 

a !Denıurdur. CumhurreJaı Ruz· gök mav:isi bir.er -zıtaY ıkostumu ı ranlık noktalarını tesbit etmiştir ;l 
•oıı ~ i&ted:~i 1.adar kllğıt dolar var. Bunlar da .. ıkıılan~o~. Bun- 'Kollan kesilen ce?.alılar, beyaz a-

1 htsdığı için hiçbir memur.~n pa - ların içinden Dana S. 'Villıamı a- dam eti y,\yen Habe;iler, büyük e-
1 .t~ ltalması .miin:lkiin değ;ldir. aında blr'i var k"i, bütün masonla· sir ticareti yapan insanlar. bir kral 

a:ınd..,, baıka Ruzvcltin ekoDo - nn reisidir. Bu'1un vazifesi bu yıl kada:r ku~·cUi Habeş reisleri ve: 
IQiJc l~llunma ~!anını tatbik et bitiyor. Ancak 'hı vazifesini bir - en nihayet bir Habeı:-linin hakiki: 
'~ ba.ş!ndığı .ıgünden~eri me - kaç saat daha ıf a edebilecektir ~L " j 
~1n.-:-ın -ıayısı -da ~~ni§ ôlçü<le 'O zerine büyiı'k l>ır burnoı alm.ıı, &fdrkUlmneyyet 'Pa..c;a, tstanbuldan 
'>tı~ııtır. muntanm ve .. ğır bir hueket ıle binba..r Talip, baş çavıışYasin adlı J 

>\ıner.ikanın h.em~n her hra · ilerliyen bir otomobilin arka tara- iki d; maiyet alarak gitmişt!. Ay., 
~'ll"lQ bindar üıcrindek:i (kira f ında ayağa dikilmit olduğu hal· ni zamanda heyecan dolu bır ına
blttn) levh~.lart buluanın ta:.hri - ae dudaklarının bir köıesine sr ~ cera rornam halini de ala..n bu seya 
•tını aösteraiği halde Va1ing · kııtırılmıt cigara11 ile et:ah .. ~ - hate Sadrkulmueyyet paşa böylej 

;~,~~. bunun _ ak.ine .• olarak 15.mlıyor. Bu ad•mın halrnde a - başlamışttr« 1 
· P~n ~onr:ı .oıdufiu gıbı ycnı deta Holivod artistlerinae o1du · "Sabahleyin uyandığım vftkit 

~:.i bin>lnr yapılmal<!adtr • ve ğu gibi tuhaflıkla ciddiyet karıJ- Babülmendep boğazına yanaşmıı: 1 

"':tteı Y~'li yn : bne ve yenı a • mış görülüyo~. . • .. tık. Vapurumuzun etrafını martı~ 
1 ;~·-,n bu makta büyiik •

0
r · Şimdi vazrfeaı bıtmek '?'~re o- kuılart ıannııtı. Vapurla beraber

1 • •?lt cekmekteclir. lan en büyük mason reııın-~en uçuyorlardı. Sa.at dokuzda ıol ta-, 
fı,.h - i 'f · sonra vazifesi yeni badamak uz.e.· ,..afımı2:da aeyh Sait kasabasil~ P-, cSO'?tar1n geç1 resmz • ~ J 

re ~ulunan en ~iiyük mason re.~s~ rim adası, sağımızda reis Süley -
4 t t-l'"-.•ilvnny ) caddea.inİ.l bir gelıyor. Bu da gen. e. bunıu~.a .. bu man körfezi vardı. Bnbülmendep 

1 .-r..Iında halk &n haztrlanmı~ k a neo ı 
t I k rünmüş, sı mtı ıçın e goru boğazının en dar yerini geçhror . . , : at tribünle,.den biri üzerlnu" k\\~ük boylu bir ~iıman adam Bu . ..... .. .

1 l• ~ebı' E f d .. d •t-"" .. b""tun'" bir yrl· A· dulı. Buranm genıılıgı on uç mı • ki . ~§, be!diyorum. b..a ım a • gun en 1 ıuarcn u • Ö .. k • 
L ltdıhl\m icinde kaybolmuı bir !ı__ onlarına başkanlık e- dir. ğleden aonra ıaat u~e n:- . 
~"''.J ~ merlKll mas .. C"'--" • •• .. d d att t'~ı.ı~Y~ın. Her ıeydcn evvel Ame· decektir. Gazete.ter kendiıinin bir vazor ıoutı on:.ın e .emır 1· , 

aıu I k 1 bı"l fabrı'ka•mm Va,in..,.on- Eşyalarım önceden anbardan çık2'. :r n ınotoıik etli po iı ta ım' o amo ,, 6 .. b b . . 
Jtlind·· B l · • · . ..ı k" ıaen•_l acen~esı' oldugunu'"' yaz- rdmııı.tı. Bununla bera. eı· enım ı- 1 l>' u. un ar geçtt re!mtnın ua ı ~ · :s b. . . b h 
:'~arıdır. Bundan sonra ıray . ddar. çin gene husu?iİ ır iStım ot a -, 

tı~rı 
1 

zrrlanmış .• la ·er (tttasonlar) gelecek, bun • Bundnn aonr• mason gurup a 
~ tl>l ıonu aelmiycn dizisi ge~me- rının geçişleri aıkla,ıyor: ( Cyrus) Krüvazörü karıılamafa yüzler-1 
\t~l~atlıyacak. Geçenler hep "Ruz- mabedinin maıor•ları y~il ve kır- ce ıiyah Somali çocuklar yüzerek 
ı: ·1n Beynz evine dt)ğru gidiyor• mızı ile, (Sinai) mabedinin ma , gelmi§lerdi. Bunlar, denize atılan 
~ ... ·• 9ünkü Ruzve1t de bugiir. bu sonları madent bir külotla, (Al · paraları, dalarak o kadar çabult 
,:t;ı,t :resmini orada bekliyor lk~ koran) mabedinin masonları ıi · alr}•orlardı, ki, zabitler, ceplerinde 
b ~ ardı a.r:uı kesilmiyen o me! · yah ve altın re.ıkleri He geçi1or • ki paraları bitiriyorlardı. Bir za • 
~ tebea,iin1ü ile önünden .ıeçen lar. Nevyorkun •. Mekke} mabe • bit, resimlerini almak için fotoğ -

•onları selamlıyor. dinin masonları hatlarına fes ve· ı·af makinesini çıkarrp onlara loğ 
, 0 ~Uıika (Alman m:ıbedi) ma· rine sarı birer ~nık lfoymuşlar. ' rulttu. Çocuklar, bunu silah ıan •1 

hı "i.:'•nın ceçmeğe baıladıkları • (Dojiu) mabedinin masonları~ mı~ olacaklar, birdenbire büyü!<, 
t~ li t .ta.rafa ilan ediyor. Bunla • daha ileriye gitmişler. Bunlar baı- bir çığlıkla etrafa dağıldılar, bir~ 
l":r nıforınalar1 yok. Yalnız bat· tan ayağa kadar bedevi kıyafetine kısmı karabatak gibi deni1e gö •

1 
d~ ~ birer kırmızı fes: üstl~rin• girmişler. Bunların önünde kendi- müldü. 

lı:ı'a ır \teston takımı var. Bunlar lerine hakikaten bedevi hali ver · Krüvazörün ıüvari ve zabitleri 
blh~n ı:urupları içinde en kala • · mek _için iki deve gidiyor. resmi elbiselerini giymi§ler; efrad 
ter d'o~a:ltdır. On ikişer, on 1ki - Kanadalıların da (Louxo%) is -ı güvertede dizili. Vapurun büyük 
lki ~ılnıiıler, öylece geçiyorlar. minde kendilerine mahsus b1r ma-ı direğine Türk bayrağını çekerclt 
hty aflılki halk da büyük bir betleri var. Bunlar mavi ve kırmı- heni ıelimlıyorlar. 1•timbot ha.re · 
k.ı °ı:''" ile bunlan alkı4hyor Fa zı renkler ile geçiyorlar. Bunlarmj ket edince de topla selimlandnn. J 

~\tltı u (Bravo! . ) ıeslerine ne lü- içinden ikisi uzun, kurd derilerine Valinin dairesi i:ıkele başında 
\tar' B I b.. "l f' h t~l · u rnuon ar uyu: U · bürünmü~ler. Bundan sonra da a bulunuyordu. En önce oraya gide-

h,lti ~·~nuılar değildir. Bunlar birçok mason grupları ıeçiyor. rek M. Bonhör ile gÖrüftÜm. Çok 
lıiıe ~l~al bir hayır cemiyeti Bunların isimleri ıunlardır: Kahi- nazik bir adamdı. Beni çok iyi kar 
lce,..d1• J<il etıııemi9lerdir. Sadece re, Yafa, Zembo, Bektaş, Eikurağcl k k 

·• ) ~ıladı. Oranın adeti fü:ere oca o )\tdı al'a atınd4 karııhklı bir Hidiv, Kerbe!a, Arabi, Ki.zun, Su ca bardaklarla buzlu kahve ikram ~iet 1!1 cerniyeti kurmufla(dır. dan Tigriı Ali Han, Zor ... ilh bü1j • 
ounı • ' ettı. 

ltı'•on ce:;uı .te.§kili.h, ... Fra~sı~ tün bu doğu ma~onları ~~ bey~~ I Sıcak memleketlerde harar~te 
t'rıe ..... 1 .. k .. t Yetın. ı.n oldu .. gu gıb. ı, . eve dog"'ru on ikı~er on ıkışer dızıl k k h ld v .ı .... " "' 1 7 ka11r en iyi iç inin a. ve o ugu -'lt'tilı a eynıne muteveccıh ı halinde oeçiyorlar... H' 

e •·d • nu bundan önceki ctrabiatan ve 1 l - ece egoist bir organi:rr <Arkası var) 

caz gezilerimde öğTenmittim. Bu
rada da kahve görünce, arlık ha -
Taret baıtikça ben Cle kahve içme
ge ba§ladmı. 

ViH ile görü~tülı:ten ıonra Ha • 
beı imparatoru Menelik'in Cibuti 
de bulunan konsolorn '~to Jozefn 
i ııiyaret ettim. Oto Jozef, Habe§ 
imparatoru taraf ınilan ilk d~fa f ı 
tan.bula göndorilen 'heyetin baş'ka
nı iai. 'Kendisi ile latanbulda gö · 
ri.lşmii~tüm. · 
Vali, Cibutiye .aditimi HnraTdaki 

konsolosla Adisababa daki ıefire 

bildirdiği gibi te1grafla iınpa:ra • 
tora da bildirdi. ' 
Cibutide bir Fran11z tarafından i 

dare .edilen .bir ote]e indim. Sah'i
le çıktığım oradal<i idamlar ara • 
sında duyu1mut '"Ehlen ne ıı~hlen,, 
diye beni ıelimladılar. Bir yerde 
araba inlerim ~edim.mi, yinr.1si bir 
den koşup araba getiriyordu. Ci
butide vali katibi yanıma mih . 
mv...rıdar vermişti. 

Gece oteiin balkonunda serilen 
yataklara yOTgamız ıoeriidik. Sı " 
cak o kadP.r ~iddelli idi ki, odr.,ın 
idnde y:ıtm~k .iml,.; ns~zdı. B~n 1 
Birecik Urfo, Dır.ırbebr ,.c Hı -i ' . 
cazda birrok 2ece!cr ~ii,·le a~'tta 1 
yatmq olduğumdan .pek yadıraa
ma:lım. 

Cibutiile kabile 
1tisferi 1 

Sabah erken sa~crkları yoklay~; 
rak fazla elbiselerı ve e§ynları Cı
butide bırak::nağa karar verdim. 

Da:niryolu durağına giderek eşya
larımı hazırladım. C-ibutic!en hi!ku , 
met merkezine üçyüz on kilomet-

re kadar der bir de:nir}'Ohmclım 
sonra katırhrla gidilir. 

İ§aret memuru. 

'hatrrlattı. ıfakat ~iya'fete geçme -
den daha evvel buraları lıaklmıda 
kısaca izahat vereyim: 

Fransızlar 1863 yılında Bahü]
ımendep boğaıı dı~ındt. ~ "f.acura 
l<örfezinin §1ma1intleki Qbuk aclh 
limanı yerli rei3!c:-den ::alın r.ln:ı;

lu ., 1883 yılında Ç-inliler ile .baş • 
laynn harp?~ h rp ı;emHetine ıkö • 
'111\Jr ve er.zc:.:h: •crm~!t ı,çın -burnyı 

merkez haline 'geti~mi~.ı. er E··ı;U n 

her ihtimale lmr~1 birc:..z r!n ul· e~· 

bulundunıyorlar. Earp d~varn c -
derken Ohl1k i:ıkeleşinin bil •i.1k 

roUer oyna.dı~ı :zörd-:lüRÜfl!1en, 
bundan sonra bur~ ı b · r i$~}e , ,n
Jini altlı. Vi'li Lage. .. o or ~m ı;cn1 
cilerinden g6rdüfi'ü ~r~1· !t't ir! r ! ::ı 

karşısındaki Cibutiyi ~e cöl<l iJ, o . 

ranın ıu1arı. claha <le-in Vt" H rP.r 
a gidecek yolun üstü olması .dola -

yısi?e de burrısnu n:er~~ez ........ !ı . 

1800 ıvılmda. mı ~cra1t t~a~iwle in· 
-11 1 _, n • t .. ~4.., r. 4 t ,. . faala ·ca-q a:ı :n. ı.;.1r a . .,..ı.u • -

crlarm, bir tanıfta;ı Fr:uız h;iku· 
metinin ynrc!rrnı ih Ci';;•ıt~ a::: n.
manda §en!cn~.eğı yi~:ı tuthı. 

Tücur kafileleri hep bur.aya uğ 
ramnna b20.•latlıhr. Ha.~~ !mJ)ara-

~ ~ 

tonmun vanındn uzun 'r.lilddet ça
lışan tlg 

0

doksan yıl müddet ile Ci

buti ile Adi.sabaha arasında !İİ • 

mendi;fer imtiyazını aldı. Cibutiye 

rağbeti aı'thrmak için burada !ir
ketler kuruldu. isteyenlere para • 
sız ars:llar verildi. Bun!arı gören 

birçok Somcıliler de kamişten lcu • 
lüticlerini bırakarak kendilerine 
evler yapmağa ha ladılar. Burndıı 

torntı.tes, salatalık, patlıcnn, temiz 
otu, 'kabak, karpuz, kavun. yeti~ -
mektedir. 

Cil::uti igkelesi dört kısma ayrı-
Otelde bazı &§iret reisleri beni lıyor: 

ziyarete geldiler. Bunlar, Somali Bunlardcm hiriudıi Hayyül Mü· 
lerin Isa ve Dangali dedikleri aşi· rabın diyorll\r. rnbittir. Bu m~h!cce 
ret reisleri idi. Hepsi boylu podu, 1 şeyh Ssraç adlı biri .gömülüdü?". Ma 
korkunc insan!arc!ı. Bazıları uzun halle kendi itmi ile an1!rnaktadn-. 
ôymiş,y bazıları bir tül sarmıştı. ' Mesajeri l\f;aritim kur.ıpanya~mnı " 
Ba~larrnda saçlorı a.raaına frenk

1 
centeıi, kömür d~polarr, tamırlHıne 

kadınlarının ~pkalrın! tutturduk- leri burada.lkincı kısım, yılan mey 
ları uzun ~it gibi ağaçhı.n birer ok danı denilen yerdir. &.ırada da ra 

ıaplanmıştı. 1 hiplerin otutd~~d~rı .~inalat. ht": · 
Kıvırcık saçlarını parmaldarile tahnneler va:· .Uc:unc:ı mah~le Cı· 

k l ki d b Oklarla buti mahalleoıdır. Şehır bura ... an ya af ıyamat ı arın an u • 
ka§ırlarmış. Bunlarla bir müddet' pılmağa b~~ladtğınt'an hükü~ct 
görüştük. Bana nerelere gideceği - dairesi. Gümrük. polis daire!erı 'rn 
mi, neler yapacağımı sordu1ar. Avrupa mağazaları da burada top 
Bundan soma vali ile Ha - lanmıf. 
be! konsolosu Oto Jozef geldiler. 
Bunlarla ela biraz kcnu§tuk. 

Vali akıama vereceği ziyafeti 
(Dcv:tmı 26 - lO - 935 ta· 

lihli sayımızdadır). 
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f BtDHIBr~B~İ Hesaı 
Şu Bay Hüsnü yok mu? .Pek ömür 

adamdı. Ekon'omi onun bPiciik prensi· 
biıtYdi. Hiçbit. ,e7~ ~ı yere,laarcan • 
mauna razı :4ei~ld~ Mt;~ela. ıuda yu • 
marta haılıior; güzel, fakat suyun bu· 
harlan ne diye ' hiçbir iıe yaramadan 
bacadan çıkıp gitsin? Kabil olsa bun • 
lan da soğutup gene ıu yapacaktı. 

Bay Hüsnün saçlan seyrek, dudak
tan ince, ağzı para kesesi gibi sımsıkı 
kapalıydı. Onun için çok konuımak bi
le ekonomiye karıı bir hünnetsizlikti. 
Hayatta pek özendiği bir nokta da §U 

idi: Kadmlar onu parası için değil, ken 
disi için sevmelidirler. Bunda haksız 
defildi. Biraz tamahkar olmakla bera
ber sevgilisine ufak tef ek masraflar • 
dan çekinmiyecekti. Amma istiyordu 
ki aevailinin eli kesesinde olmaktan zi
yade kalbi, kalbi üzerinde olsun. 

Bereket versin ki Bayan Zekiye bir 
yııdanberi onu memnun ediyor, her ha-
• reketiyle çılgın gibi sevdiğini gösteri • 

,.ordu. Zekiyenin gözü parada değildi. 
Y.,... da yoksa da biricik Hüsnüsüne 
tapıyordu. Bir gün Bay Hüsnünün ku· 
hima fııladılar: Zekiye, eczacı mek • 
tehinden bir genci seviyormuı. Daha, 
4.laha... Zekiyenin bankada bir hesabı 
Tarmlf. Bu para da arasıra Bay Hüs
nüden ufak tefek masraf olarak aldığı 
paralarmıı. 

Birinci haberden canı sıkılmadı değil, 
fakat ikincisi canma dokundu. Çıldıra· 
caktı. 

Ertesi günü Zekiye pek sevimli çeh
reti, sevdalı gözleriyle odasma girdiği 
nkit Hüınü, masa baıında birtakım 

kiiıtlan gözden geçirmekle meığuldü. 
Zekiyeyi görünce kağıtlnn sakladı ve 
kinli bir bakııla dedi ki: 

- Geldin ha? Pek güzel. Şimdi hi • 
yanetinin küçücük bir hesabım birlik
te görelim. 

Zekiye münaka'8yı ve inkan lüzum
suz buldu. 

- Evet ıana hiyanet ettim, Ertuğ
rulu .evdim, inkar etmiyorum. Fakat 
~ rezalete çıknrmanın bir faydası yol(. 
tur. Gel ıeninle, daima arkada~ kalmak 
~te, tatlı tath ayrılalım. En iyisi bu
dur. 

- Aıkolıun ! Hiç sıkılmadan da ıöy
lüyo~tın. Benim gibi namuslu bir ad:ı
mın hayatiyle oyna, ondan ıonra Alla
hasınarladık. Sanki ne görüıtük, ne ta
nıtlık! Nerede bu yağma? Hiç üzülme 
yaTrUm. Yapacağım iı hem kısa. hem 
kolaay olacaktır. Bak. turadaki kağıtla
" ti)rüyor musun? Senin ıevıili Er • 
tuirulun bunlan okuyunca, kaç paralık 
olduğunu anlıyacaktır. 

nkiye kağıtlara yeisle bakh ve yal
""1' bir sesle dedi ki: 

- Bunu yapmak senin terbiyene ya
lofl!MIZo 

- Ne dedin? Şimdi de terbiyeden mi 
konuıacağız? Doğrusu bunun ne de • 

mek olduğunu ıen çok iyi anlıyorsun. 
- Canım biraz nazik ol, ıu mektup

lan bilna vo-. Ne olur? 
- Haagi mektuplan? 
- Sa.na· vaktiyle gönderdiğim aık 

mektuplan. Onlan Ertuğrula göndere· 
cek değil misin? 

- Atk mektupları mı? Hah hah! 
Güleyim bari. Onlar saklanmak zah • 
metine değer miydi aaniyorsun? Bilmi· 
yor musun ki benim böyle saçma ıey • 
)erle uğraıacak vaktim yoktur? Hepsi· 
ni daha o zaman yırtıp sepete attım. 
Atmasaydım da Ertuğruluna gönder • 
ıeydim, ona yeni birıey mi öğt"etmiı o
lacaktım? Aık sözleri, aptalca lakırdı. 
lar. Yanıyorum, tutuşuyorum, tapıyo. 
rum. ... Daha bilmem ne ıaı;malar. Sev· 
gilin bunlan yeni öğrenecek değil, 

kim bilir ıimdiye kadar kendiıine kaç 
defa yazdın! Geç, yavrum, geç. Bunlar 
iş değil. Ben o serseme senin gibi bir 
kadının kaç paralık olduğunu öğrete
ceğim. Bunu adamakıllı bilmelidir. Bu 
kağıtlar, a~k koleksiyonu değil. hesa • 
hının afturalarıdır. Anlıyor muıun? 

Mavi tilki buana, ıeyahat masraflanna, 
on sekiz santimetre uzunluğundaki lÜ· 

tün çubuğuna, beni ıayfiyeye sürükle· 
diğin zaman ev kiraıma verdiğim pa • 
ralann hesabıdır. O sevrili Ertuğrulun 
rakkamlarla uğraımayı severse iıte o • 
na güzel bir iı. Yok eğer bu rakkamla· 
n toplıyamıyacak kadar tembel, miıkin 
biriyse yalnız tutarına bakım yeter. O 
zaman senin kaç paralık olduğunu ve 
kesesinin buna dayanıp dayanmıyaca
ğmı anlar. 

- Ya, bu mu? Öyleyse korktuğum 
kadar değilmiı. Azizim Bay Hüsnü, 
emin ol ki ben Ertuğrulla gezmeğe çık
tıkça ona beı para masraf ettirmiyo • 
rum. 

Zekiye alaylı bir gülüşle Allaha:-rcıar 

ladık diyerek çıkıp gitti. Zavallı Bay 
Hüınü ne yapacağını ıaşırdı. Eczc:r.:ı 
talebesine bu faturaları yollamağa, Ze· 
kiyenin kat.a malo olacnğmı anlatma • 
~a lüzum kahnamıştı. Öyle ya, onu 
besliyen Zekiye olduktan sonra bu he
saplar neye yarıyacakh? lyi amma, 
kendi yapbğı bu masraflar ne oalcak? 
Az bir §ey de değil. Uç bin dört yüz on 
altı lira bu! Ah, hain kadm, bir zeytin 
çekirdeğinin bile ablmasma öfkelenen 
Hüınücüğün üç bin dör:: yüz on altı li
rasının kanma girsin! Buna can mı da
yanır? Bu paracıklan o ça!>krn, o hır
sız genç ile güle oynıya yesin, hiç hav· 
salaya sığar ıey mi bu? 

Düıündükçe öfkeleniyor, öfkelendik· 
çe yerinde duramıyor. Odada bir aıağı 
bir yukan hızlı adımlarla yürüyor, 
yumruklarını sıkıyor, diılerini gıcırda· 

tıyor. Araııra hıncını masadan alıyor. 
Artık anlatıldı. Hüsnü bundan sonra 
yaşıyanuyacak. Bu fani dünyadan çe -
kilip gidecek. Amma na11l? Zehir İç • 

1 Aradığı• Kadın? 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 

Yazan : Kadircan Kafh 

Zübeyde yıkanırken onu pannağm • , 
dan çıkanmf, kumanın bir kenanna rast 
gele koymuı ve unutmuıtu. Sonra da 
her nasılsa yuvarlanmıf, iki taım ara • 
sma düımüıtü. 

Onun buna benziyen pek çok halle • 
rini gördüğüm için hiç bir ıüphem yok· 
tu. 

Kanma söyledim. 
- Siz onun ne ıeytan olduğunu bil • 

miyorsunuz. Oraya sakladı. Giderken a· 
lıp ıöturecekti. 

Dedi. 
Fakat bu seste bir titreyİf, bir "ken· 

di.rti zorlayıı,, sezdim. Meydana çıkan 
yanlıımı örtmeie çahıan iki yüzlü za
vallılardan biri olmuıtu. 

• • • 
Atiye hanımın yanan dükkanlarını 

yaJ'hrdtıh. 

Zübeydenin bunlardan haberi olma· 
dı. Eier ö~1eydi yeni frrtmalar için 
rüzel ft ne büyük bir sebep olacakb. 

Aliye hanımla Feriha arbk ayrı ev
de oturuyorlardı • 

lkiıi de rahattılar ~ 

Bölem· 32 

Eğer yüzlerinde bir yas varsa, bu, 
benim her gün onlarla beraber olma • 
yııımdandı. 

* * "' HizmetçiJerin geçit resmi yeniden 
baıladı . 

Nerede kılıksız, uğursuz ve miskin 
bir kadın varsa bizim eve geliyordu. 

Fakat bir kaç ay sonra onlar da gel• 
mez oldulnr. Karımın huyunu onlar bi
le çekemiyorlardı. 

Evde yalnızdık. 

Her ak~am elimde zembille, sebze, 
et, ekmek ve diğer yiyecek ıeyleri yük· 
lenerck eve dönüyordum. Benim iıimi 
gören ve benim derecemde bir insan i· 
çin ne kadar ağır ve bayağı.. • 

Yemek diye önüme konulan şey, ya 
tuzu eksik bir kuru faıulye yahut la• 
paya benziyen bir pilav ... lı kokusu sİn· 
miı olan bir soğanlı etin önünde ıeuiz 
duruyorum. Elimdeki çatal titriyor ve 
ağzımdaki lokma büyüyor. 

Sofra denilen şey kalayı dökülmü~ 
bir tepıidir. Buraya makarnalar tencere 
ile, kıymalı yumurtalar tava ile gelir. 

ltalya Habeşistandan ne kazanabil' 
Ha beşte altın kaldı mı? 

Habeşistan kendi verimlerile kendini yaşatan bir memlekettir. Onun tab;i k• 
naklarını istismar ederek ihracat ticaretini büyültmek imkanı çok şüphelid' 

ltalyanın H.ıbetistanı istaô. 

yoliyle ele geçirmekten neler um

duğu tetkik edilince onun her 
ııeyden önce gittikçe artan nüfu · 

suna bir mahreç bulmak, yaout 

ticaret yoliyle tabaasına it temin 

etmek, muhtaç olduğu ipti<la~ 

sin, geç canım, zavallının ağzı o kadar 
yanmıf ki bir de zehirle acılatmak doğ
ru olmaz. Kendini denize mi atsın? Bu 
fena değil amma, ya kurtulur da ıonra 
bir zatürreeye tutulursa! Hekim, ilaç 
paralan ve sonunda ölüm. Uç bin dört 
yüz on altı lira yetiımiyormuı da o ha· 
in Zekiye uğrunda ölmek ıçan yeni 
masraflara mı girecek? Bu doğru bir 
fikir değil. Aıılmak... Hayır, hayır! 

Hüsnü bir defa aıılmıı bir adam gördü 
de o kadar fenalaıb ki üç gün yemek 
yemedi. Şimdi kendiıini öyle ~irkin bir 
duruma koyar nu hiç? Kalbine bir bı • 
çak saplamak ise çoktan modası geçmiı 
birıey. İyisi mi? Bir tabancanın tetiği
ne dokununca mesele kalmaz. Hem pra
tik, hem kibarca bir ölüm. 
Artık buna karar verdi. Bütün azmi· 

ni, iradeıini toplıyarak sokağa çıktı. 
Bir silahçı dükkanına girerek: 

- Bir tabanca istiyorum. 
Dedi. Silahçı sordu: 

- Kullanışlı bir ıey mi iıtiyorsu • 
nuz? 

- Hayır, o kadar İyi bir tabancaya 
lüzum yok. Yalnız bir defa kullanaca
ğım. 

Silahçı anlayı~lı bir adamdı. Tabii 
fırsattan is~fade edecekti. Bir tabanca 
gösterdi: 

- Buyurunuz, hem pek ı4ahalı da 
deiil. 

- Öyle mi? Pek güzel. Ka~a veri • 
yorsun uz? 

- Yüz altımı lira. 

- Ne dediniz? Ne dediniz? 
- Yüz altmıı lira. Çok bi!"ıey değil, 

o da hatmnız için. 

Hüsnü baımı sallıyarak kapıya doğ
ru giderken kendi kendine söyleniyor· 
du: 

- Oç bin dört yüz on alb lira fatu· 
ralardaki masraflar. Yüz altmıı lira 
tabanca paraımı da buna kat, üç bin 
beş yüz yetmiı altı lira eder. ArtılC ou 
kadar divanelik çoktur. Aptallığın lü • 
zumu yok. Böyle ıeyler benim gibi ak· 
lı baımda olan adamlara yakıımaz. Bir 
eczacı kurusu bulabiliyor da ben niçin 
maaraflamnı ya!>acak bir kadın bula · 
mıyayım? O kadar budala mıyım san • 
ki? 

Çorbayı tencere kapağında İçeriz. Zirn 
fazla bulaşık olursa hem çok sabun gi
dermiı hem de Zübeydenin yıkamağa 
vakti yokmuı • 

Kaç defa, mutfakta unutulan bir e • 
tin üç dört kedi tarafndan yağma edil • 
diğini, mangalda bırakılan sütün taıa • 
rak etrafa boğucu bir kül yağmuru sa
vurduğunu, kavurmaların küflendiğini, 

yağlann acrlaıtığınt gördüm ve tattım. 
Kitaplanm darmadağın.. · 
Elbiıelerim ütüsüz .. 
Çamaıırlanm dağınık .. 
Çok zaman çarıafsız bir yatakta kı

hkız bir yorrana sarınarak yattım. Zi· 
ra Zübeyde hasta idi. Yorgundu. O, ev
de hizemtçilik etmek isin mi evlenmiş· 
ti? 

- Onun kuıuruna bakma! Arasıra 
gel de ortalıiı topar)ayıveri kuzum. Ne
yapayım, benim bulduğum hizmetçileri 
beğenmiyor, kendi bulduklarile de ge • 
çinemiyor, cezasını ben çekiyorum. 

Geldi ve o günleı-de evim bana o ka 
dar güzel, o kadar baıka ıörünüyordu 
ki ... . "' "' 

Zübeyde gene mahalleden ıikayete 

baıladı • 
Buralan fena imiı. Konuşacak inıan 

yokmuı. Hepsi de kendilerini beğenen 
kimselermiı. 

Doğruıunu bilmiyor değildim. Kom·'ı 

ıular bile ondan çekinmeic baılamıılar-

maddeleri yetiıtirmek istediğ\ aı:• 
laşılır. 

Habe,istanın bugünkü ith~l~ı 
ile ihracatı onun asıl serveti hl\k 
kında bir fikir veremez. Onun ih
racatı kahve, deri, balmumu, 1'ır 
miktar altın ile plitindir. Kl!maş 

onurı en belli ha§lı ithalatıd r. 

Bunlara bakınca bugünkü Hcı· 

beıistanın kendi yağıyla kavrulur 

bir memleket olduğu görülür De· 
niz sathından 6000, 8000 k~d~'ll 

yüksekliğinde olan topraklar c:c'< 
iyi ekilir. Deniz sathından St>OO: 
10.000 kadem yüksekliğindeki 

yerlerde en iyi buğday yeH~~r. 

Habeılerin arpası en iyi cinsten· 

dir. Habeıliler diğer hububatı da 

daha az miktarda ekerler. Hah~ 

tiıtanın muz gibi, üzüm gibi me:;· 
veleri de çok iyidir. Yüksek OV'l • 

lar da davarları yetittirmeğe çok 

yarıyor. Buralarda öküzler top • 

rakları sürer, inekler sağılır, süt . 
ten yağ alınarak tulumlara dol • 

durulur. Çiftçiler ve arazi s&.MlJ• 

leri et yedikleri için deriler Hal:>~- ' 

ıin en belli baılı ihracatındand1 ... 

Habeı kahvesi de çok iyi bir cins 
tendir. 

Habeıistanda pamuk ta eki -

liyor, fakat bu ekim için lazım o

lan sulama ıeraiti henüz inki~:ıf 

etmemiıtir. 

Habeşin ithalatı son derece 

ehemmiyetsizdir. Çünkü halk 
kendi toprağının mahsulü oimı 

yan maddelere fazla bir ihtiyaç 

duymaz. Şeker ve kibrit gibi Ha• 
beşistanda lüks sayılan şeylt!t, 

ancak Addis - Ababada istil11 3k 
edilir. Habeşe giren beyaz tiil · 
bentlerin çoğu ise Japonya ae 
Çinden giriyor. H3beşliler şeker 
yerine bal kullanırlar. Ateşlerİ!ı• 

kendileri yakarlar. 

Avrupa medeniyeti bu i"~"'°" -
larQ ~ç v•rcbiliı: 1 

Habe~ltlerin bu yolda stifa~e: 
leri olsa olsa tıbbi yardımda ve ra 

lim ve terbiye sahasında olal:>i11r. 

Avrupa medeniyeti muvasale yol· 

larını açar, otomobil hatları YÜcu

da getirebilir. Fakat bunlar hay,.· 

dı ve candan doıt olanııyorlardı. 
Zaten ben de ba~ka tarafla gitmenin 

lazım olduğunu anlamıştım. Eğer bizi 
tanımıyan bir mahalle olursa hizmetçi 
tutmak ve bulduklanmızı biraz uzun 
zaman evde tutabilmek mümkün ola • 
bilirdi • 

Burası biraz da yokutlu .. Beni yoru· 
yor. Her gün Çemberlitaştan buraya ka 
dar verilen araba parası da caba ... 

Divanyolunda yeni bir ev tuttuk ve 
taımdık .. . "' . 

Keıke taıınmaıaydım: 

Zülteydeyi hiç olmazsa meılek ve i· 
timden uzak bulundurmakla çok İyi ya• 
pıyormu~um. 

Kanm sık sık kliniğe geliyordu. Bek 
liyen müşterilere gözlerinde besbelli bir 
kıskançlıkla bakıyordu. 

Bir aralık muayene adasında otur • 
mak bile iıtedi . 

- Bunu bir çocuk bile istemez. Bun· 
dan daha çirkin bir ~y olama7.. O zaman 
hangi hasta bu kapının eıiğinden içeri 
ıirer? 

Dedim. Doğruyu anlatıncaya kadar 
ağzım kurudu. 

iyi bir haıtabakıcım vardı. Çok çe • 
vik, bilgiç, temiz, iyi kalpli ve epeyce 
güzeldi. Bir gün ben içeride ç;,lı;ırlıen. 

dı~anda gene onun ıeııi çınladı. 
Hastabakıcıyı 11zarlıyordu. 

Gürültü büyüdü 

tı pahalılaştnacak olursa ~ 
bunlardan istif ad esi son 

JÜpheli bir iı olu r. 
' 

Habetistanda birçok JP•0• 1 
ık. dt 

bulunduğu yazılıyor, be 1 df 
talyanlar bunlara tamah e 
kanlarını döküyorlar. f ık•! 
madenler neı:ede? od' 

Habeıistanda petrol bulıı 
ğu da ileri sürülüyor. f akl~ 
iddiayı kabul edenler de, e 
yenler kadar kuvvetlidirlef·ı1" 

Gerçi yerliler altın çık•' # 
lar ve onu satarak geçini!.Ok b' 
Fakat çıkarılan altın anc-S' 
zencıyı yaşatacak kadat1Jı1'· \' 

kırk yıl içinde Avrupahlatııl~. 
yol da yaptıkları tetkikler, ~ 
lekette altın ve platin buluıt def 
nu, fakat ti eski Mısırlılar ,d~ 
rindenberi istihlak edile o' 
bitmeğe yüz tuttuğu anlatı~ı1 ,)14 

Hülasa Habeşistanın ~~rt f• · 
tabii kaynakları hulunabıhf· f 
kat bunları inkişaf ettirdi'~ 
güçtür. _.,..d 

1 ;~:;~;;::ıej 
"' * Ecnebi terzilerin de küçü~I 

kanununa tabi olduklan için JI' 
dahilinde çalı~amıyacaklan atik' 
ra bUdirilmi~tir. 0~· * Şirketi Hayriye &ğaJ:için~ ~ 
ran talebenin mektebe 2itmeleriı" ç 
laylaştırmak üzere sabah posta....
ken bir ıefer ilave etmi~t:r. ~1,~ 

• Tecim Odası, Gan~nlar V"' 0~\l 
nin açrn.~ğa knrar ver<liği gartO~ ,,~ 
lunun açrlmaımı bir müddet iç•" 

bırakmııtır. " tıı1 

• Ekonomi Baka:ılığı Balıkçılı ,-er 
titüıünde talebe okutmaya k•,...~ rı 
mittir, Bunun yertne Enıtitiid• .• 11ıı 
ecnebi miitehaasm ile üç tane;• d' ' 
memleketin muhtelif yerlerind-_ 

1 
/ 

nizlerde tetkik!~r ya:ıacaldard~ 
-;er 

Ort:a~öTfukar aper 
Cemiyetinde . tıfl 

Ort1aköy F1karaperver Ceııt~~ri1'1 

yıl olduğu gibi bu yıl da Cu ~ 
bayramında otuz beı ana•ı::. w ıJ ' 
yoksul mektf!pliyi giyinAwrner• _,~r 
yün ilk okullarında muhtaç 11

• ~jr •'' 
sız iki yüzden (azla yavurunllll . .Al;' • eP .. 
nelik kırtasiye ihtiyacını teııı•" 
karar ''ennhtir. / 

Knrım tepiniyo::du: 
- Ya o ,ya ben... (' 

Diye haykınyordu. 
1

o1 <• 
ister istemez hastabıtkreıY• 

dim .. ., ~ 
• •• w • • bir 111 
Sonradan ogrendım kı ııJI 

rım hastabakıcıya: ""1-'"' . 
- Genç Ye güzel kadın1ır~·yJel'• ti 

gelmedigw ini. gelmiyeceğini •0 

't: 
varsın... I etıll'rl" j! 

Demi~. O da bunu kabu .,: .. tef ...,, 
L 00 I• .. _,, .. 

- Doktor bey bana ~0Y .. Jjfes•· 
d. M"' ·ı 1 n ıo'f me ı. uşterı ere ya a . 

0
,...,,. 

Onlann yüzünden ekrnek yıY 
Cevabını vermi~. İl'' 

- Bunu yanacaksın!. ,c;)"Jcf 
. beYC 

- Ya!>amam. Doktor 
o da bana emir versin!·· .. sJ 

Derken kavga büy.ünıPt .. ;
11

1tuff'I• ~ 
Yerine orta ye!lr bır ~ıt ,.e ,Je 

ve budalaca bir kadın.. 1 İf • 
sa bilgi ve görgüsü var.- •

1 
•• del• çel' 

b' , .. ı 
Kanm onunla da ır ,,;'' 

• L•rJ$ 
tı . d' .,. pi 

B .. ··ıt·'h -n kesil ı ... ururu u e .. .- ,oıw 

ra can ciğer doıt oldol•r· clak~ 1,ı1 
B••t•· ·· terileri .. ., -•ti " u un mut ı;ırı--

yorgun argın çıkbğım dulll> 
salonda başbata buluyor 

Hoşuma ıidiyordu. rd\I· "'~ 
Cünkü gürültü oııııuYO k çalı " 
- . b ,..,da pe 

Sahidr.n, e' de ış ~ ··ttli idi • ) 
w L" •• , --·· .. uru ..Af 

t:.ı::;um ..,_,.,:;,;,{ : " .. (Ark"'' ı--
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lzmir nüfusunun azaldığı 
doğru değil! 

Tecimerler niçin cevap vermiyorlar? 
İzmir, (Özel) - lzmirde nü 

fusun azaldığı hakkındaki iddia
lar, son sayım neticesi ile ıuya 
dü§müştür. Bila:<is 7 yıl evvelki 
•ayım rakamın :fo.n 28 bin sayı il ~ 
bir fazlalık görülmüştür. 

Evvelce kaza merkezi 153000 
köylerle beraber 192 bindi. Şim -
di bu rakamlar 170,41 O ve 22C 
hin olarak tesbit edilmiştir. 

lzmirde sayım yedi saatte bi -
tirilmi§tir. İntizam güzeldi. Şeb -
rirnizin dağınık olması hasebiyle 
ıayım harici iman kalmama.>ı i 
çin bazı mmtakalarda sayım uza. 
ttldr. 

Nüfusun bu artması sevmçle l 
ka.rıılanmı§tır. Kaldı ki, bu arada 
ki zaman zarf mda ecnebilerden 
başka Yahudilerden de lzmiri 
terkedenler pek çoktur. Doğum 
holdur. Artma çocuklardadır. 

Almanyrıya ihracat 
lzmir, (Özel) - Ticaret oda 

ıtl!zın bir statistiğine göre, 935 ik 
altı ayında Almanyaya 4291700) 
lnaklık ihracat olmuıtur. Geçeıı 
Yıl ayni aylardaki ihracat 19 mi!-

yon 239000 marktı. Lehimize 22 
milyon marktır. 

ithalatta lehimize fark ta 9 
milyon marktır. 935 ilk altı aylık 
ithalatımız 33923000 marktır. 

lzmir tecimerlerinden 
şikô:l)ef 

lzmir. (Özel) - Berlin tica 
ret odaını:.t Türkofise müracaatlt-. 
bizimle iş yapmak istiyen bau 
yabancı müesseselere İzmir tacir· 
lerinin cevap bile vermediklerin; 
bildirerek şikayet etmiştir. 

1 iitün satışları 
lzmir, (Özel) - Karaburun 

ve Manisa havalisinde 60 - 90 
kuruş üzerinden tütün piyasası a~ 

çılmıştır. Gavurköy denilen ve c•ı 
temiz, en nefis tütün yetittiren 
mıntakada da piyasa açılmak Ü 

zeredir. Burada fiyatlar dah~ 

yüksek olacaktu. 

inhisarlar idaresi piyasada na· 
zımlık y:lpmak üzere tertibatım 
almııtır. Bu yıl, tütünden iyi ka • 
zançlar alınacağı umuluyor. 

l<URUN obj ktifi karşı~ 
sında yur hadiseleri 

İati At.türke :5uıkastte bulunmak G •• •• 
de fenleri lanetlemek için lzmi!- Umrukte yolSUZ• 
0ı;&Pılan mitinğ pek heye<:anh 1 k J 
ttı• Uttu. Yukardaki resimde iz - !U o muş 
li~~ nı~~inginde bir genç mektep · Hopa, (Özel) - Gümrükte bir 
-·1 nd 10

1! aöylediği görülüyor. l:ı: - hırsızlık oldugu~ haber verilmic 
~ r e n .. f . . 'l>• 

ha)'ı F u Us sayımında lzmır ıl - müfettiş araştırma yapını§, anbar 
""'· I adı Büleç de sayım memu• memurunu tevkif ettirmi« merkez 
·~o~k ~· rea· a çalı,mıştır. Aşağıdah: memurile muayene memuruna ve 

1rnlerd b' . ru F en ırınde sayım mem•.ı iki gümrük hamalma da işten el 
Yor. (;!1 ~üleç İ§ başında görüli\· çektirmiştir. 

• 
MI 

Boqabatta 

Su ve elektrik 
getiriliyor 

Ziraat bankasına yeni 
bina lazım 

Boyabad, (Anadoluda dola~an 
genel aytarımızdan) - Birkaç yıl 
önce buradan geçtiğim zaman, zi· 
raat bankası memuru bulunan F eh 
mi Atilayı dört sene sonra yine bu 
rada buldum. Bu kibar tabiat]i 
gencin gerek halk ve gerek daire· 
lerle olan muamelelerinde doğru 
dürüst işler görmemesi ve herkes· 
le olan münasebetinde çok ıami · 
mi ve nazik davranmaaı kendisi • 
ne sevgi toplamıf, (9) senedenberi 
burada kendisine şerefli bir mev
ki yaptırmıştır. 
Bankanın ökonomik durumu fe 

na değildir, her sene kar. bJTak • 
maktadır. Geçen yıl, tohum için 
borç verdiği (20) bin liranın o/oSO 
sini tahsil etmiıtir. Fakat, bu yıl 
havalar kurak gittiğinden tahsi · 
lat layıki veçhile olamayacaktır. 

Banka binası çok küçük ve iki 
odadan ibarettir. Dört işyar bir o-

dada üst üste oturmaktadırlar. Ban 
kanın ~nbarı da olmadığından ki • 
ra ile tutulmaktadJT. Alt kat rütu
betten küf tutmuştur. lı sahipleri 
için oturup nefes alacak bir yer 
yoktur. Her halde burası satılarak 
daha elveritli bir dairenin yapıl · 
ması çok şerefli olacak ve ilçe mer 
k~zi de modern bir bina kazanını~ 
olacaktır. 

URAY 
Evvelce buranın tarbayhğında 

bulunan Mehmet Oruç oğlu itten 
çekildiğinden yerine (Remzi U • 
ral) ıarbaylığa seçilmiştir. Kasa· 
bayı, evvelki gördüğüm şekilde 

buldum. Ne elektrik yapılabilmiş, 
ne de su getirilmiıtir ! Üç yıl için
de çarşıda bir parça kaldırım ya. 
pılmıt, sırtın üstündeki parka ben 
zer bir yerde de ağaçlar dikilerek 
bir parça düzen verilmiştir, işte 

o kadar! 
Evvelce mevcut doktorlardan 

birisi Şarköye nakil edilmiş, !İm -
diki belediye hekimi de bir aralık 
buradan ayrılmış olduğundan ko

Çana 
yom 

kalenin sanator
• Kazdağı yerı 

Evciler kamunu ve ilk okul 

Kazdağında gu zel bir çağlıyan 

Çanakxale, (Ozel) - Kazdağı} çok lezzetli, armutları dört tane• 
hava ve suyu yönünden ilimizin si bir kilo gelir büyüklükte vo 
sanatoryum yeri sayılır. kumsuz, cereyağı gibi, sulu ve le· 

Kazdağını burada duymıyan ziz ... Bütün bu meyveler üzerinde 
ve işitmiyen yoktur. Yalnız gö- işlenerek c.insle:-i 1:5lah edilse fa 
renler pek azdır. Kazdağı 1800 kir olan köy için büyük bir 1en · 
metre yüksekliği ile kendisini ilin ginlik olur. Evciler köy dağ mın • 
her yönünden ~österir. Fakat o . takasında oldu~ndan her taraf• 
nun yakınına giderek yamaçla · çam ormanları ilt- çevrilmiş, düz• 
rmda dolaıarak, tepesine çıkarak lüğü, tarla olacak toprağı pek az 
serin havasından, temiz çam ko • olan bir yerdir. Köylünün yaşay.! 
kularından teneffüs etmek, soğuk ve evleri gelişi güzel, bir camı ı~ · 
ve duru kaynak sularından içmek lüklenmi' kabilinden, köyün en 
gerektir. Kazdağına gitmek üzere iyi ve en manzaralı. havalı yerint
ilimiz Bayramıç ilçesinden yay!ı kurulmuş ilk okul yapısı köyü~ 

araba ile üç saatte Evciler kamu - yüzünü güldürüyor. 
nuna veriliyor. Buraya kadar yol- Okul üç öğretmenli ve tam ku· 
lar iyidir. Derelerden, sel yatak· rumludu!'. Bahç~3İ , tarhları ve 

!arından ve çam ormanları ara - kum yolları, bembeyaz badane.l . 
sından uzanıp giden yolda oto . temiz durumu ile okul ya:nsı kü· 
mobil de yürüyebilir. Evciler ka • yün bir villası bigiclir. Mac!diya · 
munu Kazdağı eteğine sığmmı~. tının bu derlito:,>luluğunu iç~ ge • 
ortasından Menderesin, kaynadı· zilip sınıfiarı, ders araçları ~Ü 
ğını Kaz-:lağından aldığı buz gib\ zesi görüliip in;.:elencHlüen ve Çfl · 

duru suları çağ1;yarak akar. Men· cuklarm orada g7çirdiği fayCla1
1 

deres bu kamunu diriltmiş, yent · saatler anla.şıld ıktan sonra rnane· 

yeşil bir bahçe yapmıştır. Toprak viyatmın da dliıeni ve crg;nligi 
ve su, meyvecilik ve sebzecilik i · ile tamamladığ · görülüyor. Se • 
çin çok müsait .. Evcilerin kendi vinç duyuluyor Gelecek y~:;ımda 
ne mahsus yetişen şeftalisi var. da asıl Kazda~:nı anlat~~ ğ1m. 

Sarı parlak, lıpkı elma g~bi vr! "' · ,,. 
~ kazada h~hangi bir hidiıe i ·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

lzmj,de koşu sahas1 çin doktor kalmamııtır. Eczaha · Adanada emlak bankası 
nesi varıa da diplomalı eczacı bu .kredi açacak 
lunamadığından ecza dolabı şek -
linde idare olunmaktadır. Asıl İ· 
şin fena tarafı doktorların bulun -
mamasıdır. 

Belediyenin ~imdiye kadar ya . 
pılamayan mezbahası ihale olun • 
muştur .. Yangın söndürmek için 
de bir arazöz veya bir motörporr.p 
alınamamıştır. Kasaba yine tehli . 
ke içindedir. Çünkü ne su vardır, 

ne de fenni vasıtalar! 
Uraym yıllık geliri 20 bin lira ka· 

dardır. Yeni ilçebayla yeni şarbny 
dan işittiğime göre belediyeler 
bankasından bir mikdar para alr. 
narak ve bank:ı.da mevcut 17 b in 
lira da buna katı!arak su ve elek· 
trik tesisatı yapılacak, bunun için 
(52) bin lira harcanacaktır. 

Emlak bankası genel direktö-ı 

rü Cevcle! ve idare mec!isi üyele

rinden Muhlis \danaya gelmiş · 

lerdir. 

Bu münasebetle Emlak banka· 

sının Adana :-.ehrinde meske>-; 
yc:.ptır:n].ak üzere ( 200) bin lirn 

ayıracağı haber alınmıştır. 

Bankanın burada bir şube aç 

ması ihtimali d .'! kuvvetlidir . l\1es-

ken yüzünden ~skidenberi çok sı· 

kınlı çekt:u ve yı!dan yıla nüfu~ 

arttrkça bu knygusu artan A<la 

nada kiralık e vie r yaptırılmas: 

meseleai t irhac; kere daha ortaya 

konmu~tur 

Şimdik~ ha ber bu işin olacak 
bir yola g irdiğini bildirdiğindeu 

bütün Adanalıları çok sevind ir 
miş tir. 

İzmirde koş'.l sahasının · ıslahı 

hitam bulmuş, sahanın etrafı be -

ton potrcl kazIKlar üzerine çeki · 

len telb rle mulıeı.fo.za altına ahn · 

mıştır. 

800 metre m~saf ede bulunan 

Osmana3'a st~yuıı dan bir kol a 1ı -
nara~ sa:1aya t:..!lirHmiştir . Saha 
da bu su sayesiude ağaç ye ti~ti 

rilmek mümkün olncakhr. 

Bigada lavla yasak 
Biaada kahvderde tavla oy · o 

nanmnsı ,.asak edilmiştir. Ha!k 

tarafındar. kahve v e çay y.!rİn ı: 

ıhlamur ve Ada;:ayı içilmekte. 1n 

kum ve ;ncir is'1hlak edilmekte · .. 
aır. 

bir der~ oluyor. 

hl\lrk ekı resim İzmirin en kala- Müfettiş tahkikatına devan: et · 
lınt ~o~aklarından birinin sa - mektedir. Tevkif edilenle i ~ten eli 
ter· gunu ne halde olduğunu 2ös· çektirilenlerin suçtu olup olmadık 

ıyor. 
ları )"akında meydana çıkacaktır. 

Pl'ojeler ve keşifnameler bakan 
hkç.a tasdik edilmiş olduğundan 

artık icraata geçilecektir. yeni a. 
çebayla şarbay bu işi bütün varlık 
lar ile kovalarr:~ kh olduklarından 
yak lr zac~n!ı--~·"l knsal:aya l1ay'lt 

ve neşe geleceğine inanabiliriz. ı 
R. K. Cantürh , 

Aclanaya mcmvr \'~ işç i bi rço! 
yabancıJi\r d a. ceJiy•'""T, e 'I J.tira :ı ı •

1 

nın şekli 7ahmet verdiği kadar ev 
1 

bulmak meselesi de her yıl ba~ :I 

Adana ıehrinin bayındırlığına 

yarıyacak oian bu i~in bank" ;çi n 

de faydalı bir re~ebbüs olacağ ı 

bellidir. 
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IStanbulluların heyecanlı nıitingi 
Ulu Önderimiz Atatürke uzan- su bütün bir ulustur. Daiına arkadan 

mak isteyen hain elleri tel'in etmek 
ve Atatürk'ün gerek yüksek tah ·ı 

sma gerekse e!sİz devrime bağlı .. 
lığımızı bir kere daha belirtmek ~ 
üzere dün saat on betle Beyazıt 
alanında binlerce halkın i!ti • 
Taki le bir miting yapılmı§br. 

Mitinge bütün okullar da İ!tirak 
etmi§ti. 

Mitingde Bayan Hasene llgaz, 
Bayan iffet Halim, Bay Agah Sır
rı , Bay Musdeba Selahaddin, 
Bay Cemaleddin Fazıl birer söylev 
vermitler, Bayan Meliha Avni bu 
münasebetle yazdığı bir tiiri oku -
mu~tur. 

Hcuene llgaz'ın sözleri: 

"Yurtdaı; 

"Kalbinin çarpmbsmı, gözlerinin n~
mini, yüzünün sararmıı halini ayn ay
n görüyorum. Hepiniz bir arada eviniz· 
ide, köyünüzde, alanınızda, ıehirleriniz· 
de hep bin"birine ömek ıeyleri dütü • 
nüyor ve linet okuyorsunuz. 

Atatürkünüze ya:>ılmak istenilen su· 
ikı,st ... Binöirinize titremeden, sarsıl • 
madan aöyliyemediğimiz bu acı umul
maz haber kasırgalan, &irmedik çab, 
uğramadık iibe bırakmadı. Bunu du • 
yanlar her insan oğlunun yapamıyaca· 
ğı muhakkak ol:m büyük iıleri hata • 
ran, bütün ulusa seve ıeve, sevdire sev· 
dire, istiye istiye a§ılayan büyük kud
retli Atatürkü düşündüler. Bir nn göz
ler bulandı. Güney hududundan cepleri 
fiıek dolu, rovelver dolu binbir tali • 
matla gönderilen karanlık kalpli, çirkin 
~lü soysuzları, hainleri gördüler. Nef 

retle bütün ulus titredi: "Kahrolsun • 
kahrolsunlar!,, aadalan dağ, tepe, her 
ta~ &§tı. Bahri ınuhitleri dola~tı. 

Bütün acun bilmeli ki Türkiyede ber 
yurtdil§ memleket ve vatan için, bunun 
kurtarıcısı Atatürk için hcr!eyini ver
mekle en büyük meır'Jeket ödevini yap· 
mıı 9luyor. 

Atatürke uzanacak elleri kmnağa ha· 
zır bir ulusuz. Kalbimizdeki sevgi, i
man, şükran borcu hepimizi ayni dava 
arkasında sürüyor. 

Önünde saygı ve sevgi ile eğildiği • 
miz Atatürkümüz başmıızda ömrüne Ö· 

mür katılarak ya~ıyacak, Türk ulusu 
günden güne kuvvetlenecek. Çünkü A
tatürk Türkiyenin, Türkiye Atatürkün
dür.,, (Şiddetli nlku~lar). 

A.gtilı Sırrı' nın sözleri: 

"Yurtda!lar; 

vurmağa alıımıt üç buçuk kahpe değil, 
bütün dünyadaki düımanlar birletse, 
karıılannda, gövdesini çelik bir kale 
gibi siper eden, bütün Türklüğü bula • 
caklardır. Yalnız o mel'unlnr değil, bü· 
tün cihan bilsin ki, ona uzanacak el kı
nhr, fenalık düıünen baı eziilr, ona yan 
bakan göz çıkanlır. Lanet o alçaklara!,, 

Müçtebclnın sözleri: 

"Sayın arkadaılar; 

"Buraya hepimizin temiz yürekle • 
rind~ toplanıp da ta~ lanet ve nefret 
duygularmı, tek bir ağızdan haykırma· 
ğa geldik. Gene buraya biricik güneıi· 
mizi, eısiz atamızı, yüce ba!buğumuzu 
bize çok görenleri Türklük adma lanet
lemeğe geldik. 

Size dünyanm en eski andını, size 
dünyanın en eski tarihini. size gökleri 
yerleri temiz vicdanlanDIZI tanık tu • 

tarak söylerim ki dünya kunllah beri 
bu kadar alçakça bir teıebbüs &örül • 
memiıtir! Nasıl ki, tarih milyonlarca 
İnsanı kendi öz cgemenlijine kavuıtu
ran Atatürk kadar büyijk insan doiur
manuıtır 1 

Biz Atatürk için, onun devrimi için 
göğüslerimizi kanlanımzla perçinle • 
dile de böyle hain düımanlara kalkan 
yapbk. 

Atatürke uzanan el hayatmma ~ 
el demektir. Biz canımızı devrime ada
dık, bu adağa inancımız bütündür. 

Atatürk, senin için ve senin eserin i
çin yaııyoruz!,, 

illet Oruz'un •Özleri: 

"Y urtdaılanm; 
"Kara el, alçak el gene inaımnıza Ye 

inanmuzm sönmez güneıino inanmıı 

bulunuyor. 

Ey gönlünün pumı elinin kirine bu
lamadan bir ateıten böı.eye dokunan 
aıağı yaradılıı! Neye dokunuyorsun ve 
kime dokunuyorsun? Yiizyıllann üstü
ne tit:riyerek yetiıtiTdiği bir baı, tarihin 
kıskanarak koynanda Ulı:ladığı bir Yar

lık bizim bayrağnmzm atqi yolumuzun 
önderi, onu Ana vermeyiz, dokunamaz
sın! Se."li bayrağımızın atqiyle yakar, 
seni yolumuzun önünde her gördiitü • 
müz gün bir çığ kesilerek çiineriz, e • 
zeriz! 

Ey önüne saygı ile eğilen insanlık 

başr, ey onu göğsünün en temiz kuca • 
ğında büyüten Türk anası, ey onu yÜ· 

reğinin en ateıli köşesinde saklayan 
Türk çocuğu, senden onu almak istedi· 
ler. 

Atatürk, seni vermeyiz:, yolunda top· 
raklara karıısak da kemiklerimiz seni 
korumak için bir kalkan kesilecektir. 

Alçaklığa lanet, hainliğe lanet ... 

Ey yüce ö:ıderimiz, sana milyonlarca 
sevgi, milyonlarca saygı!,, 

"Kaç gündür, içim.iz, derin bir hm· 
cm zehriyle dolup boıahyor. Yıllardan
berl ard arda zırnlıınan devrimlerin se
vinciyle kabnnp ta!}mağa alışan kalp
lerimiz, bugün iğrenç bir melanetin 
hmciyle sıkılıp daralıyor. Atatürke su

ikast hazırlanmı§, öyle mi? O Atatürk 

ANITI ÇELENK VE AT ATORKE 
TELGRAF 

ki, daha dün, koyun sürüsü gibi mezba
haya sürüklenmek istenen bir kitleden, 
daha dü."l hüti.:n <lünynnm ölmü~ diye 
bild,iği bir yığından, bugün aslan gibi 

dipdiri canlı ve imanlı bir ulus çıkardı. 
• 8ütün cihanın suikaadma uğramış bir 
ulusu bir hamle~ kurtaran bir h&\~a 
alçakçesma suikast hazırlanıyor. Bun • 
dan d<ıha menfur, c::ıha iğrenç dünya
da ne olabilir? 

Ey çantası koltuiu~da okuluna gİ • 
den genç mektepli! Sn.-ıa. medeni bir 
muhit içinde cennet gibi istikbal ha:ır· 
lıyan büyük ba~tan seni ayınnak istedi

ler, öyle mi? Ey delikanlı; sana cumhu· 
riyeti emanet eden büyük önderden se· 
ni ayırmak istedi!cr, öyle mi? Ey genç 
kız, d:ıha dün, ninenfo kafes arkasında, 

kapkara bir örtü nltında, bir cehennem 
bir mclı9us hayatı ya§~nkcn, seni hür 
ve mc3'ut bir hayata ata:ı büyük Ata • 
türkten seni ayırmak istediler, öyle mi? 
Ey beli bükülmüş ihtiyar nine ve ihti • 

yar baba; eğer bugünlere knvuşmasay
dın, oğlunun, lqzının ve gelininin bir 
köle gibi dü~man elinde iki knt inledi • 
ğini, bi.r adil cibi k::ıhr altı:ıda çalıştı· 

ğnu göre göre can verecoktin. Şimdi 

sevimli ocağında, bütün ailc:ıin !efka
ftiçinde sana ralınt ve mes'ut bir hayat 
temin eden o b~k edamd:ın seni a • 
,.mnak iıstediler, öyle mi? ... Fakat ha • 
Ytr: ayıramıyacaklar! Onun ke>ruyucu· 1 

Dünkü mitingte lıta.nbul halkı 

namına Taksim an itine bir çelenk 
konulması Atatürk' e bir tel yazı-• 
ıı gönderilmesi teklif cdilmiı, töz 
birliğile onaylanmıştır. Miting hey 
eti Taksime giderek abideye çe . 
lenk koymuştur. Atatürk'e şu tel • 
graf çekilmiştir. 

Sana ve yarattığın mutlu dev -
rime kıymak isteyen hainleri. ts . 
tanbul biitün yüreğile lanetler. 

Bugün cumuriyet alanında 100 
binlerce halk bu alçaklara karşı 
duyduğu nefreti haykırdı. Ve sa
na uzanmak isteyen elleri dahası
nırlarda iken kelepçeleyerek ne 
Atatürk'e , ne de onun yüksek ese 
rine kem göz atmak imkanı olma
dığım bütün dünyaya anlatan cu-

muriyet hükUmetine inanış ve gii
venini Belkitti, bütün Türklük se
nin ve izinin ardındadır. İstanbul 
halkı açtıi;:rın ufuklara senin bay -
rağm altında yürümeğe and içmiş 
tir. Sana saldıracaklara göğsü -
nü kalkan etmiştir. 

Ne mutlu hize ki, ulu Atalal'ma 
ve onun yüce eserine candan bağ. 
hlrklannı yüreğinde taşıyan bir 

çoşkunlukla bir daha gösteren bü
tün İstanbul hallonm derin saygı 
ve sevgilerini size ulaştırmakla 
bahtiyanz. 

Miting Heyeti 

ÜSKÜDARDAKl MiTiNG 

Dün Üsküdarlılar da Şemsipa -
şa alanında topl&Nlrak Ulu Önde
re saygı ve sevgilerini bildirmitler 
dir. 

Saat on beşte meydanda yer kal 
mamı,tı. Yirmi bini geçen halk ev 
vela istiklal ve onuncu yıl mar§la
rmı ıöylemişlerdir. Sonra Oskü . 1 

dar gençler birliğinden Bay Naz -
ni, Anadolu spor kulübü ba~kan· 
Bay Vahdet, Haydarpaşa liıesin -
den Bay Ziya, ilk okul muallimle
rinden Bay Vasfi ile biri sekiz di -
ğeri on ya,mda iki çocuk ıöz ıöy -
lem işlerdir. .Söylevlerden sonra 
Atatürk' e bağlılık telgrafı çekil . 
mi~, halk dağılmıttır. 

Bay Vahdet, Bav Nazmi ve Bay 
lbrahimden mürekkep mütetebbiı , 
heyetin Atatürk' e çekdikleri tel -
graf tudur: 

Günlerdenberi taşgm ve coş -
kun biz Üsküdar halkı, bir yam ba 
trya bakan bir yam da doğuyu ku
caklayan yurd köşesinaen toplu 
ve duygulu yirmi bin ağız hep bir 
den bütün acuna haykınyo~, 
and içiyoruz: Kamaı Atatürk ya -
şayacaktır! 

Ulusun, yurdun, medeniyetin bu 
yüce varlığına göz dikenler, damar 
larmda Türkün asil kam ler bul
mayanlardrr. 

Biz bu alçak hainlere ulusça 
!lanet tufanı yağdırırken kutsal he 
yecam, ile dirlik ıote adamlığın ya • 
ratıcısına candan bağlılığımızı bir 
kere daha sağlar, ulusal ~fimizi 
Türk, dünysmm sönmez ~neşini 
selimianz.,, 

Bütün yurt 
Heyecan içinde 

Her yerden tefgraflar 
., 

yagıyor 

Menfur ıuikast t.etebbüaüaün 
yurdumuzun her yaomcla uyandır
dığı heyecan ve asabiyet büyük -
tür. lzmir, Ankara ve lstanbulda 
olduğu cibi memleketin küçük bü
yük her tefırinde ınitingler J'&Pll
makta, hainlere lanet yağdmlmak 
tadır. Dün rece ıeç vakit matba -
amıza bu mitingleri bildirea bir 
çok telgraf gelmi~tir. Y:erimizin 
darlığından maalesef buntann 
ancak bir kısm~ıu koyabiliriz: 

Terme, 22 (A.A.) - Türk 
dünyasının yüksek ufuk4arında 
parlayıp cihanı ı§ıldatan yüce ı -

§ığımızı bÖndürmek ve yurdu 1ca" 
ranhkta bırakmak istiyenlere 
Türk uluı:ıu, Tü~k yurdu, Türk ço

cuğu lanet eder Ulu Önder. 
Y aşattığıı.ız bu rurtta Türk ulu -
su Türk çocuğu sizi daima ba_ıh 
ve önde !Örmek ister. 

C. H. P. ilçe yönkurulu 
ba§kanı Berk 

Menemen, 21 (A.A.) - Şimdi 
toplana:1 biz öğret.menler yükae'k 
varlığınıza ynimç giri§mesmd<' 
bulunan hainleri tel'in eder, son' 
suz bağlıl:klarımızı bilwririz. 

Men:!men Ôğretmenler Birliği 
ttı§ka.m Kemcl Ôner 

Çartamba, 22 (A.A.) - für · 
kün uluaf .. f varlığı göz bebeğimiz 
Önderimize el uzatmak istiyen 
hainlerin bu bareketleri bütün 
Parti arkadq!a.rımız ve yurttaf • 

Ona uzanan eller 
- Dünkü mitin ıte okundu -

Atatürk ııığımız, Atatürk btı§ım !zdır; 
Gövde.i.dir Türk onun, o Türkün ~ar/Nil' kalbi. 
Uzanan Jler ona, Türklüğe u:zanmııtır 
Parçalanz o eli yılanı ezer gibi! 

Atasını öldürmek, bağrına kurfun •ıkm3k, 
Parçalamak bayrağı, yurdu dü11mana satmak •.• 
Atatürke mikcut o çeıit kahpeliktir, 
Bu kahpelik vatana yapılan kahpeliktir! 

Çerkes Etem oe Yahya, Jaha bilmem kimler var; 
Türlr. adını ta~yan bu herifler k:ılırol•un ! 
Kahrolmn, rezil olsun, lröpek gibi ulumn, 
Sokulmn tükrülerek yerin dibin·~ kadar .• 

Şan salıyor aclımu adı y[a Atatiirkün; 
Ona lıarp koyanı atc§ olur yakarız! 

.Uzana.11 eller ona clü,,,,..nıdır her Türkün. 
O tlüımanı damgalar, clarafcına asarız! 

Namlı Türlı çocukları, kadın erkek, genç, büyük .•• 
O al~ak hainleri hırsla. lıinle an<.Jım. 
Ey burada olanlar, hep birden haykıralım: 
Y cqaaın, ,ok )'Ofaıın, bin ya1asm Atatürk! 

Meliha Avni 

laru.:ıızc'! tiksin!i ile karıılaııdı. haininin ulu önderimi2e karJı çir· 
Varbğımıznı kurucuau ve yara·ı' kin durumu hele memleket geıiıÇ -

bcıaı Atatürk'ümüze jçten ba.ilı • leri üzerinde çok derin nefret y.-r
hklarımız Ye sonaw: aevgileriıni2i krlan hırakmıftır. Güneı ~rhğ• -
sunar ve güçlü ömürler diUriz. .ruzla yurdumuzun ~un .za,nıanlal 

C. H. P. b"§kan vekili gönen;lenmeıini dileriz.. 

Semizoilu Halkevi ba.&ka..nr vekili GöJİi' 
Bozüyük, 21 (A.A.) - Yük· Mardin,21.-(A.A.) -Ul~" 

sek ıahsiyetinize ıuikast yapmalı zuo ı.göz :bebeğine 112ablmaJr i..lt~ · 
teıebbü,;; ile ü~ke-mize giren aeci-1 nen hain &a!c1ırım te«ann1 M•~ 
yesizleri. ı yaka111.nmaamdau do • halkı soıııuz acılar kinde r>"TireıJİ· 
ian.-iaci ,.tı.ım Ye k•aba balkı. Herkes ,e her şey~ f:al"f J eı.l'°Ji-'1 

namına .:andan sunar ve: yüksek da çelil~ bir kale gibi t.:-:>foot.ral< 
dehanızın ülkemizde daimi ola b··t·· J - L c1~ 11 

· u un var •gxm ve=.n::cye .ııazsr 
rak b.:kasuu Tanrıdan clilerim. MarClinH!er bu iğı·en~ l:tıar ka.r~1" 

C. H. P. bcqlıanı ve farba~· unda içten ve d!'rin~en ba<Jhlıl<~~ 
Kür-e, 21 (A.A.) - Senin ~lün- nnı özel •aygı .,e baı7hlıı7mıuzı- b•' 

yalarla ~'çülmez yüce varlığına likte bir kr-ıı; .laf! ~ ~ '" 
en ufak bir kötiiliik 'için uunma- 1 narız. Ulu Ön~el';l!ljze.. 
ya yeltenen mel'unlara kartı bü Ha!kevi b••!ra.m Dr ~ 
tün ıdmun San& siperdir. Şarba,, Atrf Ul::!,Z!n 

.Mmı~klara kal'fl aomuz tinet lı:mir, zı, (A .A..) _ A'Ô~ ~~~ 
yaidıran ulusun .aeni her zaman mru .faJillak iıl ·yen meJun ~ ., 
bütün cawyla r~ kanıyla ko'Uya-l lbinü b:iitPıı lzmir ha'kı içles cc" 
caktır. D&ema v.aıol yüc.e At.ı!ınE.~ duygularla .-e ~e ~~ 

Ha0tı lmaam lt.Pw Bah11 tır a_ ~- • :-c•-- ____ _.,, 
.. ~fDlllZu.a ı!OX !fl.ıu-~ 

Of, 2l (A.A.} - Türk aille • nmı öz yi;ı-e'k'-.aa di'eriz. 
tinin öz Lamyla yujrul-ı bii · Şıub.,. Hücnü &:kan Parti ._,. 
yük milktin biyük vadıjmı f&h· lcam B. Gınetı .. _,._.., 
siyetinde toplıyan ulammza ppıl- Ay&m zt. (A.A.) _ A-'J$JP~~ i• 
mak iatenilen mel'un •e bhpeet- u.tı &v'etlerine l•.n:rı )"%~~:r.:; ... ti 
bir kutı!l tepeDdiğiae 9Dk u · __ L__ ~ 

11 te.??ftl a,~ -re JJ!'t"l'.llıu · ~e 
vindik. t lainleı:e nefret ~• im;s biüiıı ~- te~a el.aa,, bo __::;

1 
duyıularımızı Oilclirirken ıu'lam.p "le d~ •~DlllZ inuı ye ..sJGJ-'. 
za uzanuak her eti krracağmu .. 
za and ;:-tik. SonM1Z aayrdar 

C~H.P.boııkanıB. S.Jı 
,$arbay Ali 

ŞaıWy, 21, (AA) - Size !e -
nalık düfilnecek kafatarı parçala~ 
mak ~olunda ŞarJ.-ii,J, tek bir kalp 
halinde heyecaadadu. Al;aklan 
telin elleriz.. Saifrj.uuz öz Cfilelii .. 
mizdir. 

C.H.P. ileceyön kuru!u 
Batkanı Tek 

Acipayam, !l, (A..A.) - Sil:e
1 

kıymak, •İzi ve arkada~rınızı vur
1 

mak isteyen hain elleri kırmak, bi-i 
zim göı: \aebeklerimiri göndermek 
iat~ilderi ölüme .oaluı gönaer -
mek ~in ha%1nl!. Sizin arkanızdan 
hütVn bir ullll gibi IMz Aapayam. 
Jılar .da •anz. 8aşmrzda 9C'Mt!Z • 

foğa :ka4ar fa,ayın büyük ~aderi
miz. 

Şarhay akmcı Acrpyam miting 
lwrulu parti üycei 

Ölretmen Akel Hasan 
Antep, 21, {A.A.) 'Bidcaç, ya 

ounu .. rcma,. .,.,. 
N.Y.up9 

~ iz.mir, 21, (AA.) - ~._.11 
~'""~biz __ ...,..... 11 

•• .I--! • D!--~......goYucaı,JIL uu.c ~,~ ,. ._ .. 
.._ d.ejmez.. Sm Türk~,...._.. 

Mı- ehe:iN B&JJ•mıc1a -:: ... 
ltJ;i emaf ~ _., 

Genel bürosu şefi OıJJJ 
furc!O· 

Tepek~, 22, {A.A.) - •efıt11" 
ullHU uçuruma rirükleuıek' ~· 
pılnuık iste.en al~klri~(f11 
acı gez ya§ltın döken -· ye 1'" 
kuıt-saf varh~ın yolunila ~~~ 
zırdıt". Ataya yan hakaft . 

kör olwn. Jb•1 
Torba1ı C.H.P. Ba~kanı ~e -

N. Ce~kun tstsyül' 
Gö!pa:z:ar, 21, (A.A.) - ~· .. 

devrim ve kuruculuğunu~ ·~&ICıı 
•. ıneıe1'1 ... 

miyen alçakların gırıt • etiıtiı' 
krrgm cla"n sevgili ,ah•:.ıaı ar 
umun ydla~a sağiık ve ef 

leriz. 
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Bulgaristan Mektupları 1 

Anlıyamadığımız dostluk 
ro- Ş~nda-n - Bundan 

Yugoslavyada k_ - - - - - - - -~-- - -
mücadeleler Aslanlar, otomobillere 

Yabancı Posta 1 

Dostluk yolunda bütün 
Yıkılacağı söyleniyordu. 

engellerin 
Halbuki ••• 

Yevtiç_b~şbakanlığı alm~k dönüp bakmıyorlar bile .. 
ıçın çalışıyor 

Belgrad, (Özel) - Şimdiki Baıba • 
Solya muhabirimiz ya.zıyor: l nofu Bulgar hariciye vekaletinden kan Stoyadinoviç ile eski Baıbakan 

iLi Yevti,. arasında Yugoslavya lskopiıti· uu Pr dıt bakanı Gospodin Kö· ı azletmek mi idi?.. -r 

ıe 1 nasmda büyük mücadeleler batlanuıtır. 
~of' bir ay önce, bizim dıı Bulgaristan Türkünün batında Hırvat lideri Doktor Maçekin etrafında 
ı.. .. __ nııızla Sofya istasyonunda : koca koca püsküllü bir bela olan, toplanmıı olan muhaliflerin ikinci gru· 
h~dqıp görütlükten ıonra, mat· onun kültür, terakki, medeniyet ve pu lskopiıtina müzakerelerine iıtirak 
8 U.ta, ~Üfterek bir tebliğ verildi.

1
' hatta lam manasile insanlığa ulat etmemektedirler. Yevtiçin etrafında 

." lebhğde, Türk - Bulgar gazete· masma, senelerdenberi bütün var- toplannuf olan birinci grup muhalifler 
cıl-:1 h ki 1 w ·ı ll'k kt ı ise, ıimdiki kabineyi devirerek yerine -•• e, eri • memleket münev • ıgı e enge ı etme e o an ve 
ter l eski Baıbakan Y evtiçin başkanlığı al • &alnın Türk-Bulgar dostluğu - Türk-Bulgar dostluğuna mani o • 
il bnda yeni bir kabineyi iktidar mevkii· Uıı t.rsini için çalıtmaları lüzu • mağa çalııan Bulgar dıt bakanlık ne getim1eğe çalışmaktadırlar. 
lrıUJıdan bahsolundu. memurlarından bir de Hüseyin . Romen Landrosu 
. Türk gazeteleri, esasen, Bulga • Ahmet Vefa yok mu idi? •. 

~•ataıı ve Bulgarları durup durur- Gospudin Köıe lvanof bu Hüae- öldürüldü 
I en hiçbir vakit rencide etmemit- yin Ahmedofı da azledeceğini be· Bük:rq, (Özel) - Birkaç gün önce, 

ıeı~ Ye daima, Bulgarların çahtkan yanalında ima etmemitler mi idi? (Yaı) kaaabasmda, Romanyada birçok 
, .... .ı 1 d bak l b" kiıileri öldürmüı olan Tkaçuk isminde· L "QQ&n, memnun olduklarından Bu gar ıt an ığının ır !U· ,_ 

~lıae ki meıhur .:atil yakalanarak sorguya 
I derek metetmitler, menfa - besi olan mezahip müdürüyetinin çekilmiıti. Oldürdüğü adamlann yerle-

~erinin, Türklerle beraberlikte bir memuru ve tayin amirini de rini istintak hakimine göstermek üze
; dutunu ıenelerdenberi söyleyip Bulgar dıt bakanının imzaladığı re polisler tarahnclan ıehir haricinde 
'11'lrtu!lardır. bir memur değil mi idi o?.. bir yere götürülen katil, kaçmak iste -

L_ Bulırar gazetelerinde ise durum Doktor Bojinof bir kitap yazdı. mit ve polisler tarafından öldürülmüı· 
"" tür. lllerkezde değildi. Bilha11a T O· Türk doıtluğu namına azlolundu. 
tef '- Öldürülme hldiseıini ıüpheli gör • 
1• nülcumeti iktidar mevkiine ge- Fakat Hüseyin Ahmedof deni · B!''- b 

mekte olan wu-eı gazeteleri, u hu • 
1Ple köse lvanof dıt bakanı olun len, bu on dokuzuncu unn adamı, ıusta derin tahkikat yapılmaımı, kati. 
~Ya kadar, ve hatta, birkaç va . 7, 8, ıenedir Bulgariılan Türkle • Jin acaba batka İp uçlannı meydana 
~t .h~ndan sonra. hile, birtakım rinin hanümanını ıödürdü ve ıön • vermemesi laznngeldiği için mi öldürül
l ~~t hakikatleri istedikleri gibi dürdü ve söndürüyor. müı olmasının ortaya konulmasmı iste· 
' rıf ederek Türkün milli vicda· Çocuklarını cahil, kafalarmı ğa mektedirler. · 

111111 
kanatan Bulgar gazeteleri fil, beğenmediği Türkleri aç, Türk Romanga, ltalqaga 'f}etrol 

Sıktı. münevveranmı ıeril, sefil ettiği Jıal ihracını kesti 
Doktor Aıen Bojinof gibi, Türki de ve bu bir milyon kan kardeti • Bükreı, (Ozel) - Son zamanlarda, 

l'eriere • k · t t" mizin peritan halini bizim gözle. Romen petrol tüccarlan, ltaJyaya faz. l'' geçırme 1s eyen avan u . 
t~•~lerle it batında, Bulgar devle. rimiz görüp durmakta iken .. • la miktarda petrol ihraç etrnitlerdir. Bu 
•nııı dıt bakanlık gibi mühim bit Biz, Bulgar dostlannuzın 'büa • tüccarlarm, ltalyada olan alacakları 
•tıhe · d 1 kt d nüniyetinden doğruıu ya tekrar 210 bin İngiliz limıma baliğ olduğun· 
b• sın e ça Jfma a, ve ora an. l dık dan, bu nara ödenmedikçe, ihracnt ya· 
' .. ı Türklere la• atmakta oldug"' u şüphelenmeğe baş a . ,,. 

ı- pamıyacaklanm İtalya hükUmetine bil 
l:OriJfüyordu. Tazıya tut, davıana kaç kabi • dinniflerdir. 
a 1 linden dostluk olmaz •• Bir milyon ttal•anlar, IOD sünlerde, eÇkoslovak· 

b. U raristanda yaşamakta olan J 

ır ırkdqmnzm mektebi kapanır... yadaki Bata ayakkabı fabrikalanna üç 
. llıilyona yakm ırkda,rmıza çe- fi • d k 

tıt Çocuklan eski Arap har erim zor milyon Çek kuronu kıymetin e aya • 
'Çeşit bahanelerle yapılmakta la okutturulmak mecburiyetinde kahı ıipariıi de vermiılerdir. 01'n •w d" · · h k 1 lbe k' •gren ırıcı a aret ere tte kalll' .• Ecdadından kalan yüz mil- Bulgari$fan buğday 

dı, bizim gözümüzden kaçmıyor. yonlarca leva kıymetindeki va • ihracını durduracak 
~· J:'akat netice, dostluk hatırı i- kıfları bat fakir Hüseyin Ahmedo 

S•tt Y\ltkunup yine susuyorduk.. fun emri altında bulundurulur .•. 

l lier ne ise .•• Her iki bakanm müş Şapka geyen Türkler Hüseyin 
terek beyanatından sonra Bulgar Ahmedof tarafından camilerden 
d ltetelerinde biz Türklere karşı koğularak küfre uğrayarak haka
t oaıç. Yazdmı birkaç makalenin 
Qla ld ret görür .• 
Sl 1 1iını gördük, bunlardan. 
d ~o gazetesinde Hristu Statef Hüseyin Ahmedofun ( memur ol 
~lıınıuzun imzasile basılmış olan duğu için neşretmeğe kanunen 
Qı b hakkı olmadığı halde) Sof yada çr 
lıı t &t yazı bizim dikkat nazarı - karmakta olduğu camili, kubbeli 
... ııı ce]p etmif ve (KURUN) ga
'eteı· ve (medeniyet) isimli paça\'Ta, 

1 t,tı -~ •a.hibi, Büyük Türk Kurul • Türkün mukaddesatına, mulcaddes 
O uyelerinden Bay Hakkı Tarık inkilabına koparılası dilini uzatıp 
lıı~e Hristu Statef çok dostane dururken ve bunu yapanlar da: 

a.hel~ etmitlerdi •. lf Bulgar dış bakanlık memurları oi 
~iıı ~~·~ Statef, Türk gazetecileri lan Hüseyin Ahmedofun emri al . 
retl ~r aç yıl önce Sofyayı ziya • tındaki hocalar, birkaç nefi, ve dü 
Cil e~ı?de her iki memleket ga2ete nün adamları olduklarını biz gö • 
t1Jt~ın (çalışma birliği) için yap zümüzle görerek Türk Bulgar dost 
•trtı"~ı uzlaşmanın canlandırılma- luğu namına müteessir olup du • 

8 lateyordu. rurken bügün değil~ yarın dahi, sa 
,1. 'Y lialckı Tarık Üs de: (Pek- mimi bir Bulgar dostluğuna bizim 
l\i::· 'h~e duruyorsunuz? verin eli- inanacağımız gelmeyor.. ] 
ler 

1 
ıı çalııma~a hazırız) dedi • Bundan ötürüdür ki, Gospodin ı 

F Köse lvanofa (Türk-Bulgar dost · ı 1 
•kat o ·· b .. Bul ı ı h 11 · tetele . gun, ugun, gar ga- uğuna mani o an ütün enge en 

llrı ı, tınde bu yazı. dostça uzah • yıkacağım) Sözünü bir Bulgar 
hti ı, u el, bir mukabele görmedi. dostu aıfatile hatrrlatmak isteriz .. 
d~ ... alcanın müşterek beyanatın · 
'•• • M. Necmeddin ., ... tonra, ilk hararetle, Bulgar 
'eeı . d ~~~~~~~~~~~~~ 
~ erın e c;ıkmıt olan birkaçl 
h d leden ıo~ra bir daha Türki _, Habeşle Yemen arasında 
l'rla.k 

0;t1uğu için yazılmıt bir tek dostluk muahedesi 
lııek ak.~Ye biz raıtlayamadık. De- Yemenin San'• fehrinde çıkan Eli · 

5' 
1
• hararet ıoğumutdu... man aazetesi Yemen ile Habeı araım· 

di °k~a Bulgar dıt bakanı Gospo- da imzalanan dostluk. ikamet ve ticaret 
af) 

11

1 °•e lvanofun bir gazeteciye muahedesinin metnini neıretmektedir. 
b )' ediii ıözle d (T" k Muahedeyi Yemen namına Refik oğlu 
Q\l) r arasın a ur · 1 b tar doatl .. . I k Mehmet Ragıp, Habet mparatoru na· 
~Uıı engeJ~g~na manı 0 aca mma Maaay ile Tzozo Meskel imzaal· 

~11-ı) d' • erı bertaraf edece - mıtlar ve Habeı imparatoru ile Yemen 
O lJe hır cümle vardı. bükümdan imam Yahya muahedeyi 

IWlaniler yalnız doktor Buji • taıdik etmiılerclir. . 

Sofya, (Özel) ...!. Bir ay önce 1 tal -
yanlar Romanyadan, kilosu dört Ley· 
den külliyetli miktarda buidny satın 
almı,Iardrr. Bulgari.tandan da pek çok 
buiday aabn almakta devam etmekte 
olan 1 talyanlann bu mübayaa11 yüzün· 
den buğday fiyatları yüzde otuz nisbc
tinde pahahlaımıtlrr· 

lslovo guetesi, mühim bir makale 
neırederek, arsıulusal ıiyasal durumun 
günden güne fenalatmakta olduğu böy· 
le bir zamanda Bulgaristan buğday 

stoklannı ihraç etmekliğin, Bulgaris • 
tan İçin tehlikeli o!abileceğini ileri sÜ· 
rerek, hükumetin bu ihracabn önüne 
geçmesini ve ıatı~m durdurulmasını iı· 
temektedir. 

Bir Makedonyalı 
öldü1üldü 

Sofya, (Özel) - Gruplara aynlmıı 
olan Makedonya Komite~i mensuplnrı 

arasındaki intikam hissi bir türlü sön· 
memektedir. 

Geçen gün buradaki kahvelerden bi
risinde kıanh bir hjdise oldu. Uı; Ma · 
kedonyalı oturmaktalarken Karamanof 
ismindeki bir Makedonyalı elindeki bir 
tabancayı bu kafilenin Üzerine botnlt· 
tı ve oturanlardan Pannof İsmindeki 

Makedonyalıyı öldürdü. 
Katil, cinayetini eski bir intikam sc· 

bebiyle y8!)tığmı söylemiıtir. 

Lii.bnanda yeni bir 
eşkiya türedi 

Berutla Şam arasında muntazam se
fer ya!)an 33 numaralı katar Li.ibnanm 1 

Süveyt istasyonunda bir e~laya çetesi- 1 

nin baskınma uğramıştır. Çeteler ilk . 
hamelede derhal arka vqonlara atb • ı 
yarak buradaki cşyalan trenden atma· 
ğa ba§lamı~Jar, fakat istasyon memur· ' 
lan tarafından j:ınc:İarma r.ıüfrezetine 
vaziyet haber verilerek janda;:malar he
men yetİ:}mİ§tİr. Çete reisi Sait Maton 
yasi yakalanmııtrr. 

4500 kere resmi 
çıkan kız 

Cenubi Amerikanın Tranıval 

memleketinde vahti hayvanların 

gittikçe azaldıkları görüldüğü için 
bunlara "Kruger parkı,, adı veri· 
len çok geni§ bir bahçe yapılmıı ve 
bu bahçe dıvarla çevrilmittir. Vah 
!İ hayvanlar burada serbest ve ra 
hat yatayor. istedikleri gibi avla- ı 
nıyorlar. Ayni zamanda seyyahlar I 
da otomobiller içinde bu bahçeler- ı 
de dolaıarak vahti hayvanlann ya 
f&yıfını tedkika imkan bulmakta · 1 
dırlar. Son zamanlarda aralanlarm 
otomobillere pek ala alıtdıkları, 1 
otomobil geçtikçe dönüp bakma -
ğa bile tenezzül etmedikleri gö - ı 

rülmüttür. Fotoğraf meraklıları bu 

vaziyetten istifade ederek bol bol 1 lJ 
arslan resmi alıyorlar. Geçenlerclc

1 
buralarda bir gezinti yapan pro -

1 
_... • ..._...___ 

feıör T ecrey de ayni yerde dolaı -
mıt ve birkaç arslan reımi almış -
tır. 

Onun verdiği malumatla a rslan 
lar yol kenarlarında çömelerek gü 
ne~leniyor ve otomobillerin geçip 
gitmesine zerre kadar ehemmiyet 
vermiyorlarmıı. Seyyah profesör I 
hazan yolun üzerinden bile kımıl- ı 

damadıklarım ilave etmektedir. ol 
tomohiller bu suretle yavaşb:ı:a · 
ğa mecbur kalıyor; yava~ladıktan 

sonra başlarını dönüp bakan a rs· I 
lanlar kendi kendi!er ine yoldan

1 ayrılıyor otomobillere yol açıyor .

1 
)armış. 

Şimdiye ki\dar h içbir ar!lanın 

bir otomobilin üzerine atıldığı ı;ö-ıl 
rülmemittir. 

insanlar otomobil icinde otur -
1 dukça arslanlarm şerrinden kurtu

luyorlar. 

Miihim biT keşif 
Mısırda bulunan ln3ili~ tayya -

recilerinden biri, bir gün Nilson 
adasının üzerinden u;.a rken aşağı- 1 ya bakıyordu. Yükseklerden bakıl

dığı zaman denizin dibi berrak o-1

1 
lara~ ~örüli.~r. Tayyareci de~izin 
bellı hır yerınde, at r.alı şeklınd.? 1 
bir takım beyaz çizgile :- o!duğunu 1 
fark etti. indikten sonra görclüğii l 
şeyi Mısı:- arl:edoji mer'4klıların -
dan pren-; Ömer Du~·st· ""'3. bildi::-di. 
P rens ele bu haberi alır d-naz tny-: 
yare~inin an1aUığı ye:;e d"\lr;ıçlar 

gönderdi. 

Ke~fin netice3i peh mühim çık· 

mıştır: Beyaz gibi görünen :-e:·' e · 

rin Büyü!: 1skendcrin heykeli et -

rafın:-. d izilmit1 çok büyü!: meı·ı-:er 

sütunla r olduğu göri.'l:-ü~tür Sc~ 

yapılan araştrrmaJorla or:dn bir 

şe!li r bu!und~ğu an!::· lmıştır. G
liba, bu şehir Rom.:- · ·=:· ~ ir:n-i:ı İ· 
ken den iz kıyısınaa kurduı:!arı 

Kanopus olaca::tır . 

Resmini gördüğünüz kız henilz 
22 yaşında genç bir Amerikaldır. 
Ve A merika gazetelerinde gimdi -
ye kadar. 4500 kere resmi ç11rmrş -
tır. Sebebi d e parm:ı.klarınm eüzeJ 
liğidir. Bu parmakl:u-ın güzelliğini 

herkesten fazla /u:ıerik~da tütün 
ve sigara fobrilmları anlamış ve 
sigralarım re~Jam etmek için on • 
lardan ist ifade etmill!e:::-dir. 
Adı Gera ldin Gnrcis ohm bu 

genç Baynnır. sigF.rayı öyle bir gij 

zel tut:ışu, öyle güzel bir içişi var 
ki. görenler hayrc:.n olt!ycr •;e cnun 
rekla m eUi~is;gara.'erı kapış kapış 
ahyor1a r. 

Son gfrnlerde Mis Ge~·aldin din· 
lenmek için Lcndr~;ra gelmiş ve 
Lc nora gazetecileri kendis;lc gö -
rü~müşlerdir. 
Meğer Ameri~ca gazetelerinde 

b ütün Amerik:ı sigaralarını' rek
lamını yaparak herl~ese avut1 .:-.vuç 
siga:a i;iren Bayan, ömrün~e b~r 
tek sigara b ile içmemi~! 

Kalbin hare!u:t i 
nası l durdut zı lu1? 
S:ıbb:ıt:ıbcrg hastahanesinde çok ince 

ve mühir.a bir nmcliyat yn~ılmı~tır. ls
veçli ı:;cnı; dol:t~r Kb.rans Krafut"d bir 
genç ı~aC:mın lmlbindcki uru çı!;::ı.·n:.:ı'< 
için arnelivat y:ı!ll?.ı:n[,tı. !>C'rt c!-: ·ib:ı 
ı;iir~cc'c o''l!l bu nmeUyatt:ı bas!nnın 
lt:ılp hnreketlcri!li durdurm:lk ld::ım-;e
liycrdu. Gen-.: do1~tor bunu yap:::nltta 
tereddüt ctll}:::di. Knl, durunca, r.r-.::ari 
olarak hnsta ölmi:~ dcm::h~i. l-!clbu'·i 
dört daici!m sonrn nm::l!yat b:trr.İl1, l:alp 
ycnid~:ı lurck~tc baıılarru~trı. 

Demir eşqa nasıl 
temizlenir ? 

P::ıs:.ı cl~mi:-leri iikin !letro!la uğcıak, 

G~nra fu:~.·:::rinde:ı r;o.yct ince bir ZIM• 

p:ırn r:e;:irmck Irız•mclır. Pnslar, lekeler 
b;;yJ:::-e ç-lcmış olur. Artıl: ynpılncnk 

:JCY gene pctro!c b::ı.tı:-ılmı~ bir yün par
ça:n ile bir kere cbha uğmnk ve kuru 
bir yün parçası ile de temizlemektir. 
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e ord s 
vetle 

2 kişilik 
geçti 

bir 

ltalyanlar 
hububat 

Dağneri ele geçirdiler. as Seyum ordusu 
deposunun anahtarı ltalyanlara teslin1 edildi 

Adianbaba, 23 (A. A.) - 200 bin ki· 
ıilik bir kuvvetin baımda bulunan Ras 
Dcsta, Ogaden bölgcainde yı:pılacak o· 
lan ltalya.n taarruzuna karıı gelmek Ü· 

zue OucbM • Chib Ji vadiıinde iJt!rlc
mcktedir. 

Tigre cephcıinden haber verildiğine 
göre, lblynn uçaklıın Maka11e böigeıi 
üzerinde uçarak, ahaliyi Habeı hükU • 
metinden aynlmağa davet eden prop:ı· 
ganda kağıtlan atmııılardır. İtalyan u· 
çak1an Volknit bölgesini üıtüıte bom· 
bardnnan etmi~lerdir. lnaanca zayint 
yoktur. 

Adisababada ınrnrJa dolaıan yayıntı
lara ııöre, Raı Scyum kuvvetleri ile l · 
talyan kuvvetleri araıımda bir muhare· 
be oJmuıtur. Bundan baıka bir ltalyan 
kolunun Achangi cölüne doğTu ilerle · 
mdcte olduğu ıöylcnmektcdir. Fakat 
Habc§ çevenleri, havıınrn ll!m sıcaklığı, 
toprağın kurnklığı ve Danakils1erin 
anılmaz durumundan ötürü böyle bir 
hareketin imkanaız olduğunu ıöyle • 
mektedirler. 

lTALYAN KUVVETLERi 

DAGNERl ALDILAR 
Mmnrn, 23 (A. A.) - Yabancı ga· 

zete aylarlar Dncnerin alınmasına bü
yiik bir önem vermektedirfor. 

Continantal TeJegrnph'm iddia elti -
ğine göre, t taJyanlar nı-bk Scebelli va· 
disine hakim bulunm:ıktadırlar. 

Reuter Ajanıının tahminine göre, 
§İmdi ynğmakta ohm yet;murlar Oga
dm cephcıindc ilei hareketlere en:;el 
olmaktadır. Fckat toprnWar lıuruyunca 
iıgal hareketi der.un edecektir. 

Mogadiscio, 23 (A. A.) - Stefani 
Ajanaı eytnrı billli:-iyor: 

Ucbi Sccbelli nehri üzerinde bulunnn 
Dagnerei, Muıtahul'ün 3S mil w:afiın· 
dnoır. Sccycli, Dar:ncri il: Guerlogubi 
ara&ındndır. Bu itibarla, Dagnerei'nin 
ab::rnası Somali cephesinc'leki hattı kuv 
vctlcndirmi~ buJunır.nktnd:r. 

y ebaneı uru:cte aytarlannm haber 1 

... erdiklerine göre, Somnli cephesindeki 
aüel hareketler, tom bir sahra harbi im· 
rnktcrini a.lnuttır. 

1 talyan manevruının çabukluğu, dü§ 
nuın kuvvetlerini harbe girmek zorun· 
da bmıkmııtır. Hafif bir yükseklikte 
uçan 1 tnlyan uçaklan, dütmanı bom • 
hardıman edebilmi~lcrdir. Kurak top • 
raklnra alı!iktn olan tıüratli kolların hü· 
cumlan, dü~manr dağınık bir tekilde 
kaçmnk zorunda bırakmıştır. 

General Graziani, &Üel harekete biz· 
zat İ§lİrak dmi~tir. İtalyan kuvvetleri 
bir Habet b3yrıığı elde etmi§lerdir. 
Harp, çok tidde~li bir Cırbna hüküm 
ıürdüğü bir sırada olmu~tur. 

1 ~)yanlnr bundan ba~ka, G:-ab!e 
yüktıekliı.lerinde bulunan Burdoni ka· 
leciğini de i~gal ctmişlzrdir. 

ltalyanlann bu yüksek araı:iye kn • 
dar varını§ olıl" .. -ılannın sevküleeyş i;nı:· 
mi pek b5yüktür. 

YENi SEVKlY AT 
Napoli, 23 (A. A.) - "Calabria., ve 

"Sicilin,, a~lı t;emilcr, doğu Afrikaaın<ı 
hru-elıct e:tmi~le:-dir. Bu gemilerin bi • 
rinciıi 63 subayla 2.132 nefer, ikİ:lcigi 
22 mühendis. 60 sub<"Y ve 1.855 nefer 
ta~ınuıktadırfor. 

Önemli miktarda ıubay ve nefer yük 
lcnmi§ olan Lombardia semisi de ya • 
kmda Afrikaya hareket edecektir. 

TECAZEDE MÜHiM HABEŞ 
KUVVETLER1 VAR 

Aduva, 23 (.\. A.) - G~cn ge:c. llc· 
ri karakolların bulunduğu yüknk ara· 
zide tüfek nleşi tc:sti edilırj~tir. Düıı • 
man bölgesinde yııpılan bava ltc~ifleri 
s::mu:unda, Te~azc ö~esinde ve Gondar 
)'akmındn önemli C!Üftlk'm kampları bu· 
lunduğu anla~1lnu~tır. 

halyan hatları yakınında dü~man 

luımplr.rı yoktur. 

UÇAK F AALIYETl 
Adir.rat. 23 (A. A.) - ltnlyan uçsk· 

lan, doğu ynylaşı üz~rinde bulunan 

·-O_... 

ı l 1 ) o 

Banı bölgeaindeki §Üpheli düşmM 

gruplannr dağıtmı§br. Uçaklar bunc!l!n 
baıka Berrucutr..ıı. 'rn güney • doğusun· 
da bulunan bir l:öyü bomb3rdıman ede
rek yalmuı ve Omager yakınındaki le
vnzım dcpolnrmı da hı.hrip etmişlerdir. 

BiR HUBUBAT DEPOSUNUN 
ANAHTARLARI ITALYAN!..A . 

RA TESLiM EDlLDI 
Asmara, 2j ( A. A.) - ltalyan!ar '"" 

rafından henüı; İJga\ edilmemi§ bulu • 
n:ın böl5clerin kabile bn~kanları yerli 
ordusunun ıivauıl büroııu şefi Kont 
Gherardo Della Porta'ya cidcrck Ras 
Seyum'un kendi orduıu it:in biriktirdi· 
ği hububat df'!')olannın s.nilhtl\rlannı 
t~ıı1im etmi~hrdir . 

HAZALA VADISl 
Aımara, 23 (A. A.) - Yabllncı ga. 

~ete~ilerin .öylediklerirıe gÖ'l'11 hs1yan· 
lar, coğrafya luırilalannın sıhlıate ztt • 
rarlı ve kurak göıterdiklui Heı:ala n· 
diı;inin v~rimli olduğunu gö.--mü,lcrdir. 

HABEŞ1STANDA YABANCI 
M!J..LET KERVANLARI SOYU -

LUYORMUŞ 
Aduva, 23 (A. A.) - Stefani Ajanııı 

aytan bildiriyor: 
Habqisbuı içinde yabana dü,manh· 

ğı günden güne artmaktadır. Söylendi
ğine &Öre Alman n Amerikalı kervan· 
lar ıoyulmuıtur. 

Ote taraftnn. Magodiıcio' dan yolla · 
nan bir telgrafa göre, Ogaden.de ge • 
çcnlerdc cereyan eden harp aonU<:unda 
iual edilen bir kalecikte bir İngiliz 
mııkinelitüfeği bulunmuıtur. 

Roma, 23 (A. A.) - Basın ve Propa· 
ganda Bakaıılıimm 26 numaralı bildi· 
riii. General de Bono'nun yollamıı ol· 
duğu bir telgıııfa göre.ı henüz iıcııl e. 
dilmcmiı bur bölgeler ahaliıinin ha, 
eğmesi ve uçakların kC§if uçu!lanndan 
ba~ka her iki ce!)hedc kaydo deier hiç 
bir hadise olmamııbr. 

1 R 
o 

Avam kaınarasında heyecanlı bir diyev: - -- - -
ta ya., a boyun -egme 

• 
s ~.yasası ç · ' • - - - - - - -

lşçı~ partisi liderine göre, Sanıuel 
Hoare 1ı11 söylevi kuvvetli değil I --- ~ - ,_, -

l..ondra 23 (A. AJ- ; Bal... deki l::iliı:~l'l!!unun v Mııırrdaki !~' 
dvin avam kamarnsında, lnıiliT. gifo:: gamiı:onunun takviye ~dilrnt'l 
tesHh lmm takviyesi Jfü~umunu iııtiyorum. . 11 • 

lt ydedart~k demt,.lİr '-·, : J tafyaya kar§ı bir boyun cgme tı) ·ıı ,. ~ .. ek l ·ı . . ,_ .r.iı~ ,, K '} k 'f . . sal!ı guım ngı lc:;-e :sm ~.on r 111' 
oı e tı cemıy l a:y gar.ı, 1 B 5 H ·· · ole o ur. . .. amc""J onre m vernııf 

uJu3 1 müdaf<'!a hizmetinde görü- ğıı AÖylevi:ı çok kuv,·etli olmadığı'" 
~. 

len n:?ksanları Lel8fi edemediği Dıt işleri Bakanmtn dıı durum 113..:·~ 
lakdinl '?, bu s:yc.sayı takib ~de • kında endi~eli olduğu intibamı 'Vf'l"'J ~ 
mem, ulu~fo.r sosyetesinin bütün mütaleasındayım. Hiç kimse ailah ::r. 

vesaitini tükeaikten sonra da ümit ,·etine baJvurrnak •uuıunda &! , 
lcrimİ7.İ. tahak!-Iuk ~Uiremezsek Biz, ıerefli bir çözge bulunacaiıl'l' 1\ . 

bu çözge)·i Habeıiıt.anın makul bU 
1 

müca.de!eyi terkedecek değilim rak kabul edeceğini ümit ediyorııı- ~ 
O zaman ulu 1ar sosyetesini müe!\ Jıtikbalde takip edeceğimiz ıiyafl b 
&İr kılma~ için :ıe yepabileeeğimı gelince; bu ıiyaııa, ban~ siyaııaııı ~1~. 
zi dü üne<.eğiz. " ve bu aiyunnın timdiki haklı ti~Y' 

Londra, 23 (A. A.) - Avam Kama· leri Mrtaraf etmeıi lilzımdtr. ı 
rurnda Samuel Hoare'den aonra ı~z a- Dünynmn dörtle üçü, doJc0, 
bn İtçj fırk.iı,nnrn yeni lideri B. Attlcc, devletin ~!indedir ki, ıunlr.rd~: 
deıni!Jtir ki: Büyük P.ritany lmparatorl~~. 
"- l-:lnbe1istana yapılan tecavüz ha- S R 8 1 A (Jf'r 

reketini takbih ederken bir milletin ha- ovyet uıya, ir ~ik uıe ııJ<• 
Fransa, Brezilya, Çin, Felerrıe 

riçte birtaktın tecavüzfore girİ§mek su-
retiyle İ}İmizi öğı-ctcbi!eceğine inımrru· elçika ve Portekizdir. t 
yoruz. 

Bi::, 1 tııh·adaki bükUmet ~&dine kar-
11 hücum etmek için hali hazırdaki fır
sattan iıtifade eL'DCk niyetinde değilQ. 
Ancak, kuvvete istinat eden rejimin 
kanuna iıtinat eden rejime galip gele -
bili;> celcmiye~cfi ınear.led menuuhlı· 
hiatir. Ilir de koJl.ektif ıistem de IMVZU• 

ubahiıtir. Bu i~tc lngiliz ıiyaaasmm e· 
•ast, Uluılar Soıydesine münherct 
e!mcf' olmalıdır. Biz, her hangi bir dev 
le.tin azim ve irıı~~sinin üstünde bir o· 
torite mevcut olmasını iıtiyoru:r.. 

.Samuel Ho re'i Uluslar Soıyeteıi 
muknvelenamcsine müzaherd etmiı oJ. 
msıından dolayı tebrik ederiz. lngifü: 
efkarı umunüyc.i, empery:ılU:m a)ey • 
hi:ıdeclir ve gözledni dünynda vücuda 
aelecek olan yeni bir duruma doinı çe 
virmit bulunuyor. 

fngiltercnin Çin - Japon anlaımazh
fmda takınmı~ olduau tavır ,.e hareket 
ile bugünkü hattketi nazan dikkate a • 
hnırea lngiltcre hükumetinin pmdiki 
buhrandan biraz. meı 'ut olması lazım -
geleceği mütaleaaındayım. Çin • Jııpon 
anlatmazhğr sıktığı zamanca lngiltere 
1t.ponyayı serbest bırakmı~tır. Ayni veç 
hile Hitler de tegi enilmiJ ve hunun 
ıonucu Avuıturyanm adeta halyanm 
tibii bir devlet b3liac gelmetine ıscbe-
11)1yet v~mİ§tir. Bir, İngiltere hükumt 
tini ku\-vcte karır mÜ&arnehakiır dav • 
ranmı~ olm:!kla itham ediycruı:. 

lıçi f ırkaaı, 7.ecri ekonomik tedbirle
rin ,.c Uluslar Soıyetcai sisteminin leh. 
darıdır. Hükumd, nndla~ma!ar abka • 
nımm sağladığı her türlü menafiden 
ferakat etmek ve Nil nehri sularından 
ia~ifade etmek mea-elesini Ulus!ar Soı • 
yetesine bıralrrnak turetiyle Hab~isbın 
mesdcııinde ke.ndiıini ilgilendiren her 
türlü nnlatlf'.a:::lıfir ortadan kaldınnak 

m~buriyctindcdir. Ben, Mısın l:aJAsa 
kavuımuı ve Sudanı da Uluıılar Sosye• 
tesinin mandası altında Büyük Britan· 
ya tarafınckın idare edilir tönnek iste· 
rim. Difer taraftan İngiltere hiikume • 
tinin bir tarııflı bir :ila!ılan bırakma 

si)·aacti tnkip elm~mi~ olduğu, tesliha
tr için iki milyar lnı:iliz lirası ıarfctmiı 
bulunduğu nckt.asrnda u;rar etmek isle· 
rim. Silahlannr tammniylıı brrakmrı o • 
lan hiricilc memleket, Oanimarkacır. 

Biz, Büyük Britanyamn ihtiyaçlannı 

geni§ ölçüde incelcm'!ğ~ ha:ı:ırız. Fa~at 

Geri kalan kırk kadar de1it' 
dünyanı:ı ancak dörtte birine": 
bip bulunmaktadırlar. Bu ıııe~I· 
leyi kotarmak icap eder. Zirs f' 

manya, gııyri memnun diğer dt ~ 
letleri etrafına toplıyabilir ~e g tı 
nün birinde kabulü kabil oln111'd J\ 
bir i&teği ortaya atabilir: sun s 
da bir f eli.ket doğar. 

-----------..---~-----_,..,,,. 
Yeni eserler 

Kır.ık Kavaldaıt 
sesler 
Şair Hüseyin Rifat Topu~ son~ 

dığr manzumelerden bazıları ile ~ıı· 
kıla.mıı. lran edebiyatlndan baD. bS 
zum tercümeleri, bu adlı bir k11~rt'· toplamış bastmp ya~,rua çıkarın > t1' 

Hüseyin Rifat KURUN okurla~ıı 
yakından tanıdığı T~ sevdiği co,rf • 
bir ~irdir .... Güıcle ne giyse ya 

0 
• 

şır,, söıü "'Kmk kavaldan s~let'rt «'. 
kunurken kendini duyurur. nec~ tJJ1" 
ni, aruz yezni. gazel ~<'kli, koşıtl' tıU• 
zr, Iran mahsulü. garp duyuşu .. dccC 
seyin Ri(at bütün bunları s:ı ,1· 
"güzel,. • in VllSlatin3 bir TtıSJÜl !Sğii• 
yor, bir "Seçme yaırlar,. defterine 
zeJ parçalar kazandmyor. . ıcır 

"Saban ardınöa bakır ~ehrelt· 
aaçlt kadın!.. ~· f\\1' 

1\IJSraı kendisi için ~yıendigt ~o~· 
kanradaki heykel kadar c:ınh ~~ t1t1'ı 
vetıi. ulusal r.a,·aşın 'J'ürk ı)n 1 

göster miror mu? l\fl' 
''Kınk kuaJdan sesler,. i 'r A 

l\ütüµhanesindc bulunıunu~ 

• ı·"'=rıcJe K as1 mpaşa spor b1 r ı g• 
kongre 

T\<ı.çımpa~a :por Bi~liğirıderı: n1' 
Umumi kongrenin fevkalade ol~,,ü 

r ı;ıJ· 
toplanmaaı 27 - 1 - 935 pa%8 tıt• 

trııt~ 
aaııt 10 da ohırak kararla~tı~ Jcritl 
O ıün Birlikte kayıllı hütiin uye 

buJunmalan. 

Ecza pulları 
apıtll" 

Ecza ıi§e ve kutularına Y d. · ıı rın J 

hükumete yeniden ailiıhlanmak iç.in tam 
rrlmaaı mecburi olan pu a bit · 
pı§lırma müddeti dün ak~ıeriııe 
mi~ti. Fakat pulların ken ~ ~,J 
geç verildiğini ileriye ıürer del1 bl 
müdürlüklerine müracaat e \ifl'' 

•• •• • • • • .l • bir ruhaat vermeğ~ hiç d6 esr.iıı (müte· 
Arnrnlusal arttırma gunu olan 31 Bırıncıteşrın\;e Banka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme ur: . ma,_··ı> ~ w•ı· 

• ~I ~~~JL~ 

&abı açtırarak en a§a.ğı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazılı ikrnmiye\eri verecektir: Ay "'k lib 11 ba k B H L- t 
n:rı cra er ,.. anı . crııxr 

BiRiNCiYE 100 l.:ra. Samuel, r.öyle c:lemiıti~: 
iKiNCiYE 80 ,, "'- Biitij:ı memleket, UJ:.ıılar Soaye· 
DÇONCUYE 60 ,. tesinin müdahııl~i lü-ıumuna kanidir. 
DôRDONCOYE tf.O ., 
BEŞiNCiYE 20 " ELLINCIYE KADAR 10 " 
ELLi BiRiNCiDEN YOZVNCOYE • 5 .. 

Kura Birincikanunun 7 sinde Anknrad:ı Merke::: Bimuıında çe!1L° lcte!-.~ir k ııı nv<ı .cirebilmck icif! 1 
\ 

Dara yatıranların oaralarını 7. Birincikanuna kadar çekmemeleri lazımdır. J 

Bu hu:ıusta ~ncvrcde ,-apı!acsk mÜ2!a· 
kerelerde Önaynk olmak Büyü!< Britnrı · 

ya3•ıı dü!Üyordu. Çünkü Fransanm hal 
yıı.ya knrşr d ll'UnlU llll.<:iK '\'C maşl"1ifdü. 

Zecri C'~o.,omik tcc'.hirl-ri tas,·i~ edi • 
yorıı:ıı Y c bu lcdbid-:riıı ı:ccikm(?m'l .' 
ııini Hi ı- m. A · 

· · bu 111 ı:ı ecıa.hane ıahipJennı11 ,şb ' 
c.aatleri üzerine müddet ~ı:rı "'al<· 
ha kadar uıatıhnTfhT· P~ k ec:t' 
tında ya.pıftrrrnak iç.in bırÇd" 1'"1 

)ar ıf• 
haneler yardımcı tutmuf o.dııı' 
lar, ecza kutularma p~l ko;;1,tJ ' 
açılamıyacak bil' ıekılde 

akt dırı 



lSTAN 
~. BUL - 18: Bayanlar için 
~ tik. -~~aıa Azade TIU'CUl. 18.20: 
t~ ~11 (plak). 19.30: Foto Sü
-~ ıu1or. 19.SOı Sait Edip ve 
ııo lraaı <Yeni caz eteı'leri, sift piya
~';- Sait Edip tarafından hafif tv· 
"\e · 20.20: Haberler. 20.30: Stüdyo 
~t.:_tr.aı. 21: Radyo caz ve tango or
~ laı,. 21.35: Son haberler • Bor· 
llltt • 

21.SO: Ses muıikiıl ve mUhtelif 
nq ne • 
80 

tnyab. 

ı.t. l~Eş-13 • 16: Plak n dur:uaı 
ls-20. • Salon or~traaı. 19: Sözler. 
ao,15: k~naerin ıGreği. 20: Sözler. 
~fo~·Pli.lc. 20.SO: Proıraınmıı. 21: 
huııJ ile konıer. 23.46: Fr. n alm. du· 

a.r, 
\lARş 

J~lcıta OVA - 17.15: Piyano. 17,45 
l\so r • Söylev. 18.16: Orke.tra. 
ltr. 1~ S<;zter. 19: Keman konıeri -Söz· 
tı1 ll'ıii·~: Şarkılar. 20: Sözler. 21: Ha
~~ ıılc. Sözler. 22: Pyea. 22.35: Şar 
~~~: Leh ıarl:ılan. 24..0S: Danı 

2ı~~Pztc- 18: Hafif ~1'. Skeç 
lı: l) il1uınlar. 21.10: O.anılı aktam. 
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~. -· • a .. kDoı .t33 - ttarfçtekl Muhabirler: 1.----- Çeklıer ----·.ı iA\un. Sdtkllogr,ım ~lOl,;271 16.190.761 05 
• L.ondrı 611·~0 * Srothlm J. 1367 Altına tahvili kabil Serbest dövizler 2 513.089. 42 
,.. f\nyor• <l.7ffl~ • Vl}'&r. 4.3l 
• fads 12.0~- • Mıdrld Mt76 Hazine Tahvlllerı : 
• MJlho 9,7766 • Berlla ı,9768 Deruhte edilen t'VTaln naktiyc ı 
• Briikae 4.7!1!1 • Vaflon -4.H 1<arşı.4ğı L158.748.S63.-
... ~tin. e~.6144 -Buı1ape:ştt .-,t7 Kanunun D ve 8 mcı mad· 
• ı:enene ı.41- ~ BUlı:rcş 101,mıo delerine ıe~fikan Hazine tara- 10 750 980 _ 
• Sofyı 63,9686 • llılçad :ıf.6ı~3 hodan valcı tcdlyaı ,. · · · 
• 6tn1tcrdaru ı.ız~a * Y11tt>hımı 1t40 Senedat Cüzdanı . 
• IPrae 119,'H • Moslı:on 1089.75 (faz:ine booolın ········----------···, '- l 817.500.-
----E S H A M ficart senetlf"r -··-··-·-········· •• 18.791.309 R8 

iş :BaııkaJt 9.~!)- Tramvay 
* .-\ıı.adolıo .2~.l!O * ~;ımento as 

Rcil '"!.1S Onyon Od. 
·ır. iayılye ıs.- ;arır De~ 

Merkez Bankası !iti.- Baly• 

8;.80 

-.--.--. 
U. fl.1.01111 -.00 •ark m. eOA -.-

Eeham ve Tıahvilat CUzdanı ~ 
r ~eruhte tdllen evrakı n•k-1 

A ~ tiycnin .kar~ılığı esham n .. il l . 81O. l9~ 74 
l tah'f·lltt 1 itibari kıymeti el 

B ) Serbest Esbıt'I\ w. Tıhflit • ~549.735.35 

==== P~..SIF 
Llr.a 

33.404 [ 37 28 

.S2t 4IS 46 

Sermawe --------··--·---······-·-···-··--·-····-
ihtiyat akçesi ........ ·-----·-·----·------ ·· .................... . 

1 eo.avl.Uagkı ~ anknotlar: 

Deruhte edilen evn1ı..1 nal\ttye ~L 158.748.563.-

1\anunun f> ve 8 inci m:ıack· , 
b:riıre tevfi~ctn hazine tara 1 

hndan vı~i tedivıı J0.7~0980 -

Derubıc eöilen evıa , ı n111. ttyt 

8.703 8504;' ba'uyesı - ............ -··········-·-···· 147 997'583.-
K aı şılı~ı tımamen altın obrak 

Lire 

t:5.6QO.OOO.
I 026.756.'{)7 

. ... 

teöavfile il4veten vaudilen l ... L __ ıo_.ooo __ .ooo __ .-_1 ı:s7.9Q7 ~83-
TUr.k Lirası JWlevduatt : 

) 5 .230 889.48 167.997 583 - Vadesiz -······--------·-·-~ 
V:ıdeli -·-··----- 1'5.'230 889 ~8 

------ı övJz .Mevduatn 

2060880938 ' ~~~:~,iz ~~:~==~=== 1. r 3.~~~~~.;;· ------. Mu elif _...... ................................ -........... __..... 

36359.931.09 

13.575.1 91 g,:;; 

66 '137 412 9.J 

ao tl>'utnlıtt-. 23.30: Gece müziği. 
~DAPEŞTE - 18,30: Caz. 19.15: 
~ : lS.'45: Piyano ile ıarkılar. 20.20: 
~ ~ 20.«>: Piyano· Tarapto 
~tıb- rı. 22.SO: Duyumlar. 23.10: Or • 

~omonı ı ı6,5u felofoo -.-
-Jstlkr..az!ar _ tah.Yiller- Altın \'e döTiz tncrine .n~nıı 

f'ahvllAt üzerine avans 
• 33.252.12 

40"3.896.22 

~30: Danı plô.klan. 

Bay Virgül! 
Zevkle okuyacağınız 
~.. . b:r kitap 

le geı-}ı arkadaşımız Sadri Er
~ ~ hikayelerinden s,o .. 
topıu (Bay Virgül) adlı altında 

* l 9S3Tl1rk Bor. l : ~.90 f.lılı:trlk 
• . il 21,10 frımnt 
• • lll 23.60 Rıhtım 

ı.r;tllı:rlııDıhltl ı 99 - • Anadolu l 
•t~aaı latıkrııs ~!ı. - * AD1dolv Jı 

1918 A \1 (0, - Aııadolıı 111 
SıYu·frıonuw '9!1, • ~llhıu~'ılll A 

-.-
31,TO 
·4'-
40,-
'40,-

1,40 

l'erşcmbc CU~A 

Takvim : .. ı e1 ıeşr n ~~ 1 e1 te~rın 
_ to Recep !7 Ret.cp 

•========I 
GUa doJu~ı.o 

Glkı ıtızusı 

6.il 
17.19 
•,;Jf) 

l 1.~!! 
S ~J:P neşretti. 

tıııa .. 1·1 Ertemin hika7elerl yal. ~ım ııaaıar 
tıi ~slupdeki canlılrkla "kendi . ,;:~t •Mnuı 

11.5!! 
ıt-4 .. ~b 
11.19 
1&.."'0 

4.41 

ll,!'i!o 

17,17 

18•9 

~e Rosterınez; hikayenin özleri Yılııı ..... en &11Dltri 

d% kı~dan his.seleri de arka • Yılın talan cı.nleri 
~9S ~96 

71 7•\ 

~İcit~rzın hikayeleri için en çe- "p ·---D-ü_n __ Y_e_Y_.a_r_ı_n __ _ 
dir OJr ltuwet merkezi halinde- 1 
hı· :Su 'kitaptan edinenler oku- j 
hil~· bitirdiktıen nr.a ıi~ndeki 1 
hir·· ·Yeleıi sosyal bir hadisenin 
taı er artistik tablosu olarak mü 
tıııea edebilirler. Okuyncu1an -
taı~ın kitaphanclerini bu eserle 
li.z 1a:'nlamalarım tavsiye ede 

tıı~RlT kitap yurdunda satıl-
dır. 1 ~mı;:, _____ ... __ ~ .. 

ıı. 6 ne 1 I k h ·ı · ·ı · ... · d ~~ ı ııı m · n ;ımı ıgm en: 

Tercüme külliyatının 4 
~tisi tamamlandı 

1 O kitap 520 kuruf 

Birfaci takSit 220 diğet.ler.i 
ayda 100 kw-uş 

a 1 Resin Ahmtıl ept 
32 Ariıto Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K...dm ve 5o4)'alizm Sabiha 

Zekeriya 
35 DemOkrit ay ar Rif · · 
36 Dinler TMihi Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve san'at SuW:I Kemal 
39 M.-aklit iffeyc!:ır Rifaı 

38 Etfüa J\iaoğlu 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

lior~Or h1tt tnr,.fındao kocaaı Akaar;sy 

'il\" ~.a6e inde :ıao aanJ• nde o • 
'1lld :1°' aleyhine açılan bo1anma da
' h\ "· 11\ijd~bio Uuunetgibs .. 
l\l> ~hutiyetine ıbinacn hakkmda gt· 

'~arı ver.ilmi2 ''e tahkikat 4 - 12 

1 
Mürecaat yeri - Vakıt müeaseteai 

~ldıı~u ~~ ısaat SO ~a baıikibnı.J :lJtaobul • .Anlt:u:.41 &tlddtai 
~e ..ı:::"n ırıuayyen gün ve ıaatte aa· 
~İlli cı hukuk rnahkemeıine gelme- amelelerin muteber ftddolunô\cağı lüzu-
._, t \rey• b' k 0 l •• d d'v• ' bl'v ' d ·ı~ 1 "~litd ır ve ı ıon erme ıgınıı; mu te ıg yerm e ı an o unur. 

~:'.'.:"da yapdL~ bütün mu (V.~:..'..01~ 

z • aıawm• 

liirk Hava Kurum 
Büyük P"yangosu 
Sinıdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

1 
"!eni tertip planını görünüz 

a~. ~.eşide 11 2. Cl 1 eşrin 9.35 dedir, 
~ uy11k ikramiye ; 25.000 Liradır 
~: 15.000., 12.000, 10.000 liralık ikramiye

~ ~rl~ ( 20.000 lira) lık bir mükafat vardır., 
~ları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 

talilileri arasına giriniz. 

Hiasedarlar-·----
muhte~lf 

YekOn 

40'ı7 1~34 

4500000 ·
l!HJ94958 91 

269.267.883.93 --=------ YekOn 69.267.8.~3 93 

2 Mart 838 hrrllllnde tı aren 
akonto h.addi yUzde 5 1·2 - Altln i.zerine avans yUzde 4 1·2 

DenizyoJları 
IŞ.LE7MESi 

Acenteleri: Ka.rakôy - Köprilbafı 
Tel. 42.162 ·.Sirkeci Mühürdar r.ade 

Han ıet.-fon: 227•0 --· 

Trabzon Yolu 
CUMURIYET vapuru 24 

Birinciteırin PERŞEMBE gü . 
aü sa.t 20 de JılGP.AY-A ka -
Har. "6668" 

UdUrJqU U&nlar1 

1 - Beyoğlu, Hüseyinağa, Y eni1ehir ıss No.h dükkt\11 . 
2 - Kaıımp~a, Gazihasanpa.ıa, Dere:ıoyu 14 116 No.lı ,ahıı. 
3 -d<.asım.pa§a, Gazihasanpaıa, Dereboyu 20 No.Jr dükknu 

önünde camekan. 
4 - Galata Mehmedalip~a hanı üst katında <t9 No.llı oda. 
5 - 1Galah. ermeneciler "44 No.lı mdha~aeıı uirnlr oda. 
6 - Kasugpaıa, Gazihasa!Lpap., Havud..""apJ6l ı.112 mebc. arsa. 

'!/ - .l'C.aaımpa a, B.cdnstıin, H.a:v;,uzke,,pıısı ;135 ,me.he r.aa. 

8 - Kaıımpaıa Cazihasanpaıa .S o.h .. rsa. 
9 - Galata, Şehitmehmetpa§a, l:Jstüp&i.tler .ıs No.h ms".. 

mr.oz Y..olu 
KOCAELi vapuru 24 Birin

iteırin P.ERŞEMBE günü saat 
16 da 1MROZ'a kadar. "6667,, 

10 - Fındıklı ~upaşa C:ımi sokak 7.3 we s~ :\'.c ı91 fı:o ı, ;;..
• kıt~ araa. 
1 Yukarda TJ~:cılr mahaller 936 eneıi Masıa bitiu:.i.ne donl A. p.ı;r.;ı ~ 

lst<ınbul 4 iincii icrcmndan: 

Kadıköyünde Bahariye caddesi Na
ilbey ıokak altı numarada iken halen 
ikamdgahı meçhul bulunan Macideyc: 

lbrahime olan borcunuzdan dol11yı 
ipotekli bulunan Kadıköyünde Osman 

ağa mahallesi Nailbey ıokak eaki 14 ve 
yeni 6 mükerrer numarali evinizin bor
cun verilmemeııinden dolayı İpotek ~ 
deli olan 3059 liranın faiz ve masrC\f 
ve% 10 ücreti vekaletle birlikte temini 
tahsili i~in paraya çevrilmesi talebiyle 

alacaklı tarafıncan \•aki müracaat üze
rine bu bapla tanzim dunnn ödeme 
emriyle ıenet sureti size tebliğ edilmek 
üzere yukarda yazılı adresinize göndc-

riJmiı iae de halen orasını terketmiı İ>u· 
lunnıanız ve ikameteahmtl:m da meç • 

;.hUl olması Nbebiyle ..tebJ~ edi:emiye -
rck ilanen ~bligat ifasma karar veriJ-

ıniı olclıUtuodM borcun tamamına ~-
·a .ıbir kı.aımna ıvey,a ala~aklmın işbu 

takihi haldanda bir itirazınız: varsa ilan 
tarihinden itibaren 20 gü:ı içinde biz -
zat veya bir vekil göndenn~k ıuretiJe 
dairemize bildirmeniz N"e mezkur müd
detin hitıunııı<Jan °tjltaren de 10 gün i
çinde borcun tamamını ödemeniz -.e 
aksi takdh-de merhunun da ?>araya çev
rileceği ödeme emrile 'enet ıureti tcb· 
Jii makamma kaim olmak üzere ilZıı o
lunur . (V. No. 10104) 

SATILfK EY 

Küçük Langa Kürkçübaşr mahal • 
lesinde tramvaya _Çok yakın iki böllik. 
dokuz oda, büyük meyrnlı bah!'esi e
lektrik n stıyu bulunan ıl8 numaralı 1 
ev satılıktır. Görmek ve aiınak isti ·ı 
yenler .evin içindekilere yahut Belıza 
de.ba:ı 85 ..nıuna.nı.c a Diş dnlt.tonı Hay
;·ettin ~kiye roüracruıUar. <V. No. 
91)6.3) 

hkla kir.al{,a verileceğinden istek'iler 31 - T . .e.vv.cl 935 P.cr!~b .. c::
nü saat 15 e denlii E;\·kaf ~üdür.iye.!inde V.aridal ka1emine gal:neıcri 

(669~) 

Usküdaı-da Selimiaıi Efend. mahalle ve cadd.esfocle ~k1 459 
461 yeni ~39 ve 441 sayılı ev derı;.;hın vakfiy:Ç! ile tcısarruf edildiğin u 

den vakfı adına tapuya bağlanm :..sı Evkaf dircktör1ügüni:len istenı ~

mektedir. Müdevver defterae va!tfı ve deruhtesi ve mula:ıa.rrıf1 o~
madığı haıae ev ve de:-gah ve veı·~ ·. 1kaydınaa Tramvl'.y fabrikası ola· 
rak yazılı'bulunan ve tapuBa kayrt. olmıyan bu yeri~: için 1515 No •• 
kanun ve ı.izam ı<..mesi hükümlc .. :ne te,'fikaa tah1Cikat yapı'lmak üze· 

re ı - 11 - 935 inci Cuma günü saat 9 aa rr.ahalline tapu ve f eon 
rnecurları göndedleccğinBen tasarrufla alakaCJar J)anlar varsa bun·. 
dai:- helg-e.leriylc l:irlikte ve 9 31 13781 dosya ıayısiyl e U3küdar T t;;,ı.ı 
sicil idare~in-c ıb:ış vurma.lan \li\n olunur. (-O Bt>) 

Cinsi Lis'te-mu- Uk tcmina~ :ı'-a'hmin edi- 1 1 ~35 E ·ı· ...1 ' 

cibince miktaTr len dlcl 'Pa'l:ar~e:ti m~nı -ı 

sat ~l5 {l'dtl: 
1\latı 'tıbbiye L90 Lire. :ı200 Lira .J• ..... r; 

Guraba Ha:ıtane.sine alınacuk ohm listeClc ,Yazılı tiböi ar : ::- ':'-< 
eksiltmey~ konmuıtur. Bu alatm ne suretle <',·siltmeye 1u~nu1ôuLuı1nı 
ve han,gi ~ün ve saatte yapılaajı!-.ı ve ~1rniltme şartn.ames.ill'3..e.~1 i1 .: 
teminatın miktarı yukarda yazılıdır. Ektiltme lslç-.nbul Evkaf l':.i.' ~!· · 
riyeti dniresinde toplanan iaare e·ıcümenmde yazılı f)in v;: se..-ıt:~ y 

pılaca.ktır. Ekıih.meye girecekler 935 yılı Ticaret oaası ve ~ ~!:'!l ,~ ;•ı'ı 
kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerine göre ellerin.:le bıl..ma.n l:: .... :~ : 

ler ~le tic.a.retha.ne namına i~e &ir.ecekle.rin işb.u kn-;ıun:.ln tf.n!:Jh r ~ r: 
lar iç.ind~ Noterlikten -alınan vek.iJetnameler ile !~i~tı:ı~7e ca·t:T. 
ler. lsteklfü:rin yo.zılan.,gün ve sa:ı~en bir saal.ıevv,~I :emin&:!::.. mı 7: 
kaf ;ve.zneJine yahrmaı•u:ı v~ eJroi'tme ~.a tnameler..i· ı t1c i"l"C'"

0

ni ;ı l · 
mak .ve görmek ü2ere Evkaf Levazım itl cmne nem 1eri. t<,..SJ l j 

Alafassal notiu 
kanuna medeni 

nıın lıınnda :ıl:4I;,a • t İ "Hh., tı r.l::..n) 
madde!~ri hUJa..-.'l· ···;.l e hirlil.ıc ~az· 

m"" 'tctb.ilti son <lcr:ı:-e l<o1ayl.:ı-;'tır:nış. 
tır. 

Horhaf\g'İ bir hadise csebehiyle ka . 
nunu .tetkik \'e o hadise;;e mütcfcrri Ha kimler n"uk~tlnr. ta.~ e. n hu-

.kuk<la • · ., --' ..ı..ı..L. 
k::ınun 1tüklimlerini lıulup çfk:ı.rm:ık • • ...,,., .'T'ftuır·-ı~:-ır.ı 

< crbal ijrulmaktn gü\lük çekmiye~lk· 
lc:-air . 

ta!<i mü~kiilat malumdur. 

.Eserin sahihl, ıbu müşkfilitı ider -

mck ~~1 (Jle,r nd<leni.n nluna: l\a . 

nunu f't{.-,...~ni, Borçlar, Ticaret Ka • 
f• 'yıctı 200 kıwi • 

lnkı\~ l~ta hane.si. 
t nbul 



ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YONETIM YERi: 
Yıllık e aylılr ıı aylık Aylık 

Memleket!alWK9 71SO '20 235 110 
latanbuı. A.ııkara caddeat. ı \ AKJ"I yurdu) 

Yabancı yerlere 1sıso 721S 400 150 

Posta b!rllğf.ne J 1800 1150 :500 180 
ctrmı1ea yerlere 

\ldare: 24370 
reıeton I YUJ ~ıen: 143i9 

- Telgraf a'1re81: KURUN · lırtAntıul 

l'Qrkiyenln her posta · merkezinde KURUN• abone yazıltt Poat.a ııutuııu No. ~ 

:::: = IHllUiiiii• =-~:..::-:::c::: l "lllJ!l'llhtımıı ııııııııınnuıııııııııııuııuınııuıııımııınııuıı rmıııın ı ııııı ınııiıını ıuıuıımınııınınııı 11111 ı1111ııu1'" ıııınmM 111 11nırıııııu1nıııııınn111 1nnı ıııı1111111 mnıt11ı ıın11 1nıııının111111~111ıı:ıuıııı1 ııııııuıııı ıınııtıd''ı:ıuımıııııııımı ':: Ad • • kt• d ii •ıııııuın1ıııııııı11111ıııııııın1ın:ıınııın1ıımııııııııııım11ıııı ııııııııııımııııNnııım1 1ııııııııı1nmıı ıını ıı1111 ıınıı ııtı111Hıın11Dn11 11111 , 111ııınıı rıııınııın......-~ -..llllllfıııffıll 

~~ emı 1 1 ar i~ ıÜ Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler dağıtao 

~seı ge~:şkliOinelliV Türk Maarif Cemiyetinin · 
==H b. i!·ll o·· .. k E p· 

...... -...... """"' .,........ -..,.._ ·----- - ..... ··- . ····- ... ... ...... - ···· -·· .. .......... .... .... .. 

Ağrıları dindirir .. ~~ ornıO ın~~·ft UYU şya JyangOSU 
"HAS,, Kelimesine dikkat. ;: Tafslllt: Galata posta :: , i~ 

•·-----·---• iL.-..... k~~~~-~~---..... H () 6112 I 935 de çekiliyor. J ............ :r .. --... ,. .. ________ ...... ili • • • 

~,s-ta-n-bu_ı_v-ak-ıt-ıa_r_d-ire-k-tö-rlu--1ıkrameye:154~~LW~ 
ğünden: lnııır bilet bir ıtradır. Biitiln piyango satıcılarında bulunur. 526 1 

T d ı k ..,, d d .ili IJlll!llll"!!!!!!!llmırnıın111111tııııı111ııııırıınıııınlftlfl!ttıııı11Hııııwı ılli,!!ıııııt110ı11ıı1wmıınııhlrııı ııımnıııı~mııııuıı r111ınııı rııuı nıuıır111t111ı1111ı11 ıtıılllll11mıııınrnıııııııw1111ruıııı 1nııı111ın!ll11nııııınıı1ııuıııııı1111 1ıııııııııııııııı · ııııı·~ 
aş e en ayna gın a m o ern ve ......,..._ ....... , ____ ıs::L--llll!tnııwıııııaııtlldl•A-.:......._._lllllft lllll Hllı1Uıt111Hllllll~U~--·-liifi1Ullllftrıımıllllllll11U~ 

sıhhi kapotaj tesisatı yapılmaktadır. • 
Bundan dolayı pek muvakkat bir 
zaman için yarından itibaren sayın 
halka su verilemiyecektir. Su 
leceği gün gazetelerle ayrıca 
olunacaktır. (6709) 

• 
verı-

ilan 

Jandarm·a Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan : 

1 - (10) bin kilo vazelin yağı 1 - 11 - 935 Cuma günü saat 

10 d' !upah zarf usuliyle alınacaktır. Kilosuna (55) klını§ paha bi .. 
çilmi;fo·. İstekliler 412 lira 50 kuru §luk ilk inanç sandık bahtı veya 
banka bitiği ile eksiltme saatinden bir ıaat önceye kadar kanuni te
kilde hazırladıkları teklif bitiklerı

0

ni vermeleri. 
2 - 100: 150 ton kok kömürü 31 - 10 - 935 Perıembe güni.i 

saat 10 da açık eksiltme ile aıınac aktır. Tonuna 30 lira dıt?ğer veril · 
miş~ir. ilk inanç parası 337 lira 50 kuruttur. Eksiltme gün ve saatin 
de nndık makbuzu veya banka mektubu ile ~etmeleri. 

3 - Gali görüldüğünden k apah zarf eksiltmesinden pazarh· i 
ğa Çevrilen 1900 metre kaputluk kumat 31 - 10 - 935 Pertembe , 
günü saat 14 de pazarl:kla alına-; aktır. Bir metresi için 275 kuruş 

de~r verilmiştir. Istekt=!er pazarlık gün ve saatinde 391 lira 88 ku · 
rutluk ilk inanç makbuzu veya b~ nka mektubu ile gelmeleri. 

4 - isteklilerden :=stenilecek belgeleri göstermeleri. 
5 - Eksiltmeye konulan v.:ı zelin, kömür ve kaputluk kuma~ı ·· 

31 Teşrinievvel gün'ü ·arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar Ara• 
sında bir müsabaka açtı 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın
daki düşüncesini on satırı 

geçmiyecek surette 
yazmalıdır. 

Bu yazllar: 
ıartnameleri parasızdır. Jstiyenler her gün komisyondan abbilirler. 1 · 

6 - Bunların eksiHme ve pl". zarlığa Jandarma genel komutan 

29 Teşrinievvel tarihine kadar 
iş Bankası lstanbul Şubesi 
adresine gönderilmelidir. 

lığı kurağmdaki Satmalma komisyonunda yapılacağı. (2999) (6417) 
1 

Dıılet [!mirHllırı u~ ıııınıırı iıletme Umum i~nresı illnlırı 
25 lkincite!:-İn 1935 gününden itibaren Anadolu ve Toros sür'n·. 

treıtleri, umumi arife D. D. 71 No. h uzun mesafe tarifesi ve D. D. 104 
No.lı arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan yolculara tahsiı; 
edilmittir. Diğer tenzilli tarifeler üzerinden bilet alan yolcular bu 
trenlerle seyahat etmek istedikleri takdirde katedecekleri mesafenin 
umumi tarife üzerinden hesaplan~cak, ücretlerinin yataklıda seyahat 
edenlerden yüzde 25 ive adi vag'>nlarda seyahat edenlerden de yüz· ı 
de 12,5 u munzam ücret olarak alınacaktır. · 

·Fazla tafsilat için iatasyonh ra müracaat edilebilir. 
(3149) (6696) 1 

Muhammeu bedeli 14273 lira olan kazma, kürek, yaba, mani 
1 

veli demiri ve manivela 22 - 11 - 1935 Cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada lda re binasında satnı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10 70,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr, ke za kanunun 4 üncü maddesi muci· 
bince ite girmeğe kanuni ma.ı:ıileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisvon Reisliğine vet .. 
m~leri lazımdır. Buna ait §artnam eler parasız olarak Ankarada ma! 
zeme dairesinden ve Haydarpaşa da tesellüm ve sevk müdürlüğün 
den alınabilir. (6623) 

1 ıstanbul Beledlyes ı ilanlan ----

En iyi yazan çocuğa 
verilecek, ikinciden 

100 lira mükafat 
itibaren 25 kişiye 

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 

l ' • • 1 • .. • • - • - .: • J 

Yedinci J cra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka

rar verilen Adapazarı Türk Ticaret 
Bankasının hisse senedatı 1-11-935 
tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
10 dan itibaren birinci açık arttırma su
retiyle Borsada paraya çevrileceğinden 
talip olanlann mahallinde hazır bulu -
nacak memuruna müracaattan ilan o-

l lstanbul Harici Askel'.'T ı ı 
Kıtaatı iUlnlar1 ı 

!balesi F esh edilen 150 ton ağır 

KAYIP . da" iJd.11 

Edime san'atlar mekt~lfl ~1~ 
aldığım tabadetnameY• "t 
Hükmü olmadığını yayart';eU71'ı '1~ 

lstanbul Fener, Sultatı .. ~ fbY 
. S ·ıçov~ tii Ali mahallesı, aı ' 

No. 12. B. Alaeddin. •f ,.,;iıtıd'1 

lunur. (V. No. 10101) 
Kadıköy Belediyesinden: Başıböş olarak kestanerenginde hır--------------

benzinin kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuttur. ihalesi 25/ 10/ 935 cu -
ma günü !aat,11 dedir. Hepsinin 

biçilen ederi 48, 750 lira ilk inanç 
parası 3656 liradır. ihaleye gire • 

gelerle teminat ~e tekl~ir ,,.•'ı~' 
laı mı ihale saatınden aatf1'~ 
ve! Ankarada M.M.V· 

9
• ' 

eler•· 
komisyonuna verın erkel!'eşek bulunmuştur. Sahibi zuhur etmediği takdirde bir hafto Sahibi: ASIM us _ Vakıt matbaası ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 

ıonra satılacağı ;lan olunur. .(B) (6711) Neşriyat dircktörü :Rcfik Ahmet Sevcngil üncü maddelerinde istenilen bel - "6245,, 


