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Kamutaq beşinci devrenin ilk yılına başladı 
-- - -

a r • 
Hadiseler, . ür milletine, iki ehemmiye r 

. . . 

düsturu yeniden hatırlatıyor: 
Yurdumuzu ve haklarımızı müdafaa edecek kuvvette olmak .• 
Sulhu k.oruqacak arsıulusal çalışma birliğine önem vermek 

~MI 

Endüstri le 
Hız Ver 

.. 
~ ................................................................ . : \ 

Devlet Reislerindeiı · 
Kamil Atatürk' e Gelen 
Kutlama Telgrafları ' 

(8inci~ayfad~) . 

= iç idare teşkilatımızı · 
yurdun doğu bölge- Beşinci devrenin ilk top-

. lerinden başlıyarak 1 lantı yılına haşlarken ... ! genişletmek ihtiya- I -
· : ·Kamutal} başkanlığına Abdülhalilc Renda, Asbaş-
l cını duyuyoruz-Tür- ~ kanlıklara Refet Canıtez, Nuri Conker, 
t 1 ı:: 

ke ev bark olan her \ Fikret Sılap seçildiler 
E 

yer sağlılığın, temiz- , f 
E. 

liğin, güzelliğin, m o- 1 
, dern kültürün Örne- J 
l ği olacaktır. \ 
: (Söylev 10 urıcu ~ayfadadır.) '. 1 
! :ı -

: ...................................................................... : Ulu ÔnJerimiz Kamal "Atatürk KamuPay kürsü•üneie ~ 
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V al V alde Çok Şiddetli 
ÇarpıŞmalar Oldu! 

liaheşlerden ölenler ve yaralananl~r 3500 kişi 
~ -. 

Ke.törlerden Süreyya T evlik, veni asba1ka11 Relet Camre:. 
keıtörlerclen Dr. Saim 

(Ya:- uncu ~ayıfada) • 

Çin de Hadiseler : 
Çin Başbakanını J 

öldürdüler 

Er!şbakan Japonlara 
karşı koyamıyormuş 

Şimali Çinde büyük 
bir kıyam var 

· Dün Şanghay ve Londradan 
gelen telgraflar Çinde önemli bir 
hadise olduğunu ve Londra tel · 
graflarının Çin Baıbakanı, Ş~q . 
hay telgraflarının da Çin dış ba 

kanı olarak işaret ettikleri V:-nb 
Şing-Vey'in öldürüldüğünü bild:.· 
mektedirler. Bazı tetgnflarda al~ı ôlJürülen ~ln lf4fi>danr._ · , 

(}'azısı 2 nci Sayrfada) (Sonu Sa. 1fJ Sii. 5) Vanng. Şing _ Vey 
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V al V alde Çok Şiddetli 
Çarpışmalar Oldu! 
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ltalya - Habeş har1!J, 
1 /11 /935 te 

Askeri Vaziyet 
Erit1 e cephesinde 

Ha beşlerden ölenler ve yaralananlar 3500 kişi 

ltalyan reımi tebliğine göre bu cephedeki faaliyet birınci 
kolordu bölgeıincle bazı faşist müfrezelerin Adigrat ile Makal· 
le araaındaki ıu kuyularını ellerine geçirmele;·inden ibarettir. 
Alınımda bulunan ikinci kolordu alanında azaJ edilen kölelerİtl 
aayııı 16 bini bulmuıtur. Gazete muhbirlerinin verdikleri malir 
mata ıöre l1alyan cephesinin ilerisine aürülen ;ıeri kıtalara tef• 
lik olunan mitralyöz, tank ve dağ toplarının himayerinde /tal • 
yan amele IJe mühendisleri !tf Qkalle'ye doğru )'anQ§ma yollar' A.diaababa, 1 (A.A.) - Havaı 

aytamıın özel bir kaynaktan ha • 
ber aldıima göre, ıon günlerde 
Oıaden cepheıinin bazı noktala -
rmda ve bilhuıa Habet kuvvet • ı 
)erinin muvaffakiyetaizlikle so • 
nuçlanan hücumlarına maruz ka • 
lan Ualual civarında tiddetli çar -
pıfmalar olmuıtur. 

Habeı orduları komutanı Ab • 
de • Kemach Derjian'ın öldüğü ve 
ffabetlerin 3100 yaralı ve ölü ver 
dilderi aöylenmektedir. 

ltuet edildiğine göre, Habeı • 
ler, iıtihkimlarma sağlam bir te
kilde yerleımit olan İtalyanlarla 
hüyük hir kahramanlık ve feda · 
k&rlıkla çarpıımıtlardır. 

lT AL YAN KUVVETLERi DAN· 
GALi ÇÖLÜNDE 

Adisababa, 1 (A.A.) -Hüku
met tarafmdan yayılan bir bildiri
le ıöre Musaali dağının güneyin· 
de toplanmıt olan İtalyan kuvver 
leri Dankali çölünde bir hava üs· 
ıü ile erzak ve levazım depoları 
kurmak üzere kuzeye doğru iler · 
Jemeie bqlamıılardır. 

Bildiriğ, A11aimara kabilesine 
me ·~ ~ük kıtaların brlhusa 
ıeeeleyn halyanları bizar ettiği · 

ni h~~r ~rmektedir. 
A.asaimara kabilesi, asla böl • 

geaindeki bütün kuyuları zehirle • 
mitlerdir. 

Habet bildiğirinin ili.ve ettiği· 
ne ıöre, Muaaali dağının tepesin · 
deki ltalyan bayrağı kaldırılmıt 
olduiundan ltalyanlann bu dağ • 
Un çekildikleri tahmin edilmek • 
teclw. 

HaTaa aytan, Musaali bölge · 
aindekl ltal1an kuvvetlerinin du · 
ramu hakkmda fU izahati vermek· 
tedir: 

"Batıdaki bir ltalyan kolu, A· 
laleaerra'ya doiru ilerlemektedir. 
Uçaklar tarafmdan iate edilen bu 
kol, ciTar kuyulann Habeşler ta · 
rafmdan zehirlenmİ! olmasından 
ötürü çok büyük mü,küllerle iler
lemektedir. Dnğudaki İtalyan kuv 

•etleri hir ıağlık servisinin kurul • 
mat olduğu Daddam ile münaka • 
leyi temin edecek bir yolun yapıl· 
masına çalı~-:--- 1;tadır.,, 

lTA.L YANLARLA INGILIZLER 
ARASINDA HADiSE MI? 

Cibati, 1, (A.A.) - Havu a · 
janaı aJtan bildiriyor: 

\ 

Somali cepheainin kuzey batı • 
nada ltaJ,an Dubata kuvvetleri 

taarrua ıeçmeie hazırlanan Ha
het kuvvetlerine hücum etmifler · 
tlir. 11 lltl Teren Habetliler birçok 

4la baJ'ftn bırakarak kaçmqlar • 
ihr. ltalyanlardan 3 ölü ve 2 yara· 
b Y&rdD'. 

ltalJ&D J91"1İ askerleri ile lngi -
im Camel Corpa askerleri arum -
ela ~tı ha&er Terilen bir hidi

N, yalanlanmaktadır. Bu hidiae
ain ltalJU Dubata neferleri ile 
Somamanddan Ogadene giden 

bir Fçmen kabilesine menaup Ha 
h,ıler arumcla ç~ktıjı bildirilmek 
teclir. 

tTA YANLAR HESABINA 
CASUSLUK YAPANLAR 

Harrar, 1, (.A.) - Reuter ay· 
tarı }>il diriyor: 

Somali kabilelerinden birinin ı 
§efi olan Ahmet Hani, zencire vu 
rulmuı olarak 12 arkada§ile Go • 
rahaiya getirilmiştir. 

Bunlar İtalya hesabına casus' · 
luk yapmakla ittiham edilmekte • 
dirler. 

Gorahaida durum karanlıktır. 

çahttıiı aanıhyor. Raa Deatanm 
kuvayı asliyesi İtalyanlarla tema • 
sa gelmemi§ ise de Şibeli yakın • 
larında bir çok müsademeler ol • 
maktadır. Habeılerin Ualuarda 
3500 ölü verdikleri haberi Habeı 
hükumetince resmen tekzip olun • 
maktadır. Diğer taraftan bugün 
Makalle'nin İtalyanlar tarafından 
iHal edildiğine dair Eritre' de do
latan 9ayialar teeyyüt etmemiıtir. 

ÖLEN iT AL YAN ASKERLERi 

1. açmaktadırl::r. Günde ancak beş kilometre yol yapılmakta)'~~· 
Evvelce Je söylediğimiz g;bi, ita/yanlar, taarruzlarını bıt • 

yük bir dikkatle hazırlamaktadırlar. Mahalle üzerinde kqif ytl 
pan ltalyan fayyarelerini de Habeıler atqe i!ltmuılardır. Brı 
vaka ve yol hazırlığı~ tahminimiz gibi, Mahalle ıimal ve garbıtt· 
da Habetlerın mukavemet edeceklerini gösterir. 

Muıaal; dağı bölgesinde ancak pek z.ayıl ltalyan kuvvetli: 
riyle tanklar bulunmaktadırlar. Bazı ajanılarm yaydık/an gibi 
bu iıtikamett~ üç yüz. kilametre uzaktaki Makfl!le mevziinin t,. 
ri yolları ve Deıye için bir tehlike düşünüleme"t. Habeş lmpattl • 
tonınun kabine erkaniyle birlikte ıimale hareket etmek aıer' 
olması Makcılle müdalaaaına verdikleri ehemmiyete itarettir. 

HABEŞLER ARASINDA AN - Roma, l, (A.A.) - Resmen bil c- / • h · 
dirildiğine göre, ilktetrin içindeki ~oma 1 cep esı 

LAŞMAZLIK BAŞLAMIŞ müsademelerde bir ltalyan Mı • lngüiz 1 enya ıömürgeıine yakın bir yerde bir yerli ltalY"" 
Berlin, 1 (A. A.) - Voelki • bayı ve dört askeri ölmüı ve haa. Somali mülrezuiyle Habeşliler araııntla vuk!.lbulan çarpıl~ 

acher Beobachter gazeteıinin A • talık yüzünden yine bir subay ve ~ her türlü ehemmiyetten ari bir hudut hadisesidir, Bu cephede al' 
disababa aytarının bildirdiğine 27 as subay ve asker ölmüttür. ı hareket Şebeli vadiıinden ~imale Gorahiye doğru açılmakta~•~· ~ 
göre, Habeıistanda hük\imet çe- UÇAKLAR F AALlYETfE Aıağıya naklettiğimiı: Roma telgrafı bu cephe hakkındaki ı0 

venleri arasında önemli anlqmaz '§ rüıümüze uymaktadır: !..ı.. 
Roma, 1, (A.A.) - Tebliğ = kel 'IJi hkfar baıgöstermiıtir. Aralarında ,- ''Roma - Somalide aynı zamanda yapılacak bir hare 

ulusal korunma yüksek konseyi Henüz i9gal edilmemit olan böl • 5 timal cephesi üzerindeki ilerilemeye yardım edecektir. Maaııı• " 
ba,kanı B. lgasu bulunan bir kı- ıelerin tefleri ve etrafı ltalyan •Ü· 'I fih General Craziani'nin kuvvetleri az olduğundan faaliyet ıah• 

~:;a~~;~n=:f::'ü:a~~:s::.~:· ::.::~::ır.~ müracaate devam t d:S mah!:~.~~=·· Hedefi Gorahidir.,, 
kulceyt planının aleyhinde bıJlu- Somali cephesinde, hütün böl • s · 2 1 
narak kuzey ce,heıinde toplu bir gelerde mühim bir devriye faali. ovyet sporcu ar meın" 
mukabil taarruz yapılmasını iıte- yeti kaydedilmittir. Uçaklar dai • 

mektedirler. ma olduğu ıibi büf.ilk bir faailyet ı k ti • d •• d •• 1 
imparatorun fikirlerine kartı ıöıtermiılerdir. e e erıne on u er. 

• gelen B. Geasu, eözden dütmüf, ı·-~..,..o,.:___.AD_U:VA E-TRAFJNDAKl • • ~ ~' 
bu gi~i .yüks,eıc ı~11•j1~ver ı~inı;!; ~ N ~uHAR~!JP.r:R. üU .,. Dostlarımız" ~sporcularımız tara ın ~ 
Habet sembolü olan meıhur altı AdU.baba, t .(A.. A.) -Adu- • h ) .., J d ) t ' 
parmak kelepç~ıi kendiıine ukıl- va etrafmdaki muharebeler una• sevgı ve eyecan a ugur an ] a 
mıttır. ıında, ltalyanlarm muhaı-ebe hat· Bi .. ddett' 1 k ı· · d lstiklAl mar ın r.11.ld•· fi~ 

TIGRE CEPHEESINDE r mu ır mem e e ımız e sonra a § ı ~ ,,.,,,, 
tına. üç.· fırka gönderdikleri.kay .• miaafir bulunan S~vyet sporcula· iki taraftan "Yua" ve "f'lıJJ•;' 

LEVAZIM SERViSi d d 1 B h b d k ~ po!. e 1 ıyor. u mu are e e 1 Z&Jl· n dün çok samimi tezahürat ara· ıeıleri duyuluyordu. Sovyet ~ 
Asmara, 1 (A A.) - Tigre cep at hakkında evvelce ltalyanların smda Sovyet Rusyaya dönmüıler cu dostlanmız ve rrhtıınd ;; 

besindeki Havas ayları bildiri • ölü ve yaralı olarak 12 bin ve Ha• dı·r b. ·b· 1 • • ·• d k yb-diJS~h 
yor: 

Yeni İtalyan Herileyitini hazır
lamak üzere le\iazım servisleri, 
yollar vaııtasiyl~ 56 ve tren vası
taıiyle 40 bin ton mal ve efzak 
taıımıtlardır. Çukurlara dütmüf 
veya bozulmuı olan 132 kamyon 
tamir edilerek yeniden kullaoıl -
mağa baılanmı§tır. Her gün 120 
kental buz imaline mütait tertibat 
alınını§ ve 60 kilo et alabilecek 
büyüklükte frigorifik arabalar 
yapılmııtır. 

Londra, 1 (A.A.) - Royter: 
Harp cephesinin hiç bir böl· 

gesinde buaün katoliklerin ölüler 
günü olması dolayı11yle mühim hiç 
bir hareekt olmamıştır. Bununla 
beraber ltalyanlarm ileri yürü • 
yü! hazırlıkları hafiflemiı değil • 
dir. İtalyan hava kuvvetleri ile 
İtalyan hizmetinde bulunan yer • 
lilerin ketif hareketleri faaliyetle 
devam etmektedir. 

Ogaden'in büyük bir kısmında 
son günlerde süel hareketleri he . 
men hemen durduran çok tiddet -
li yağmurlar dinmittir. Ve Adiı . 
ababadan gelen telgraflarda bu 
bölgesinde İtalyan taarruzunun 
heran beklendiğini bildirmekte • 
dir. 

ltalyan uçaklarının Dolo ve 
Şibeli' deki Habet hatları üzerin · 
deki uçu9lan artmııtır. Cenup or • 
duları kumandanı Raı Eıtanın ne· 
rede olduiu kat't olarak hilinmi • 
yona da Şibeli yakmlannda ba • 
lunduğu ve ltalyanların Dolo'ya 
dayanan aol cenahlarmı tehdide 1 

_ • ırı ır erını goz en a ~ ~ 

betlerin 17 hin zayiat verdikleri· Vapura binmeden evvel, rıhtım kadar selamlattılar. Biribirl 
ni bildiren haberler buradaki ıa· da çok heyecanlı dakikalar geçti. mendil el sa1ladılar .•• 
lihiyettar mahafilde aıılıız ve Bir çok izci ve ıporcu nhtımı dol· Sl S rta 
çok mübalağalı telakki edilmekte dumıut bulunuyordu. Sporcula - avga ve pa Ja 
ve fakat herhalde her iki tarafın nn her birine buketler getirilmi§ • takımları Londra ,1o' 
zayiatı da mühim olduğu bildiri). ti, parti müme11illeri, Türk idman Londra, 1 (A.A.) - Çek;t6' 
mektedir. cemiyeti müme11illeri ve bir çok vakyanm Sparta ve SlavY• ~ 

BiR lT AL YAN UÇACI 
DOŞOROLDO 

Adiaababa, 1 (A. A.) - Ce • 
nup cephesi kumandanı Raa Des
t& ayın 29 unda Dolo yakınında 
bir hal yan uçajının dütürüld :iiü· 
nü telgrafla bildirmiıtir. 

sporcular, uğurlayıcılar arasın • takımları gelecek hafta b iSi' 
daydı. beklenmektedir. Bu takJıııl~ 

Müzika ıemi kalkmadan önce gilterede bir aeri maç yap• ~ 
evveli "Entemaayonal,, martı, dır. ____-/ \ 

Avustralya silihlanıyot~ 
Melburn, 1, (A.A.) - Stefani ya kurbanlık koyun d1.1rUJ1lıı-

/talyad.an ithalat yap- ajansı aytarı bildiriyor: Derhal şecektir.,, ıı tt• 
mak müsaadesini . 300 uçak yapılmaıını teklif eden Bay Hugue., Japonr-oJeııid~ 

i&tegenler eski Baıbakan Bay Hugues demi§ li.hlanmasile Alman~";ı1rıır1',-
silahlanması meselelerı u f••ll 

Cenevre, 22, (A.A.) Tali eko- tir ki : Habeı meselesine veri~eıı 
nomi komitesi ltalya ile kliring a· , k ·,tır. 'Bunu yapmazsa , Avustural • önemden !ikayet etıı:ıı 
lacakları meselesini tetkik etmit • ====~~===~========~======~=~=:::::::::::::~-
tir. BiDıaua küçük anlatma dev • J •1• B b k .. 1• • 
Jetlerini alakadar etmekte olan bu . ngı iZ aş a anı soy ıyoı;; 
meaele hakkmda Felemenk, Nor. ' f • t 
veç, İsviçre ve Türkiye ıöz almıı- ''M ht . ıra , 
lardır. Bu memleketlerden hazı · u eşem ın 
ları, alacakları mıkdarmda ltal • ' 

yadan ithalat yapmak müsaade • h db • • f • t 
sini ~st~iıle~.dir-, M_eaele, zecri u ın ın ıra .,, 
tedbırlerın mueuır bır ıurette tat •bsfl 
biJrine mani addedilmemektedir. ''E k• d ti kJ b •• •• b • j111lJ 
Balkanlara kar yağıqor S 1 OS U ar ugun ır uzf,, 

Sofya, (Özel) - Bulrariıtan· geçiriyor; banŞl temine mecbtJf 'f 
da havalar, yağan tiddetli yai • • • .. ıJJfl11 
murıardan sonra, birden bire •o- Roıiıada lngiltere aleyhıne ~nu_ ,,111aa.> 
ğudu, Rilla Balkanına kar yafdı· ( 11 in~~a.. 
ğı için, sokaklara paltosuz çıkıla.. --:: a.:ıl' 
mı7acak kadar ıoiu)dur, . ··-· ._. • ,.... ,.. ' 
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trcuzlar? 
~~baylar kongresi 1937 ilktef" 
l • ıle tekrar toplanmak üzere 
rclı. Birinci kurultay belediye· 
/'i )'an yana getirdi. Belediye -.:;e elbirliğiyle halledecekleri 
,;:elerin CJ§ağı yukarı liıteıini 
~ · ikinci kongre, halledilmiş 
~~ araarnda bilhana hayatın 
i;;;'tik bir surette ucuzlQftı • 
lf ını birinci plôna alacaktır. 
~ QYcıtı ucuzlatma İ§i YCZ§ama 
-t4~'4:ı kada,. kuvvetlidir; ve be· 
t~~erin b:I§arnıağa mecbur ol-

'(] lflerden biridir. 
:ır.· CUzluğu temin eden ıey, or
' ::ıcıayond&:tr. Hayatı ucuzlat • 
~~ acıdcce menli tedbirlerle 
~etmek ittiycnler, k endilerini 
~ kc:dı ve ihtiıap ağası mantı
'~ll kurtarmı~ &ayılmazlar. Ne
• ij narhlar ve belediye C4?zala· 
:.ı; hcıyc:t ucı.:zluğun:ı temin ede· 
~trin · l ·· l • d 'tıı ı sanan ar, on erın e g e-

~·~"bir devreyi ve biz.im be· 
ı;:ecilik tarihini bilmiyorlor 
\!ektir. 

~ ~ Qktiyle leblebiye narh konun · 
q/l.. 

le ". 

16·' Eyvah, artık çocuklar leb · 
~~Yemiy'ecch!,, demiıti. 
~ korıomik organizasyona da -
'tfıf~1Yan tedbirlerin sonu hep 

f./cf>i hikayesidir. 
~buki~ bugün hayatı ucuz -
'\ ~ ihtiyacını omuzlarına al • 
~~on belediyelerimiz beledi • 
~ I~ farihimiz.i bir ibret Veft· 

•a~cıcaktır. 
"' ... 

\·tt.,t~)'atı ucuzlatmak istiyoruz. 
~~''c<o..~ .. l.lll..l .... : •• nuwernllnr• .. 

(~\ ~tmak, ;yahut bu mcuralla 
ttııJ. bol lhtiyaçları tatmin etmek 
~'1c/e.}'iz. Müstehlikin mtuTal

,, ·~ ~Oialtan sebep nedir? lstih-
~ •rtdı mı çoktur? 

Q'lQ " ' d' . ~ evet.,, ı;yemeyız. 

·~ drılti;, müıtahsil, elindeki mal· 
~,;:erinden daha aıağıya ıat· 
~q,. ır. Bana dair birçok vesi-
l"tİtıdVcırclır. Müstahsil malını de· 
~de~ tı§ağıya sattığına göre 
,,~~ın bQ.fka sebepleri var 
~ ır. 

'Q~Qlılı" "h' b b' ı h gın e,"1 mu ım se e : 
~Q: ~lin dağınık bulunması, 
1141 Cltıttların bütün kanun ko -
. ~ hQrıru/a~ istifade etmesidir. 
~ i ,cdde pıyasada ucuzluğu te· 
· ~ ~n Yapılacak ilk §ey müstah
. 40oPeratifl~tirmek, müsteh
(1'1 OoPeratill eştirmektir. 

~~J.,~diJ>elerimfa §Öyle bir §İarla 
~ "'i-~,.k~ongresini kar§ılıyabilir: 

~l ltoo 1~e ~elediyeleri, müıtah • 
~ilt; :ercıtıllc,ştirecektir. Müı -
~Qfıll 00Perat il leıti recektir. Ko 
~ı~il'e e!~e itinde geri kalan 

ı>,t ' 1ftni baıarmamt§ sa)'1.fo · 
tt ) 
~ tlecliyeJ • • 
·~ crm serbest rekabetı 

~~--·' ecf c k 
\~1 1 

re ve serbest rekabetin 
ı lfi11: ~rak bu igleri ba§arabi • 
\ti!> .. > tncınmıyoruz. Çünkü be. 
ı "<e • • ' 11\e aı.~rnız bu iıtc nazım rolü • 

f ~k lı .cıtla oynıyacaktır? Eko • 
~ ,,. kuvvet olarak mı, b;r 

~ Oto • 
~t>"be rıteıi olarak mı? 
ı:cı.._ .•t ekonomik bir kuvvet .,,., 1 • • 

~~~111 
onun bir kapital sahi· 

\ tcli11~ il~r~ktir. Halbuki bizim 
t tir ~!11111z bu nevi laaliyet -
·~eli e ılecek kaynaklara sahip 
& r. 
tiecJ· 
ı 'Yel erimiz b .. k .. h 

~6el d" ' ugun u a • 
~q~•Ye gelirleri arasında 

uq,fi • da ehemmiyetli bir 
ır. Bu teb .. k" erruatın, •anı • 

~ ~~mühim bir kımıı paha
" ~naurlctr tartılınclan 

Sehir meclisi açıldı 
-----------------------

durumun normal olduğunu Bay Muhitttin Ustündağ mali 
işaretle şehir işlerinden bahsetti. Seçimler yapıldı 

lstanbulun büyük öndere bağlılık ve saygısı 
Şehir meclisi uün saat on dört• rülmii§tür. Hepimizin bu teıebbü· 

te ikinci devrenin ikinci senesi sü tel'in ederek büyük Ônedere 
müzakereaine batlamıt tır. Celse - bağlılık ve saygı telgralı çekilme 
yi Vali ve belediye reisi Bay Mu- sine karar vermenizi el ilerim ... 
hittin Üstündağ ııı.çmıı ve demi~- 1 
tir ki: Atatürk' e çekilen 
"- Celseyi a.rıyorum. Çalıımo 

larınızda fayda!ı neticeler elde et· I bağ/ılık telgrafı 
menizi diler ve fehrin değerli mü 1 Büyük önder A tatürk'e çekilen 
meHillerini •elamlarım. Mecli•i • hağhhk telgrarr aynen şöyledir: 
mizin kapalı olduğu tatil devre · AT ATÜRK'E 
sinde önümüze çıkan had•elerclen TÜRKiYE CUMUR REiSi 
bah•etmek i.terim: 

BÜTÇE 
"Bütçe tatbikc.;tımız devam edi· 

yor. Mali vaziyetimiz normal ıe -1 
kil arzediyor. Varidat mahammer. ı 
e•cular üzerincl e 'yi bir auretttt in· ı 
kişal vaziyetindedir. Masraflar 
da hüsnü •uretle idare ediliyor. 
933 ıene5i heıabı kat'i•i heyetini
ze takdim olundu. 934 kat'i hesa
bı da Daimi encümene verileli. 

Bugün ikinci devresinin ikin
ci senesi müzakerelerine başlı -
yan İstanbul umumi meclisi 
Tiirk ulusunun her şeyi ve bü
tün Yarlığı olan, medeniyet ve 
insaniyet tarihine .mal olan mu
kaddes varlığmrza karşı çevri. 
len hiyanet teşebbüsünü nefret
le ve lanetle anmış ve tstanbu
lun çözülmez bağlılığını bir ke~ 
re daha sağlamıştır. En derin 
saygılarımla arzederim. 
İstanbul Umumi Meclisi Reisi Vali 

.ltuhittin llstündağ 

GENERALlSMETlNÖNÜNE 

"Florya üzerii1deki me.aimiz. 
güzel neticeler vermiftir. Burası 

hayırlı faydalar vadediyor. Sebze 
halini açtık. Ba1tan biraz mü!kü
lat göıtermekle beraber fİmdi 
çok güzel çalııılıyor. Müatahsil _ Bütün medeni memleketler-
/erle yaptığımız temculardan bun de olduğu gibi aziz Türkiye
lann hal(. en memnun olduklarını mizde de ilk defa olarak bir be. 
öğreniyoruz. Be1 senelik yol prog lediyeler kongresi açmak husu
"·"m bu •em:: en c;c,imli devre.sine sunda değerli hüktımetimizin 
girdi. Senelik tahsi•atı bitti. T ah· belediyelere knrşr gösterdiği 
ıisatı yeni •eneden vermek mre· sevgi ve alakayı bugün ikinci 
tiyle yapının devamını temin e • dıevresinin ikinci senesi müza· 
deceğiz. kerelerini açan İstanbul Umu-

lLK T AHSIL V AZlYETI mi meclisi derin saygılarla. an· 
11/lk tah•il vaziyetimiz güzel • mış ve gerek çok önemli bir 

dir. Açıkta çocuk kalmamııtır. söyleYle kongreyi omu·Iayan za. 
NÜFUS SAYIMI .. I tı devletlerine gerek kongreyi 

ve alkrşıarla kaoul edildi. Cel~eyc 
b~ dakika aralık verildi. 

lKINCl CELSEDE 
İkin~i celse B&y Necip Serden

geçtinin taJkanlığında toplandı. 
Bay Fa'!'uki toplantı münasebe • 
tiyle mecHs reisine, Başbakana 

ve iç lşieri Bakanına ayrıca l-irer 
telgraf <. ckilme,ini teklif etti. Bu 
teklif k~buİ olundu. Bundan ~on• 
ra "mü&tecel,, kaydiyle reislikten 
gelen bit tezkere okundu. Bunda 
dcniyoı·du ki: 

"l•tanbul halhı, Telefon Şirke· 
ı ti tarafından kendilerinden fazla 

olarak alman ve iaduine karar 
verilen 191 bin liradan 74834 li -
rası birkaç ay e~vel sahiplerinden 
feragat senedi alınarak varidat 
kaydeclilmi§ti. Son bir ay zarfın· 
da bu yekuna 6239 lira daha zam
metlildi. Birçok abonelerin otur • 
dukları yerleri değiıtirmeleri ve
ya telefonlarını bırakmaları >Ü -

zünclen kendilerini bulup telefon 
haklarından ler;ıgat ıenedi alına

maml§tır. Bununla beraber ıimdi· 
ye kadar paralarını geri iıteyen 
olmamııtır. Bundan da bütün abo 
nelerin haklarını belediyeye bı -
raktıkları anlaıtlmaktaJır. Zaten 

·bu gibilerin par.ılarını gelip alma· 
ları hakkındaki ilan ela yapılmı~. 
kirn11e r;ıkmarnı§tı. Bu gibi kimae-
lerin çıkması ihtimali dü1ünüle • 

1 rek 3000 lira ay:ılmış ve geri ka • 
lan 113 bin lirarım haıtahanele -
rin tamiratına harcanmak üzere 
bütçenin teberrü ve muavenet las 
lına kaydedilmeai muvafık olar.,, 

"Nüfus ıayımı iİi de ıayanı ıüh ehemmiyetli bir nutukla açan 
ranclır. Birçok lıim•eler l•tanbul · ıl Dahiliye Bakanına karşı şükran 
d f el duygulannm arzına karar yer-

a nü umn azal ığını iddia edi · ı miştir. Derin ~augılarnm arze. ' 
yorlardı, •ayım netice•in.cle bu 1 .., -
endi§e ve iddianın yerinde olma- derim. 

İstanbul Umumi Meclis Rei!'I Vali 
dığı, bil&ki• l•tanbul nüfusunun 

.flulıittin llstündağ 
50 bı'n kacl~r arttıgyı anla•ılJı. Bu-

:s Ayni mealde lç İşleri Bakanınn 
nu da lstanbulu . ı i•tikbali nokta- da bir telgraf ~ekilmi;;;tir . 
sından şayanı memnuniyet bulu • ._ _______ .,... ____ _., 

rum. 
BELEDiYELER KONGRESi 

"Ankarada Belediyeler kongr~ 
si açıldı. Bu, bizi pek alakadar e· 
den bir hôdi•e oldu. Bunun için 
hükumete bir tqekkür yazılma1ı
nı teklif ederim. 

Büyük Önderle Ba,bakan ve 

iç lfleri Bakanına birer telgraf 
çekilmesi alkıılarla kabul edildik 
ten sonra reis vekillikleri ile ki • 
tiplerin seçimine batlanmııtn. 

SEÇiM NETICELERl 

Kış ağzında! 
T alıvim yaprakları biri biri ar · 

dından devrildi.'zçe, geleceği OPl • 
liydi. Yaprakla,· sararmı§, 8ÜZt 

doğru tutu§an sarmaşık dalların · 
da al dalgalar görünmeğe başla -
mı§tı. Bu sarma1ıklar, bana pek 
dokunur. Adsız br hummaya tu -
tulmuı gibi önce kızarırlar, sonra 
sararıp dökülürler. Diin içincien 
ı§tklanmı§ gergin yapraklariylc 
bir akıam bulutunu andıran dal -
lar, bakarsınız yarın cansız sarkt· 
verir.Ben, onlarda gelinliğine doy- . 
madan ölen tazderin yaıını c!u • , 
yar gibi olu1um. 

Evet geleceği belliydi; fakat o . 
kadar apansız bastırdı ki içimiz -
de hemen hemen §tqtrmıyan kal· 
maclı. Her ıolukta kamçısını ıak -
/atarak yirmi iki metrelik bir hır.· 
la ko§an bu deli poyraz, yiizlere 
erimi§ kıvılcım gibi çarpan §fi keı 
kin damlalı yağmur nemize ge • 
rekti? ... Hele aydınlık, durgun, ı· 
lık giinlercien sonra bu fılgın geliJ 
;yakııtı mı ya?... Şarlan baaan 
haydut sürüleri bile atlarına acır
lar, bu kadar ke.Jiin bir dola diz
ginle sokaklara saldırmazlar. 

Tramvay arabaları gene mu -
ıamba kokuauyla doldu. Kaputla· 
rın yakaları kalktı. Omuzlar çıkık. 
Enıeler büzülmü§. Dudaklarda, 
yüzlerde acı bir ilaç buruıma•ı 
var. Herkesin keyfi kaçmıı. lı · 
lak, çamurlu sokağa iğrenerek ba· 
sıyorlar. Arada sırada paltosuz • 
fara da rastlıyorum. Bunlar av , . 
sonunun .kurbanla.ndırlar. 

lıtanbulda güz uzun sürer, di · 
yenler, pcutırma yazını bekliye • 
rek odunculara hala tutanlar brı 
yil yandılar. Kt§ törensiz ğelili. • · 
Artık Kasım baba, önünOe•fel)e r. #. 

çekmiyor. GazetPler §Uracla bura· 
da kiraz ağaçlarmın çiçek açtığı· 
nı ;yazalı daha bir halta olmad r. 
Bu gidişle galiba çiçekle kar, bir 
dalda kavu§acaklar. 

Eıkilerin rcuathanesi manav 
dükkanlarıyclı. Meyvelere baka • 
rak: 

- Bu yıl kıf zorlu olacak! 
- Bu yıl kq aluıyacak! • 
Hükümlerini cerirlermif. "lca· 

diye,, de neler konU§uluyor Lil • 
mem, amma, ortalıktaki §U mu§ -

mala ve ayva bolluğuna bakılır· 
sa, halimiz duman gibi. 

Derci e bakın ki kı§a kar§ı dur- . 
mak için ;yalnız sıkı giyinmek de 

yetmez.. Sofraların ela donanmaıt · 
gerektir. Bizler, ki içi dt§ı çıplak 

adamlarız, işimiz düaya ka!clL · 
Gelin hep birden Tanrı yardımcı· 

rnız olsun! diyeUm. 
"Sözlerimi bitirmeden evvel. 

hepinizin bildiği gibi, büyük Ôn-
cler Atatürkün hayatlarına ıuikaıt 
teıebbü.-ünde bulunan hainler gö-

Seçim gizli reyle yapılmış, bi -
rinci reiı vekiıtiğine 65 reyle Bay 
Necip Serdengeçti, ikinci reis ve· 
killiğine 65 reyi? Beyoğlu azası 
Bay Tevfik Türe, kitiplik!ere 
Bay Faruki Derelr, Bay Refik Ah · 
met Sevengil, Bay Selam izzet 
Kayacan, Bay Retal Yılmaz seçif .. 
mitlerdir. 

Bu tezkere lıütçe encümenine 
gönderildi. Sonra ruznameye ge • 
çildi. Kamyonlara ve otobüslere 
verilen plakaların kurtun mühür
le mühürlenmeli hakkındaki fen 
heyetinin teklifi mülkiye encüme· 
nine, Süleymaniyedeki Elmaruf 
mahallesinde bir pazar kurulma -
sr mülkiye encümenine, bazı köy 
adlarının değif t.irilmesi hakkın • 
daki vilayet idare heyetinin tek -
lifleri mülkiye eı:cijJnenine, 930 
senesinden !onra belediyeye ~i -
ren memurların tekaütlük vazi -
yetleri h.\kkındaki muhasebenin 
tezkeresi kavan!n encümeninet 
933 sene.si kat'i hesap ~aporu büt• 
çe encümenine, bostanlarını ]a -
ğım sulariyle sulayan bostancrla- S Gezgin 
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verilmektedir. 

Vaziyet böyle oldukça serbeıt 
rekabet ıaha•ın::.ı çıkmak, meıela, 
belediyenin ke.,cli •ermayeıiyle 
lırın ve ka•ap dükkanı açmaıı 

pek mümkün değildir. Y alnı~ hu
kuki bir otorite oiarak liyatlar ü
zerinde nazım tJazileıi görmek 
(narh) ve cezalar •i•teminclerı dr· 
§arıya çıkamamaktır. 

N etekim bugün §ehirler ar .J•ın· 
da nakliye ücretleri - yiyecek • 
ten - yüzde altmıı ni•betinde in· 
dirilmif olduğu halde e§ya liyat • 
ları yerinde •aymaktadır. Bu rea· 
lite bizim tezimizi kuvvetlendire
cek mahiyettedir. Birinci planda 
belediyelerimiz ucuzluk İ§İne ko
operatil yolu ile girifmelidir. 

Sadri Ertem · 

Bu reyler tasnif edilirken Dai
mi Encümen seçimine baılanmı! -
br. Riyaset Divanı neticesi bildi
rildikten sonra daimi encümen 
seçim kağıtları ayrılmı§, okun • 1 
muıtur. Seçime €6 aza girmi1tir. 
Bay Fuat Fazlı, Bay Ihsan Na -
mık, Bay Avni, Bay Mehmet Ali, 
Bay Bican, Bay (:emalettin Fazıl 
Bay Amcıı T evflk, Bay Sadettin 
seçilmişlerdir. Bundan sonra di -
ğer encfünenleı· ~eçimi de yapıl • 
mııtır. 

Atatürke ve Baıbakanla fç I~ • 
leri Ba;:anına ;~kilecek telgr'l.f -
lar haz:rıanmrşh. Bunlar okundu 

rın daha ıiddetli bir suretle teza-
landırılmaları hakkındaki sıhhat 

müdürlüğü tezkeresi sıhhiye encü 
menine havale edildikten sonra 
sah günü topla·ımak üzere top .. 
lantıya son verildi. 
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ikramiyeli sigaralar 
inhisarlar idaresi tarafından ha

zırlanm~!da olan ikramiyeli yeni· 
ce ıiğaraları dür.den itibaren sa • 
lı§a çı:<arılmı§tır. Paketlerin ikra
miyeli olduğu ıiğara sıraları üze· 
rindeki mühürlü kopondan anla· 
şılncakhr. 

Yenice sığaralarmdaki ikrami · 
yeler 100, 50, 25, lOt ve 5 lira o· 
larak tesbit edilmiıtir. İdare, ye· 
nice ııgaraları ikramiyesinden iyi 
neticeler aldığı takdirde bu usulü 

. diğer ngnr:ı!crn c:n tatbik edecek. 
tir. 

Tramvay seferleri 
ltlemekte olan bir tramvay ara• 

basının en çok kaç sene çalışabi

leceği etrafında yapılan araştır -
malarda belediye fen heyeti , bu 
noktayı kat'i olarak gideremiye • 

ceğini ve herhangi bir mesuliyet 
te alamryacağmı bildirmiştir. Di -

ğer taraftan imtiyazlı kumpanya -
lara bakan hükumet bat müfettit· 
liğ i bazı tramvay hatlarındaki se
ferlerin ihtiyacı karşıhyamadığı • 

m gözönünde tutarak bir asgari 
sefer tarifesi hazırlamaya karar 
vermiştir. Kumpanyanın her hatta 

en az kaç sefer yapacağı bu tari
f ede gösterilecek ve kumpanya bu 
mikdardan az ıefer yapmıyaC9.k · 
tTI". 

Bu hususta kumpany ile müza

kerelere başlanmıştır. 
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N••f h• J d Balıklıda soygun 1 u usu artan şe ır er e yapan iki kişi! ı 
açılacak eczahaneler Biri yakalandı, Biri de 

yakalanmak üzetedir 

Drahmi 
Yeni 25 kuruşluk sürü
lürken, iş meydana çıkti! 

Yu.suf iıminde birinin dükka • 
nına Sarandi iı~ninde biri gehniş. 

Açık kapıdan 
giren kadınl 

• 
Bayan Marika, evı 
yanıldığını söylüyor~·· ! 

Eczahane açmak için yapılan 
müracaatlar derecelere ayrıldı 

Bir hafta kadar önce Balıklı alıtverİ§ elmİf, ~" arada bir Yu - Binhir direkte bir evin üıl -" 
tında Şadman isminde bir IJ•Y bit 
alt katında da Fikret isnıin°:,, 
Bayan oturuyorlar. Sokak 1' _...ı 

A!hra, 1 (Kurun) - Nüfusu 
artan kasaba ve !ehirlerimizde ye 
ni ~c:;aneler ;-.ç.ılacağrnı bildirmiı· 
tim. Vilayet idare heyetlerince ya· 
pdan projolerin Bakanlıkea ka • 
bulünden sonra açılacal< olan bu 
eczar;.eler i;in bir çok müracaat -
Jar yapıldığından bakanlık bu mu· 
racaatlan aıağıda. gösterilen şe · 
killerde derecelere ayırmışbr: 

1 - Eczaneleri, hususi kanun 
tatbikatı neticesinde, kapatılm~ 
olanlar. 

1 

2 - Eczanelerin tahdidinden 

sonra eczanelerini kapatmak, deV" 

retmek, satmak mecburiyetinde 
kalanlar. 

3 - ilk defa eezana açacak o • 
lanlar. 

4 - Eczaneleri~ tahdidinden 
evvel eczane ıahibi olup eczane · 
lerini meıru aebeplerle kapatmış. 

olanlar. 
5 - Eczanelerini,bir beldeden di
ğerine, veya ayni beJde dahilinde 
yeni eczane açılmasına karar ve· 
rilen yere nakletmek istiyenler. 

6 - Hacir, ifli.a gibi mecburi 
sebeplerle eczaneleri kapatılan · 
lardan itibarını iade edenleı-. 

Bu tartlar dahilindeki derece • 
lerin herhingiıinde müracaatlar 
taaddüt edene, eczacı mektebin • 
den §Ikıı tarihleri tercihte esas 
tutulacaktır. 

Evkaf teşkilatı kanununun tatbikile 
6() memur açıkta kalacak 

mürekkep idare mecliıi, latan.bul • 
da bir batmüdürlük ile üç müdür • 
lük kurulacaktır. Ankara Evkaf 
direktörlüğü kaldırılarak vazife • 
•i genel direktör)ükçe görülecek • 
tir. Yeni tqkilitm tatbikinde 60 

rum hastahanesi asabiye koğuşu 

kardiyanlarından Bay Vasil, ni · 
§anhsı Bayan Kiryakiçe ile birlik 
te haıstahane civarında gezerken, 
karşılarına iki kişi çıkmış, "ya pa· 
ranızı, ya canınızı!,, demiıler. Va 
sil yanındaki 125 kuruşu, Kirya -
kiçe de elindeki içi hof çantayı 
vermek suretile canlarını kurtar. 
mışlar. Sonradan arattırma ya -
pılmıf, bu iki kitinin kimler oldu
ğu bir türlü anlaşılamamıı. 

Bu vakadan iki aün ıonra, tip 
talebesinden Bay Muzaffer Muıta 
fanın karşısına da ııene ayni yer. 
de iki kişi çıkarak, ayni yoldan 
tehditle üzerindeki üç yüz elli ku 
J'U!U almışlar. Zaten yapılmakta 
olan araftımıa, bu ikinci vaka Ü· 

zerine ilerlemif, suçlulardan bi • 
rinin izi bulunmuş. Bakırköyün 
Oımaniye köyünden Ömer oğlu 
Bekir Sirkecide yakalanmı§. Öte · 
ki ıuçlunun da bunun arkadaşı 
Burgaz köylü Recep olduğu anla· 
şrlmıştrr. O da yakalanmak üze -
redir. 

Ömer oğlu Bekir, dün akşam 
üzeri Tüzeye getirilmİ§tİr. Genel 
savamanyar Bay Şefik, araştırma 

ya önemle elkoymuFur• 

Nl:ara, 1 (Kurun) - Kamu· 
taydan geri alınarak tadil edil· 
dilden sonra BaJba.kanbğa veri· 
len evkaf teşkil9.b kanunu müza • 
keı·e!l!ne yal.,nda ha.şlamlacakhr. 

Buna göre, evkaf genel direktör -
!üğünde bir b~ıkan ve üç üyeden r"'lemur açıkta kalacakt1r. K• • 

1msesız çocuklar 
R.'"reten ve kenevir Ölçü, ayar'. memur:la7.ı 

2 erigal ı Ankara, 1, (Kurun) - Ölçü, a· 
Ar~ara, ı (Kurun) _ Tarım yar memurJuklarma tercihan sa. -

Bald.·dığmca, mütehas11ı Tob. nayt mektep!eri mezunlannın ta -
ler'in keten ve kenevir zeriyah yinleri kararlaştı. Bnnlara ehli • 
hakkındaki raporunun tetkikine yeti erine göre 40. 145 lira araşın • 
ba!landı. R-akanhk bu nevi zira • ~~~Y!~~eeektiı::__~- _ 
ati teıvik ve himaye edici tedbir • 
ler alacaktır. 

Diğer taraftan Trabzonda kc· 
rul~:ak fobrika etrafında da ince
lemelere l:aş!anmıştır. 

İ!.tilnbul Bel~diqui 

~ıhir1i"yatrosu 

ıuııımıuııı 

~JI 
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Bugün saat 10 
da ~ocuklara tiyat 
ro dersi, saat 15 
te umuma operet, 
Akşam saat 20 de 
saz, cız opereti. 

Yazan: Ekrem Re 
şi t, müzik Cemal 

Reşit. 

Belediyenin Galatadaki kimse
siz çocuklar yurdunun iki aene ev 
vel alınan ve ahlaklan düzelen 
çocuklardan on beşi yakında yuı·d 
dan çıkarılarak dışarda muhtelif 
yerlere yerleştirilet:eklerdir. 

Bunların yerine yeniden kimıe 
ıiz ve sefil çocuklar alınacaktır. 

Yurdun 60 kitilik kadrosu tat • 
mı§, yurd mevcudu sekseni bul -
muftur. · 

Göçmenlerin getirecekleri 

Devlet demiTqolla1ı 
genel direktörlüğü 
Ar.kara, 1, (Kurun) - Devlet 

de'.:!)İryolla.rı genel direktörlüğiiıle 
posta telgraf genel direktörü Na • 

zif'in tayin edilmesi ihtimali 
kuvvetle :!Öylerunektedir. 

_F_R_A_N_S _I Z-T l_Y_A_T_R_O _SU-- keresteler 

Pirinç istihsalimjz 

Romanyadan gelecek muhacir • 

SÜREYYA lerin getirecekleri kerestelerin da 

Opereti ha üç ay gümrük resminden muaf 
olmaları hakkındaki kanun vila
yete ve gümrüklere hildirilmiJtir. 30 mİilJOn kilo Bngün ınatine 16 da, suvare 20,30 da 

(K ) BAY - BAY.4.N 
.. Ank~·a, 1, urun - Tarım Büyilk Operet · 

ba!:..a::ılığmca yapılan bir iatati.ati· ' Yazanlar: Mahmut Yesari ve 1ücdet 
ğe.göre bu ıeneki pirinç iıtihsala Rüştü. Besteliyenler: Sezai ve Sey • 
trmız 30 milyon kiloduT. Bu mik - (ettin Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te -

dar, memleketin pirinç. ihtiyacını _ı_e_fo_n_:_4_18_1_9 ________ _ 

tarıamen karplamakta.dır. 

klu:ı Nim mek f eplerine, 
parasız talebe yazımı 

An.kara, 1, (Kurun) -Muallim 
mektep!erine paraıız yatılı talebe 

. yazımına dersler hatladığı halde 
devam edilmektedir. Müracaat • 

· ldr alınması kararlaıtınlan ye • 
kUbu bulmamı,trr. 

Naşit - E1 tuğra[ Sadi 
Şehzade001ı TURA.N Tigatroaun.da 

Bu ıece saat ~30 t!a 
Cumartesi - Pa:ıar 
mCJtine 15 te, 3 iincü 

defa olarak 
BABA 

Büyük aile piy~i 3 
perde. Ayrıca 1'aşi· 
din komedisi. Her 

tarafa. tram\-a~'· Telefon: 22127 

Trakyadaki göçmen evleri için ye 
niden şehrimiıden tazı malzeme 
ahnmıya ba~lanmıştır. 

içki a1eydarlarının yıllık 
kongresi 

Türkiye içki Alcydarı Gençler Ku
rumu Genel Se/;rcl<!rliğinden: 

Kurumumuz 5 inci y11Jrk kon~ere -
si: : 3 ikinci teşrin pazar ::ünü :wtf 9,7> 
ta İstanbul Halkevinde yapılaaktır. 

Bu kongrenin ülkümüz ve içki düş 
manlığr ile ne kadar önemli bir bağı 
olduğunu söylemeği gerek~iz buluruz. 

Bu sebeple hittün üyelerimizin kon
~·t-ye gelmelt'rini dileriz. 

""'t.mım1urnamııııınıtırı1111M"'"llT'ttu1Hnııt••ırwnttnıınt11""ıumııtt"1fllnfrn."""'11 1ı' 

İrtihal 
Bt1dapeştede iki saat geçirmek A R Z U 1-11-935 cuma gecesi saat 4,5 te 
Çigan musikisini dinlemek pederim mütckaidini aS'keriyeden Bay 
ve en ziyade SeTdikleri armti görmek E D E N L E R Ahme?t Kadri nfat etmiştir. Cenaze. 
Bu hafta SOMER sinemasına gitmeli ve kemali nauvaffakiyetle gös- isinde bulunan arkadaşlarıma ve gerek 

rilmekte olan ı kendi arkadaşlarına ayrı ayrı teşek • 
S T R A D 1 V A R 1 U S küre teessürüm mani olduğundan 
<K E il A. N L A R ç A L A R K E N) 1 muhterem gazetenizle ailem namma 

)Jfiyük müı:ikli filmini gÖrüp dinlemelidirler. \ te;:ekkür ederim. 
Baş rolde: G USTA V F R O EH L I C R ı ~aman gazetesi nıürettiplerinden 

••••• nıveten: PARAMOUNT .Jurnal havad~leri. ____ ,, M. Adntın 

nan parasını yeui piyaıaya çıka -
rılan yirmi beş kuruşluklardan -
mı§ gibi ıürmeic istemif. Fakat. 
Yusuf ıüphelenmiş, yanındaki 
dükkanct} a eöslenni§, paranıu 

Türk paraıt olm:lyıp drahmi ol " 
duğunu öğrenin,e, iti derhal po -
lise haber vermİf~ Sarandi yaka • 
lanmıfb1'. 

Sarandi, araı•.l~·ma genitletil ~ 
mek üzere dün ait.tam üzeri poliı• 
çe tüzeye gönderUmiıtir. 

Gerze kurta.rıldı 

. e,.. 
açık kalmıf, bu sırada içerı~.t!' 
radan adı Marika olduğu • J' 
lan bir Bayan girmiı, ıeneoı .... 
selam ta üst kata çıkmış. (Jıt i" 
taki odalardan birinde dur'° ı.lr 

~ıı P" 
pağı açık ıandıkta buidoldi"'° 
el çantn.sma el almı§ ve ıııer Jr 
basamaklarım dörder dörder ır 
yarak a§ağıya inerken Şadııı,ıılı' • 
raEmdnn 8'Örülmüf. Şadına~ 
ğırmrya baılamrı, alt katta it' 
Fikret. sofaya fırlamıf, evi?,~ 
de yabancı bir kadm 1" · ~ 

Fak at ortada iki üzerine atılmıı, yakatanı•t- ~tı 
kadın yok dın bir olup Marikayı palife 

Şileninı Katakiı:ez iakeleainde lim etmiıler. et'f 
karaya oturduğunu yazdıfımız Dün akıam üzeri Tüzeye! Jllı ı 
Gerze vapuru dün tahliıiye idare. len Marika , çanta ahııadli' p
ıi tarafmdan k-Mtarılmııtır. evr.le Ayıe isminde bir tanı0' 1Jı' 

Bu vapurda bulunan iki yüz ka oturduğunu ıanıp açık )eş~ e~ 
dar yolcu Beykoz jandarma ko • yanbılrkla iç.eriye girdiği~'' >' 
mutanı tarafından Pilci köyü - yamldı,ğmı iddia etmektedıt• 
ne kadar gönderilen otobüsler raştmna, derinleıtiriliyor· 
tarafından tqmarak yerlerine 31 kişilik dava! ti 
aönderilmiıtir. takan iılerinde ıahte evr.~d, 1 

Ouyduiumuza ıöre bu vapur zimi auretile emlik taf~ıl ı 111 ı 
yolculannd.m iki kadın buluna - aıile açılan otuz bir mas~,,. 
mamı§tır. Bunların ne olduklan ki iak!n ıuiiıtimali davat~iJSI 1 
araştırılmaktadır. bul ağır ceza hakyerind• 

Fırbna emurnda ıehrin birçok görülmiiJtür. • .ı~ ~ 
yerlerinde telefon telleri bozul - Duru,ma, ceza ~~~ 
--7? '&..- ~.;.ı.:. • .,ı_ •-1•'• .... la .... ~•-y-.-- lnftrhı:lr• --1~.1-n 1.,.;,. ]IJı" 
lart• durnıu,tu. Dün bozulan tele- aörillen dava ile ilgiıi a0 . lı" 
fonlar da yapılmıştır. alır cezaya getirtilmesi ~iıl· 

Karadenizdea gel~esi ~kle • ka rüne kalm~fbı'~ · • çl' 
nen bazı vapurla:·, dun de lımanı- Çırak gerı donmegtfl. I' 
mıza gelnıemitlHdir. Tahı: kalede dükkina ~~ 

lin ·bir yerde on yedi lir• -~ı // 
ihtisaa mahkemelerinde varmış. Parayı almağa <;~ 0,'rl 

ramı yollamış. A vranı, bı 
Altın kaçakçılığı 

Duı uşma iki sene sonra 
yeniden başlad: 

1933 aeneıin:le 225 altın lira 
ve 1676 liralık Doyçe Bankası çe
kini memleket haricine çıkarmak 
isteyen ve Romanya vapuru ma • 
kinistine de 225 albn lira verir -
ken yakalanan Y ako'nun duruı • 
maaına dün 8 inci ihtıaaa mahke
mesinde devam cdilmiıtir. Adliye 
yanmadan evvel dunıtmaaına bat 
lanan Y ako'nun adliye yanıınm
da evrakı yandığından iki sene · 
dir duruşma.sına devam edileme • 
mitti. Y akalanarı 225 altın da ad
liye kaaaımda bulunduğundan 
yangında onlar ..Ja yanarak külç~ 
haline gelmit ve yangından aonra 
çıkarılmıştı. Suçlunun üzerinde 
bundan baıka 2000 drahmi, bir 
dolar ve 61 Türk lira&ı da bulun
mu§tu. Tahkikat yapılmak üzere 
duruşma hatka giine lnrakılmıt -
tır. 

Salahaddin Rifatın 
muhakemesi 

aeri dönmemiı. pOJ'" ~ 
B • K"' •1 ı 11 unun üzenne amı .• . .J:.ıt•r 

vurm~, Avramı yakala~,,J~
1 

ramın cebinde on altı Iir•Jı r"J~ 
muı, paranın bir liruını .. : "~ 
ğı anlaıdmııtır. Şimdi tııS 
lrikat yapılıyor. 

====~--...... .,,, 
Nüfus sayımından 10 

meslek tasnifi ,_f 
d ıı•011 ·~ 1927 nüfus saymıın a tlet' 

pda.n meslek tasnifi cet"'~" 
zimine batlanmıtbr· l§te fi"'' 
madığı için, yeni nufllt. d: ~ 1 
göre bu cetvellerin yenı li~ 0 

zimie ba,Ianmııtır. ltl" ı i~iı' 
duğu kadar. iyi yapıflıı~telı'' 
konomi bakanlığı bir ~r toP1 

çağıTmıf, ve Ankarada 
h yapılmı§tır. . h~ Jı# 

Toplantıda cetveh~ 
lar dairesinde hazırl . 

ınq~tur. . ktÖf~.J' 
istatistik genel dıre ~1 

jf uzer• . .A 
İ!lerde çahtınak kat., -iP. 
150 memur a}uııya 
tir. . ıeıil 

--···· d bıi .,,oif çakçılık planını~ a .. ,_.;,; J 
" ı ,01 1 fi 

Göçmenlerin ~kerlerini alarak mesi için ç~l~tıgın )rbıJSt-f11' 
mühim miktarda. teker kaçakçılr Jefon tirketının m• . ,,;~ 
ğı yapmaktan a;ııçlu Sali.hattin termi,tir. .. ~eJcİJJe~ı İA 
Rifat ve arkadaJlarmın dllnl!ma- Suçlu ve gü,11rul<,, dı.it b1' e 
larma dün 8 inci ihtnu mahkeme t hkikatı geni~!elır.ege lt'"e~ i 
ainde devam edilmiıtir. Güm-.:ük- a ki . I adığtudaJI Jl"l ,şr ~ ~ 
leı- vekili Nurettin, Salilıattin Ri- t~ e~ı ~ ... ~ bildiritıııif ~ ~ 
fatm, Varnaya gitmeden evvel o- nın bıttıgı , ıüııii,,- b" 
n.daki ticarethane ve 9irket1er1e kinciteırin &aiJ 

telef onla konutbiiunu ve bu ka - tır • 



il An1erikada 
Neler Gördüm? 
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Amerika basın bürosu 
liariciye nazl~ı denen adame Amerika 
teşkilatı esasiyesi hiçbir salahiyet 

vermemiştir 

ıemiıı katındaki finana b:>.:ını 
büroıuna aittim. Buraıı tahaf bi. 
daire, tezyinatı bütün dünyadaki 
'1irektörlüklerinki ıibidi ... Dıvar • 
l&rı Holivud yddı:ı.larm ıeıimle
rile .aüılenmittir. Biraz daha seyre 
dilirıe yükıek finano bakan.lığı . 
llııı bu aralık oduında ekratlarda 

törülen cinıi cazibenin tarihi gra 
filderi yapılacak ve bunların men 
leind.en zamanımıza kadar geçen 
lelitıne kaydedilecektir. 

Meılekda,lar, çaketaiz, olarak, 
l~zelik edip duruyorlar. Unut· 
lllıyahm ki ayaklarını kaldırmıı 
bıaıa üzerine dayamıtlardır. Hep,. 
1 •on derece gençtirler. Maama . 
f'h • bunda taıılacak bir feY yok • 
ı.ar. 
konferanı aaati yakınlatıyor. 
~<lrgentavın birinci katta olan bil 
~una gidiyoruz. Bir iki dakika 
lonra bakanın ıekreteri bizi hu -
1~i da'reye götürdü. 

Bu oda, dört duvarına udmıt a· 
~'h.kta centilmenlerin res1mleriyle, 
~1\lr galeriaine benziyordu. Bun

r bakanın kendi ataları deiil, 
~1efleri de. Ne garip tesadüftür ki 

l>ıi de birer banka teıiı eden COJ .. _1_ ı.l.u . 

l k:abine:le, tek Yahudi bakan o

n' ı Morıentav da bir bankerdir. 
\Uı\'elt } ükıek finanı adamları· 
~ ka.rıı bi~yük kinine rağmen, na· 
•:Is.. . bo f" ~ ""a.naneyı zamamıt ve ınanı 

~ko.nlığına it adamlarından baş-
hiris ~ni getirememiıtir. Bu · 

lıunıa beraber Morgcntav Ruz . 
~~lt'in sadık arkadatlarmdan bi
l'ıdir. 

d ··Fi~.ik haliyle bir AmerikalJ en· 
) U.trı adamı olduğunu göıteri • 

1 
Or, Snmlı ıoydan gelme olma • 
k Ya.ln.ız gözlerinden ve burnunun 
betlterli olutundan belli oluyor. 

1ıınd · b .. h' ı_ a, ınce oyu, mt~t ıt omuz· 
~ l"l,. dört köteli çenesi ona bir A· 

1~rıka.Iı atlet halini veriyor. Va
"1 ttonda herkes beyaz giyindiği 
~ de onun haftan aıağıya mavi 
hı bıattan br elbiıeye bürünmesi 
· rlacak bir cürettir. 

~~~ıi ıülümsiyerek kabul etti. 
~ b etmiyorsa da, zamanmı 
~:h ettrimeğe gelen bizler için 
~a.kkak içinden öfkeleniyordu. 

e o gülümıemeıiyle dedi ki: 

aıak' ''Centilmenler, bugün sizi 
t11r alandıracak bir sözüm yok -. ,, 
~ttı"da. F~kat madeni paralar hak-
~ hırlakım ıayialar vardır. 

bil'ib·0~ıentav dinliyor, ıua!leri 
~\atıl trı arkası ııra yağıyordu. 
"' arı anlat "' 1 ·· .. ·· ,,0~ .. maga uzum gormu· 
)'tıd · Çunkü pek de ali.ka u -
•o"d ıracak feyler değildi. Birisi 

~: 

)'~ Pkaranın kıymeti düterae ne 
ca •ınız? ....... B . 

tidece~boJ maçını seyretmeğe 
li 51tn. 

~eııe~;eı kahkaha ile güldü. 
.. , .. etQı •ı_larırn daha ziyade ıı • 

"'it old:dıl~r. ~onf~ranı da bit· 
~~k · Şıındı benı takdim et • 

•ıtaıı ıeldi: 

- "Bir Pariıli gazeteci ••• ,, 
Morgentav sevimli bir gülütle 

dedi ki: 
- Bu küçük sualler hoşunuza 

gitti mi? 
- Hem botuma ıitti, hem ali.· 

kalandrm. Şunu itiraf edeyim ki 
bu finanı ıuallerinin bazılarını 
takip edemedim. 

Bakan heaaplanmıt bir feytan
lıkla bana bakarak cevap verdi: 

- Ya ben, bu suallerden bir
şey anladım mı sanıyorsunuz? 
Yanından çıktık. Bu demokra· 

tik komedya bitince, Morgentav 
da ciddi itlerine bathyacaktı. 

HORDELL HULL 
Birkaç ıaat sonra, gene bu me

rasim, Amerika dıt ıiyaıa•ının a· 
naneleri bekçiıi olan Kordell 
Hull'ün yanında başhyacak. Be • 
yaz evin yanında bulunan Dıt it
leri Bakanlığı Vatingtonun en 
ehemiyetli, en geniı binaların • 
dan biridir. Burada siyasa itle • 
rinden baıka harp ve deniz büro
ları da bulunmaktadır. Kapılar 
önünde hiçbir memur görülmü • 
yor. Acaba ukert muhafasa altı
na a!mması lizımgelen tlaire yal· 
nız Finans Bakanlıiı mıdır? 

Bitmea, uzun dohlialeri rut • 
gele dolaıtıklan, operanmkilere 
benziyen geniı mermer merdiven
leri çıktıktan sonra bum büro • 
ıunun önüne geldim. Bu dairenin 
duvarlarında hiç olmazaa reıim· 
lerin yerine haritalar ve grafikler 
vardı. D.f ıiyaaada meslekdaıla • 
rım olanlar evvelkilerden daha 
gençtiler. Franıız Dıt itleri Ba -
kanhğında dolatanlara hiç de 
benzemiyorlardı. 

Bay Hull bizi ayakta kabul el· 
ti. Onun da odasında ıeleflerinin 
reıimleri vardı. Belli ki onların 
ciddi bakıtları altmda çahtıyor
du. Bu zat ince yapılı, kır saçlı, 
Nevyorkta hiç görülmiyen, Birle
tik Amerika.da nadir tesadüf edi· 
len eıki soy Amerikalılar tipinde 
idi. Tatlı ve incelikle dolu bir 
çehresi vardı. Kolay teairlerden 
hotlanmıyarak nezaketli bir ingi· 
lizce ile konuıuyordu. Morgentav 
ceYap vermek iatemediği feylerde 
latife ediyor, bu iıe gözlerini in· 
direrek, ıöyliyemiyeeeğini anla • 
tan pek nazik bir "ah,, çekiyor. 

Maamafih nazari olarak pek 
güzel mazereti vardır. Dıt politi· 
kaya taalluk eden ıeylerle Cum
hurreiıi uğratıyor, ayanm re
yini aldıktan ıonra karar veriyor, 
tabii bunlara o cevap verebilir. 
Bu kadar hrrıla aranı'an bu mev· 
kie geçen adamın teıiri, tahıma 
göre ya hiç, yahut pek çoktur. Bi· 
zim memlekette "Hariciye Nazı
rr11 denilen ada1J1.a Amerika tef • 
kili.tı eaaıiye kanunu hiçbir aala
hiyet vermemittir. 

Bir küçük gazeteci ıordu: 

- Bolivya, Birletik Amerika
ya bir tefekkür notaıı ıöndermit 
midir? 

- Daha göndermedi. 
(Arkası var) 
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Hararda her sene 600 milyon 
boncuk satılıyormuş 

Memur kapıdan. girer girmez yaygara birdenb;re 
kesilmişti. Gelen adam şapkasını öne doğru bastırdı; 

Hepsine dikdik bakı vordu 
Harar: 11 Mayu 

Hararda hizi kartılıyanlar ıi · 
lah atarak cümbü• ediyorlardı . Şe
hirde kadın ve ihtiyarlardan baı · 
ka kimıe kalma:nııtı. 

Hintliler, üzerlerimize türlü tür. 
lü levantalar ıe!piyorlar, terleri 
mızı kurutma" için ellerimize 
misk kokulu ipek mendiller ııkıt 
tırıyorlardı. Bizi karşılıyanlar a · 
raunda Harar naibi, müftü ve i 
marnlar da vardı. Şehre daha biı 
ıaat meaaf eden itibaren her Ç4!Y 

rek ıaatte bir b1r zabitin kuman -
daıiyle bir bölük Habet askeri bi 
zi ıeli.mlıyordu. Şehre yaklaıır 
ken iki bin Habet aakerini ıelam 
vaziyetinde bulJuk. Bunların i · 
çinde en büyülü Balmhaui Şita 
idi. Sür kapııından ıirerken bürç
lerden toplar a~ıldı. Her top atıl• 
dıkça ahali yaygaraya baılıyor. 

çılgınca sevinç eğlenceleri ıöste • 
riyordu. Bütün hfllk: 

- Lu lu lu... Diye baiırJY01' 
du. 

Doiru ıaraya geldik. Buraya 
İngiliz, Fran11z ve İtalyan komo • 
loıları da ıeldiler. Görüştük 
Bunlardan Habeıiıtan hakkında 
maliimat aldım. 

Biras aonra- hedQr.ler seldiii· 
ni haber verdiler. Baktım büyük 
bir ıığır, koyun;ar, kuzular ve ü 
züm ıepetleri.. Hepıini benimle 
beraber ıelen Habet aıkerine he
diye ettim. Pencereden ıeyredi -
yordum. Habetler, hepsini kesip 
derisini ytizdüler ve çiy çiy yeme 
ğe başladılar. Mihmandarımız 
Mehmet Elnakip adlı ıevimli bir 
ıençti. Cumarteıi günü bizi Adi 
aababaya ıötfü·e..-ek katırları de 
o hazırlıyacaktı. 

Burada intan yola çıkacaiı va· 
kit Necadi denen bir mekkareci 
bulmağa mecbut~ur. Bu adam ka· 
tırcıları tedarik eder. Katırcılat 

eler uzak bir yerden gelmitlerae 
hayvanları rahatlandırmadan yo 
la çıkmazlar. Çünkü hayvanlara 
ayrıca yem vermezler. Yolda bul· 
duklarını yedirirler. 

Gezginler b ından ıonra alı • 
cı, çırak ve sair bütün hademele
ri de önceden ~ularlar. Buralar • 
da timendifer yapılmadan Gnce 
hazırlıklar sahilde yapılırdı. Ha· 
demelere Aıkeri derler. Bunlar, 
kimin hizmetine girerlerse asket 
gibi itaat ederler Ölüme bile sal 
dırırlar. Bunlaı'ı ıilihlandırmak 
adettir. Gezgini~ ·, paralarına gö· 
re istedikleri k& ... ~ar Askeri a!abi· 
lir. Hükllnıet z:>rluk göstermez. 

Biraz Harar hakkındıt. malu • 
mat vereyim: Harar uzaktan gö
rünmez. Şehrin etrafı bir ıür)e 
çevrilmittir. Evleri tat ve ker!;>iç · 
ten yapılmıttır. Şehrin etrafı ye · 
til bahçelerle çe\ rilidir. Bahçeler· 
de teker kamışı, muz, kahve. ü • 
züm, limon, portakal, kahak hı .. 
yar, patlican, domates fasulye
gibi meyve ve sebzeler yetişir 

Kadınlar evleri!'! damlarında otu· 
rurlar. Fakat dıtıt rdan glirllnmez. 
ler. Bu tehir füıtüva hathna vakm 
olduiu halde :'eni2 yüzünden 

H arard an bir maMara 

1856 metre yükıekliğinde bulun
maıı ve etrafının bağ ve bahçeler· 
le çevrili bulunması, havaımı ıe
rinletir. Yazın .ıcaklık 26 ıanti · 
grad dereceyi geçmez. Burada kı
tm yajmur yağmaz. Yağmur Ma~ 
yııtan batlıyarak Ey!Ulün nihaye· 
tine kadar ıürer. Haziran, Tem -
muz, Ağustos, Eylul en ıiddetli 
yağmur aylarıdır. 

Harardan Erer adlı 'bir dere 
;a-eçi7or,, ki bin kilometre meaafw 
de Somali ve Ogaden araziıini 

geçtikten sonra kumlar araıındtt 

kayboluyor, Hararın pazar yerine 
en uzak yerlerden Habet kadın • 
ları tereyağı, tavuk, bal getirerek 
satarlar. Habet kadınları aldıkla· 
rı paranın bir kısmı ile boncuk V .:! 

ayna ıatın alırlar. Bunun için H2"• 
rarda Almanya ve T riyeate ma · 
muli.tından her yıl, her biri altı 
bin boncuklu yüz bin kutu bon -
cuk ve üç yüz bin ayna satılır . 

En çok kırmızı ve mavi renk 
kumat 11tılmaktadır. 

Hararın en büyük dağı Gon • 
dar dağıdır. Deniz yüzünden 
3200 metre yüksekliğindedir. 

1900 yılında Hararda bat gös· 
teren korkunç bir kolera ahalinin 
üçte birini mahvetmif. Habe~is -
tan halkının en büyük zevki avcı• 
hktır. Herkeı r.ırduğu vahti hay · 
vanm kuyruğunu kapısına naza. 
takımı gibi asar. Bu asma, büyük 
bir törenle yap·lır. Resmi günler 
de kaplan ve buna benzer hayvan 
öldürenler perç!mini bir şeref ta• 
cı aibi batların:ı takarlar. Hay 
van öldürmiyen bir perçem takar . 
ıa •ahtekirlrk y.ıpmıt olur. Ha · 
1'arda birkaç da cami vardır. 

Harar dan ilalkı§: 15 M a;ııı 

Hareketimiz len önce katırcı -
lar gelip eşyalarımızı muayene e~

tiler. Hemen hepsi: 

- Bu sandıklar ağırdır. Götü· 
remeyiz.. Dey!p gittiler. Fakat 
hareket gi.ınü b:.itün efyayı dıtar• 
çıkarıp yığdılar. Bütün katırla~ 

bir kitinir. olmadığı için her ka · 
tırcı hafif yükü lıendisi almak is· 
tiyorciu. I!.. ~~ l, &ralarında onu a· 
lınmaz bir kavga halini aldı. Tanı 
bir buçuk .aat Lağrıftılar. Niha 
yet bunlArın kavgasını halletme(; 

için Oto Cemnali adlı bir memur 
geldi. Memur kapıdan girer sir -
mez bağırma kesildi. Seıler al • 
çaldı. Memur, ,apkaaını öne doğ
ru bastırdı. Hep .. ine dik dik bak . 
tı. Herifler put keıilmiJlerdi. M~ 
mur, bütün yükleri birer birer e -
liyle tarttı. Şimdi Necadi birkaç 
sandığı vaktiyle pazarlıkta gör . 
mediğini, bunların götürülemiye • 
ceğini iddia ediyordu. Mihman • 
dar bunlar~ Necarlinin görmüı ol 
duğunu ~bitlerle iıbat ediyordu. 
tik önce Necadi ile mihmandar 
bir küp balına iddiaya girdiler. 
Her ikisi ayrı ayrı iddialarım il~ 
ri sürdü. Neticede memur bir ha . 
kim gibi hükmü verdi. Necadi 
haksızdı. Bir buçuk ıaat etrafı 
yaygaraya veren Necadi, !İmdi 
süt dökmüş kedi gibi idi. Hiç kar . 
şılık vermiyordu. Bu, buranın bir 
adeti imi,. Eıya!ar yükletildi, yo
la düzeldik. Buradaki katırlann 
hepsi yularsız ve nalsızdırlar. 

İki saat yürüdükten sonra Kar
sa denen bir tepenin yamacına 

konduk. Kafilemizde kırktan faz· 
la katır vardı. Burada kaç kiti ol• 
duğumuzu adlariyle tesbit ettim. 
Ho.beı adları hakkında bir fikir 
vermek üzere ya:ııyorum: 

Mevcut: Ben, Binbatı Tiilip, 
Çavut Yasin, İb rahim Bekir, orta· 
ğı Şevket. Yanımızda bulunan aı· 
ker: Ebubekir Çavuı, Ömer, Oı • 
man, Hasan ve Avni. On beı ka
tırcı. On dört askeri yani hizmet· 
çi. Katırcıların adları ıunlardı. 
Sama, Kokulla, Şefav, Belay, A • 
dis, Hilo, Botkas, Allamo, Grado, 
Yuvata, Goşo, Gezmo ve ıaire. 

Dağlarda kafile, vahıi hay · 
vanlardan uzaklaşmak için su ke· 
narlarında konmaz, daima yedi 
sek iz yüz metre uzakta konar. 
Çünkü kaplan, kurt gibi hayvan• 
lar gece suya geliyorlar. Karar -
gah kurulan yerlere odunlarla bü
yük ateşl er yakılır ve sabaha ka • 
dar nöbet beklenir. 

Mola verdiğimiz yerden lcal <# 

kıp giderken birtakım kadınlar 

bize doeru yaklaştılar. Ellerind~ . . . . ... , 
::; ı :- §CY ıcr ••ı ~u • .:1uı uülu. 

S. ' v • • d d'I - ·:e et~~ gchrıyor, e 1 er 
Ve i:i:r.h e:tilcr: 

<.4rkası var) 
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Kalp Buhranı 
~ 

G · t 't k ·· ıt ·· · 1 •r :~:i:ı ~:a~u::r~ö:::!~. ~:~::!! azıan ep e u ur ış erı · sıvasta 
Önemle ilerliyor Yapılan 

işJere 

f Aşk, fklacera ve Hayat Romanı 
f Yazan: Kadircan Kaflı 

Halbuki ben bunları hatta dikkatle! 
oıto.~.µş değildim. 

iki gün sonra cebimi karıştırırken 
ayni mektup yeniden elime geçti ve 
bu sefer dikkatle okudum. 

O saatte, her halde kendime daha 
ya~ındrm. 

Beni bir düşünce aldı. 
Di!dikodu oluyormuş ha! .• 
Nerelerde geziyor ve yoruluyor -

muş? .. 
İlk defa olarak kıskançhk duygu -

su şimşek hızile damarlarımı yaktı. 

Beynime vurdu. 
Neden bu böyle olmuştu? 
Eğer Zübeydenin benden ayrılma -

siJe pek fena bir hale düşeceğini dü 
şünmesem çoktan kurtulmuş olacak -
tım. 

Kaç defalar kendi kendime şöyle 
dedim: 

- Cilüöla evlenmek istiyen namus
la bir adam bulsam, kendi kız karde 
fimi evlendirir gibi ona verirdim. 

O halde bu kıskançlık neye? 
Adam sen de .• 

Bölem· 40 

Bir takım saçma sapan sözlere sap
lanıp ta niçin kendimi üzüyordum?

Fakat neden en iyi dostlarım bile 
benimle eskisi kadar candan görüş · 
müyorlardı? 

Salonda, odada, ıs.sız köşelerde on
ların ikisini üçünü bir arada yavaş 
sesle konuşurken bulursam birden 
susuyorlardı. 

Bir gün geveze ve alaycı bir asis • 
tan yüksek sesle arkadaşlarına şu 
sözleri söylüyordu: 

- Mezhebi geniş, azizim! •. Kaba · 
hat hep kocasında .. insanın o kadar 
güzel ve fıkırdak bir karısı olur da 
bir koca kan ile birlikte ''Aliyye,, Je 
gönderir mi? Elbet böyle .. 

Genç doktor beni görünce ansızın 
tıkanan bir musluk gibi sustu ve 1u • 
zardı. 

- Bu kimin dedikodusu? .. 
Diye sordum. 

Şaşaladı, sonra bir yerli Arap zen
gininden bahsettiklerini söyledi. 

- Kimdir bu adam? .. 

* * * 
Beyaz bir gece idi. Yuvarlak ve be 

yaz bir ay Lübnan dağlarının koyu 
;.eşil tepelerinden yükseliyor, en kuy
tu yerleri bile bir gerdek hülyasile 
yıkıyor, aşkı uyandırıyordu. 

Ben ise ağrı çekiyordum. 
Kanının oturduğu köşk buranın en 

güze) fakat biraz ıssız yerinde idi. 
Etrafında alçak bir duvar vardı. 
Yol, onun önünden geçerek k~o;;a • 

baya giriyordu. 
Bir iki yüz adım yaklaşrnca ara -

bacıya: 

- Dur! •• 
Dedim. 
İndim ve sordum: 

- Hemen dönecek misin? 
- Buradan müşteri bulursam dö -

nerim. 
- Bulamazsan? 
- Kahrım, yarın sauah inenler çok 

olur. 



Yabancı Posta 

1 Sof ya elçiliğimizde tören 
~yr~m münasebetil~ elçilikte büy_ük 

e I it 'toren yapıldı; bırçok Bulgar dıp· 
Qınatları ve yabancı elçiler bulundu 

e' \ıe{SÇ/>fya, l Oze1) - 29 teşrini ev · 
, ~ .Curnuriyet bayramı münase -
rr ıı/1Yle Sofya elçiliğimizde, elçi • 

t il Şevki Berger bir kabul resmi 
~tlip etti. 

t Bayramımızı cebrike gelenler a 

,:;
1nda;_ Başbakan Gospodin To 

b • Adlıyt' Bakanı Karagözol" . iç/ 
' ı·•kanı General Radef, Münaka· 
' kat Bakanı Kojoharof, Nafia Ba · 
1 \ı:ııı Muşanof, !araydan Pa.nor 

• ı.kral Borisin müşaviri Gruvef. 
, ~aı:;· B 
~ 1 aş bakan Muşanof, eski Dış 

r f~ltanı Kalfof. \ ütün yabanc. el· 
1' ~1 

trle Bulgar Dr~ Bakanlık erka 
' t Yardı. 

h\i tlçinıiz, misafirlerini, güzel bir 
feden ikram ederek ağırladı. 

~' Ôinevnik gazetesi ve 
ti suikast 

~l {l>inevnik) g~zetes~, Atatü.:-ke 

' h\~~1 Y~pılmak rstenHen suikast 
~•bıseıı müna~ebetiyle (Vasi! 
de" ak~f). imzas ·yle çok güzel ve 
~erlı btr makaıe neşretti. 

~ U Yaı:ıda, 50iikastin kimJer ve ' ı dj~~Uretle tertip edilmek isteniJ _ 
~ ..,~tt anlatıldıktan sonda, bu kirli 

li~ tnenfur işe teşebbüs etmek is
~ enlerin Türk \.anı taşımadık la• 
dı t, Çünkü, Atatürke karşı el kal
~:'~.ak herhangi bir Türkü dün -
lll)ıtiiıiinde rast1amak mümkiln o-

• L l}tacagwını bu hainane emel'ı 
ı:ıe,ı· ' 
l\1 

1hnlerin Çt-rkez oldukları p 

si~d (150) lik hainler li.ste
dı e bulunduklarını yazmakta -

r. 

. ~9 tl:>ıinevnik yazısında, suikasdiıı 
eır· . l ... . b ııı~ ınıevve Cumurıyet ayra -

l~dd~ Yapılması kararlaşmış bw 
burQgunu, Türkler için bu kadar 
~l\ Uk bir günde büyük bir adam 
bu,tı. I<amal Ata~tirke karşı ~eşeb 
'il~l?lunan bu menfur teşebb-~sür. 
bnlll.1Y~e öğrenll .ı, önüne geçile · 
~!er esı bir bah;·,yarlrk oldu3un?.J 
~~i 1 

takdirde bul ün Türidük C"a1· 
lld 

~ek en vurulmuş olacaktı, de 
t tedir. 
ı/ 
SQt-nada dikiıen büst 

~l\:!Ya: ( Oz~ı , - Bulgarlar 
~i, •lerınm Isl .. w olduklarını id · 

. ~~tkhnektelerk ~r., diğer taraftan 
tjı.. hanların<l ·•.: ı Kuı um, İsı>irik 
l"' h" q~ Uyük şa'1 r,;yeller namına 

1~. e\Ieı· . hüst:f> dikmekte.:\ir • 

'v 
~i~i~t'na.da lspıı k namına i•eni 
~itil en büı;t, m;...ntelif renkli c.m
~~t,~rle çok gü ~d bir şekilde do· 
~ ı:n•ştır. 

~~Qnga sılô.hlanılJOT 
\· llkr 'iı~0 . eş, (Üze· ) - Geçenleı de 

' '•ke ~ınaaa yapılmış olan bi.iyük 
il. l'\ tn '"'-il a11evra.arda bulunan Ro 
~ }'a.nıo .. f'kl . (., ~,l mutte ı erı olan .,. e -
' O\>aky y 'ilak ._ n, uııosJavya ve Fran· 
~'~a. erı müteha11osısları, Roman
!\~,~ ~nha fa:ıJa silahJanmas: 
~llşJ te diği tavsiyesinde buiun-

a.rdır 
t ~'ker". 
t:ı\ ı'l 1 mütehauıs!ar Kral Ka . 

e 'k• ' ıııu., le .. 1 1 defa uz un boylu görüş • 
b'~"~ ;e bu görüşmelerde Baş . 
~l'. ataresko dahi bulunmuş-

L l\llnd 
'\tılô. ~ sonra T ataresko Ba -
h r ınecr · · 1 
1
, ı-,r,k ısın• lop anmaya ça .. 

1~~1,tı 1 Roman vanm askeri si -
ı~ 1 !tıası İçi , .. t . l J • ir n oor mı yon ngı-

ası sa f k r ına arar verilmiş -

tir. Bu paranın yarısı harici bir 
istikrazla, yarısı da vergilere zam 
yapılmakla temiıı olunacaktı ... 

Romangada parti 
mücadeleleri 

Bükreş> (Ö-ıel) - Talar-?iko 
hükumeti ile Nasyonal Saranist 
Partisi arasında çetin mücadele " 
ler başlamıştır. 14 ikinciteşr;nde 
Saranistleı BükrP-şte kendi taraf
tarlarından yüz lin kişiyi toplıya
rak hükUmete harşı nümayişler 

yapmağa haı:n lanmaktadır1ar. 
Kuza ile Goga oartileri mensup -
ları da gene a {m on dördünde 
Bükreşte toplan ıcaklardır. H ükfı· 
met Kuza tara[larlarını himaye 
etmekte olduğu iç.in bir çarpışmC\ 
vukua ge]mesinden korkulmak -
tadır. 

iki Romen mebusunu 
öldürdüler 

Bükreş, (Özel) -Turnu seve
rin kasabasında. hükumet taraf
tarı meb'uslardan, Mariyus Vor · 
voriyanu ile Nikola Liçayı öldür
düler. Alınan biltün tertibata rağ
men katiller he'6ÜZ meydana çı • 
karılamamışlardır. 

Bükreş - Odesa 
Büyük harptenberi ilk 

tren işledi 
Bükre§, (Oıe!) - Büyük sa -

vaştan sonra ilk defa olarak, ge
çen hafta doğru Jan doğruya Bük-
ret ile Odesa a:asında ilk tren iş 
ledi. Bu tren, fıiyeste şehri Ü • 

zerine Tiçina ve Tiraspol durak • 
lan arasında yeni yapılm1ş olan 
demir köprüder. &eçti. 

Hududun '1 ~r iki tarafındaki 
Romen ve Rus .k şimendifer du
rakları bayraklarla süslenmiş ve 
bu nümayişte her iki memleketin 
yüksek şimend~f u memurları ile 
binlerce halk b·1funmuştur. 

Rome11 şimendifer memurları 
Rus toprağına g<'çerek Ruı mes -
lektaşları taraf mdan coşkun dost• 
luk tezahüratı ile karşılanmışlar 
ve şereflerine Vf"rilen bir şölende 
bulunmu,Iardır. Şölen, Sovyet 
Rusya münakal~l komiser muavi
ni Rudinin başk4nlığı altında ve· 
rilmiş ve her iki taraftan, yakır. 

dostluk münasebatına ait çok ha• 
raretli söylevler verilmesi ve bu 
dostluğun dahcı sıkılaşması için 
daha fazla çah41iması lazım gel -
diği söylenilerei; her iki komşu 
memleket~n refah ve saadeti için 
içilmiştir. 

Gazeteler> Romen - Rus ya -
kınhğının, Türk - Rus yakınlığı· 
na benzemeğe 1Jaşladığmı yaz -
maktadırlar. 

Sofgada muhakemeler 
başlıyor 

Sofya, (Özel} - Kral Borise 1 

karşı suikast hıu.ırlamakla müt • 
tehim olarak tevkif edilmiş olan 
27 kişi tevkifh&.:ıeden hapishane
ye gönderilmişleı dir. 

Miralay Da !nyan V elçef baş · 
ta olduğu halde, ekserisini zabit • 
ler teşkil etmekte olan müttehim
Jerin muhakeme .line bugün1erde 
başkanacaktır. Maznunlar, Sof -
yanın en yüks:.!k avukatlarmın 
müdafaalarını temin etmişlerdir. 

Etiket 
Holivu~~o Jo~mus! 
Yıldızlara 
Var hızla 

Karşı 
Hücum! 

Holivudda içtimai muaşeret ka 
idelerine umumiyetle riayetsizlik 
gösterildiği esasından ortaya ko .. 
nulan bir yazıda, Mey Vest mili;.. 
tesna olmak üzere, bütün öteki 
yrldızların hareketleri şiddetle ten 
kit ediliyor. Bu yazıyr ortaya ko ~ 
yan bir İngiliz gazetesidir. Yazı -
smda, Holivudun kendisine mah
sus birtakım etiket kaideleri bu • 
lunduğundan, lakin kaidelerin, a
lışılana aykın surette, Iaübalilik 
mahiyetinde olduğuna göre etiket 
sizlikle bir olduğundan bahsedi .. 
liyo:·· 

Holivuddaki etiket, .. EtiketliliK 
veya etiketsizlikler, acaba ne gibi , 
şeylemıiş? İngiliz gazetesi, yazı .. 
smda bunlan da sayıp döküyor. 
Buıılan or:aya seyyah sıfatile gi • 
denlerin ağzmdan, daha ziyade 
onlarda uyanan intibaa dayana -
rak yazdığını da baMe katalım ! 

Sayılıp dökülenlere gelince1 

Holivudda yıldızlar umumiyetle 
yalnız filimde iyi giyinmeği göze. 
tiyorlar, giyinişlerine film haricin 
de hemen hiç ehemmiyet vermi -
yorlarımş. Evde, sokakta giyiniş -
Ierinin zevksizlik ve ihmalcilik i
fade edişi, elde birmiş. lş bu ka .; 

'l 

UF A'nın tanınmış }11dızlarından Li da Barrova yeni bir film ~eviriyor. 
..Bir kişi fazladır,, ismi verilen bu yeni filmde, genç artiste AJbreht Sön .. 

hals refakat ediyor. Sinema münetkkitlcrinin söylediklerine göre. Lida~ Bar 
rova'nın son fiJmi onun bütün oyun karakterini meydana çıkarmak ve ha.· 
kiki hayattaki tipini ortaya koymak itibarile bilhassa mühimdir. ''Bir ki i 
fazladtrn filmi, Berlin stüdyo sahipleri tarafından fevkalade ~ğenilmiş ve 
yeni yıldız diğer bir çok filmler i~in de angaje edilmiştir. 

darla da kalınıyo~ü~elik salon~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
toplantılarına geliş sırasındaki gi
yinişleri de zevksizliğin, ihmalcili 
ğin şaheseri mahiyetini alıyor . 
muş! · 

İş bu kadarla da kalınıyormuş. 
Davet edildikleri yere Yaktinde 
gelmemek, geldikleri zaman da bo 
yuna şımarıklık etmek olar icin a 

det hükmündeymiş.Sonra mis;firle 

rine, kendilerine karşı takdir duy. 
gı.lSu besliynlere karşı da, neza . 
ketsizce davranryoriarımş. Ve bU 
tün bu k-usurlardan yalnız Mey 
Vest münezzeh 1 

Holivud yıldızları, kendileıinin 
etiket bakımından bu tarzda hü -
cuma uğrayışlarına .karşı, acaba 

kendileri için ne gibi bir mazeret 
buluyorlar? Bir kısmı her şeyden 
evel kaprislerine bağlılık göste -

rip, mazeret aramağa lüzum gör -
m-üyorlarımş. Bir kısmı da bula 

bula studyolardaki me~guliyeti i
leri süıiiyorlarnuş ! Studyo ! Bura

lardaki işin çokluğu, her içtimai 
angajmanı bozmağa yetici sayı . 

lan biı· mazeretmiş. Düşününüz 
bir kere, adları: herkesçe belli ol -

nuyan, belki de henüz belli olnu -
yan en genç , en yeni yıldrzlar1 
daha doğııısu yıdızlığa namzet yıl 
dızcıklar, görseler, filim studyo . 

larında günde 10-14 saat kadar 
çalışmak zorunda kalıyorlar. Ar • 
tık etiket falan gibi şeylere uygun 
harekete hazrrlannıak için vakit 
ayıra bilirler mi? Bula bil illerse 

bulsunlar da ayırsınlar! Büyük 
yıldızlara gelince, ... Onlar studyo
da saat itibarile daha az zaman 
çalışsalar bile, rolleri küçükler -
den daha ağır ve daha yorucu ol . 

duğuna göre, bir de etiket işlerjni 
usulünce halletnıeğe halleri, me
calleri kalmaz doğn1su ! Hem 0:1 -

ların şahsi ve hu:~usi daha çok mü 
him nice meşguliyetleri de var. 
Bunlar da hesaba katılmalıdır. 

Bunlar da hesaba katılmak gerek

c~ısa Haberl~r ] 

fenni Filmler 
tir. Mesela ... Her ne halse, sözü İngiliz posta idaresi, poıta tet• 
bu noktadan da uzatmıyalım. lşte) kilitında hava postaımm, tel
yıldrzlar tarafından ve yıldızlar he grafhanel~rin, µoıtahane t~sar _ 
sabına ileri sürülen mazeretlerin ruf sandığının naıd idare edildi
hulasasr bu ! diğini ve denizlerde S. O. S yar 

Etikete riayetsizlik gösteren yıl dım teıkilatında telliz telırafm 
clızlardan birkaçmrn adr da zikre nasıl kullanıldığını filme çektir -
diliyor. Erkek yıldızlardan Çak mittir. Bu filmin Mançeaterde 
Oki, Holivudun en müstesna ote- gösterilmesine ba,lanm1Jbr. Ora
li olan Ambasadör otelinde gri da gösterilit müddeti bet ay. aü -
renkde spor pantalonu ve jersisi~ recektir. Filmi görmek iat.ekHlwi 
le gezemüş. Rejisör King Vidor, o kadar çoklur. 
ayaklarmda kara ökceli ve kırını _,_,.,, ...... , ............. ı-- . 
zr derili gecelik terlikleıi bulun - :fet saymak, Holivud ytldızlumm 
duğu halde yalmz yatak odasın . fikrince olağan şeylerdendir. Bli .. 
da dolaşmazmı~. Ayni zamanda tün bunların, etiket meselesi ,. .. 
otel ve studyo koıidorlarrnda do- pılınasr, pek manasmiır! 

laşm~ğa da. ~üı~e~ e?erın~. ~o_n Ev sahibi yıldız, gecenin·nç 
Barrımor, fılımmm ılk gosterılış saatlerine değin misafirlerile .uf. 
akşammda seyre davet edilenler raşamaz ki! Mademki ertesi sa • 
a.r~sma .ayaklarına ~ıpşıp terlikle- hah erkenden studyoda buluna -. 
nnı gecırerek karışmış. Lupe Ve. k k d "d' · t kta 

J • ca ·, er en en gı ıp ya nıa yer 
lez, kolh-~rrna k.oltuk altları hız~. - den göğe kadar haklıdır. tçtima· 
smdan bılekleı ıne yanncıya degın ı toplantılara terlikle gelmek mi., 
üst üste bir yığın bilezik takar - R h ts 1 kd hat et • 

~ R 1. . k 1 . b 1 . a a ız o ma ansa, ra • 
mr~. en:-. ı en . a aca u aca bır k h h ld t .h d ~ L 
yığın bilezik v~ bu arada birkacı me er a e ercı e eger. upe 
ı ı Ad. 

1 
d . · Velezin dizi dizi bilezikleıi mi? 

e mas. ı ta§ ar an ve asıl tas. B M k.s'k 1 ld k d' .. 
ı a b"l ·kı b. d 1 0 

· u e ı a ı yı ızm, en ısının ar an ı ezı · er n· ara a. nun b'l y. b' , 8 . ., 
ı ecegı ır şey. ıze ne. 

kollarına takdığr bileziklerin in- . . 
~icaınsızlığma böyle isaret olunu- 1şt Holıvud yıldızlarına d-0ku,.. 
yor. " nucu bir takım şikayetler ve on ır 

ları:n bunlara cevaplarının hüla • 
Balolara, ziyafetlere, her türlü 

randevüye zamanında gelmemek, 
ev sahibi vaziyetindeyken misa
firleri kendi ba~larına bırakarak 
yatmağa gitmek, davete icabet o-

lunmadrğından dolayı mazeret be 
yan etmemek, stüdyo me~galele -
rini gelinmeyişin tabii , makul ve 
makbul sehebi olarak düşünmek, 
fakat Lunu olsun söylcmeğ·i kül .j 

sası! Yukarda da işaret ~ttJ~~ 
gibi, Mey Vest ınüs~esna . olll)a~ 
üzere 1 diğer yıldızlara karşı bir 
sürü hoşnutsuzluk! M~y Vest, o 
birçok sahada üstün. olduğu gibi, 

etiket sahasında da üstündür. O, 

giyinişi hep yerine göre, hareketi 

hep ge"eğinc göre olan eş;iz hiı1 

yıldızdn·. Mey Vest ! 
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Cumuriyetin yıldönümü münasebetile 

Devlet reisierınden Atatürk' e 
çekilen telgraflar 

Ankara, 1, JA.A.) - Cumuri· ı 
J'el:İmizin 12 inci yıl dönümü mü· 
DMebetiyle devlet reiılerinden cu
mur 'bq.kanmm Kamil Atatürk, 
e ıeleq kutlama telgraflariyle bun 
lara Atatürk ta.rafından verilen 
cenplar qağıdadll'. 

Ekselans Türkiye Reisicumuııı-

Yugoslavya naibi S. A. Prensi 
Paul'a 

Cumuriyetin ilanırun yıl dönü .. 
mü münasebetiyle alteıinizin ib • 
lağ etmek lutfunda bulunmuf ol
dukları temennilerden fevkalade 
mütehaısıs olduğum halde sizden 
en hararetli teşekkürlerimi ve ph 
ıi aaadetinizle dost ve müttefik na: 

Ankara Yugoalavyanrn refahı hakkm:~aki 
Türk milletinin bugünkü ulutal te1?ennilerimin ifadei m~ekkidesi

'ba.yraırunda zatı devletlerinize u. nı kabul buyurmanızı rıca ede • 
muınl haJ1'111 ve ıulhün genel men rım. 

KAMALATATORK faali namma daha uzun ıeneler 
feyyaz icraatlara devam etmeniz 
temennisiyle müterafik olan en aa 
mimi temennilerimi iblağ et • 
menin benim için bilhusa baisi 
mahıuziyet olduğunu arzederim. 

CONDYLlS 

Yunanistan naibi hükfuneti E. 
General Kondilis'e : 

Camuriyf:\in ilanmm yıl dönü • 
mü münasebetiyle göndermek lut 
funda bulunmuf oldukları dosta· 
ne telrtaftan fevkalade mütehaı . 
ıi. old .. m. Bundan dolayı ıami • 
mt turette tefekkür ederim. Tür. 
kiye ile Y unanıiıtanı birbirine bağ 
)ıyaıı dostluk rabıtaları, bu iki 
memleketin derin bir surette mer
but olduğu vifak ve sulh eserine 
müeaair bir surette hadim olmağa 
1111edar olacaktır. 

KAMAL ATATÜRK 
TilTk milletinin milli bayramı 

olan bu çok mcıut anda nihayet
ıi~ 1"1.fif4:rretle ıamimi tebrikleri -
mi ve ediyei haHıanemi ve mu · 
f ahham biraderimin selamet ve 
saadetiyle Türk milletinin ıeha . 
metle toaliıi ve komtu memleket 
ve devletin terakkisi hakkındaki 

~enni?erimi arze~erim. 

RIZA ŞAH PEHLEVl 

Haşmetlu Şah Pehlevi Hazret
leri: 

? Tahran 
ClllDUl'iyetin yd dönümü dola · 

yııiyle ta.raf r batmetanelerinden 
vaki nmimane tebriklere en derin 
teıekküi'lerimi arzeder ve zatı 
Şabinp.hilerinin tahıi afiyet ve sa 
adetleriyle aıil ve doat İran mille
tinin refah ve tealisi için en har te 
mennilerimi teyid eylerim. 

KAMAL ATATÜRK 

TürkyeCumur Baıkanı ıahibi 
Fehamet Kamil Atatürk 

Türk uluaal bayramını zatı fe . 
hametlerine ııcak tebriklerimi ar
zetmek için büyük ıururla fırsat 
itithaz eder ve zatı f ehametlerinin 
aaadet ye ıihhatinin ve necip Türk 
ulusunun ref ahmın devamı için en 
'-ali• temennilerde bulunurum. 

GAZl 

HaşmetluGazi Hazretleri Irak 
Kralı 

Bağdat 

Twk Cumuriyetinin yıl dönümü 
münasebetiyle vaki olan bar teb · 
riklerinden dolayı zati hatmeta -
nelerine tefekkürlerimi takdim e
der 't'e zatı batmetanelerinin ıaa
detleriyle necip Irak milletinin re 
fahı ~in aamimr temennileTimi 
tekrar eylerim. 

KAMAL ATATÜRK 

S.E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur ~kanı 

Ankara 
Cumuriyet ulusal bayramı mü · 

nasebetiyle çok hararetli tebrik • 
}erimle birlikte ekselanslarının sa· 
adeti ve ulusunun refahı için bea 
lediğim ıamimi temennilerimi ar 
za müsaraat eylerim. 

NlCOLA ALKALA 

S.E.B. Alkala Zamora 
Cumur Ba§kam 

Madrid 
Ekselanslarının, oumuriyet ili • 

nının yıl dönümü münaıebetiyle 
izhar buyurduklan temennilerden 
pek mütehassis olarak kendileri • 
ne hararetle teıekkür ve ıahsi ıa 
detleriyle lspanyol ulusunun refa 
hı için olan en iyi temennilerimi 
arzederim. 

KAMAL ATATORK 

Kamal Atatürk 
Cumur Başkanı 

Ankara 
Türk ulusal bayramının yıl dö· 

nümü olan fU anda şahsi saadeti . 
nizle Türk ulusunun refahı için 
beslediğim en iyi temennilerimi 
arzemekle bahtiyarım. 

BiRiNCi FUAT 
Samajeste Birinci Fuat 

Mısır Kralı 
Kahire 

Cumuriyet ilanının yıl dönümü 
münasebetile majastelerinin izhar 
buyurdukları temennilerden pek 
mütehaa'-ia olarak phsi aa.a • 
de ti eri ve Mıaır ulusunun refahı 
için olan samimi temenniierimin 
kabulünü kendilerinden rica ede • 
rım. 

KAMAL ATATORK 

S. E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumuriyeti Başkanı 

Ulusal bayramınız münasebe • 
tile ekselanslarından en aamimt 
tebriklerimin ve ıahsi saadetlerile 
Türkiyenin refahı için beslediğim 
hararetli temennilerimin kabulü • 
nü rica eder ve hürmet ve dostluk 
hi11iyatımı teyit eylerim. 

BORIS 
Samajeste Kral Üçüncü Boris 

Sof ya 
Cumuriyetin yıldönümü müna -

seebtile bana lutfen çektikleri na· 
zik telgraftan dolayı pek mütehaı· 
ıis olarak şahsi aaadetleriyle Bul· 
garistanın refahı için beılediğim 
Samimi temennilerimin en iyi dost 
Iuk hissiyatımla birlikte kabulünü 
majastelerinden rica ederim. 

KAMAL ATATORK 
S. E. Kamal Atatürk 

Ankara 
S.E. Türkiye Reiıic:.umuru Türk ulusal bayramı müna~ · 

Ankara betile, ekselanslanna hararetli teb-
Türkiyenin milli bayramı müna riklerimi ve memleketinizin bü • 

tebetiyle ebelamınıza memleketi yüklüğü ve refahı için olan en sa
nin refah Ye tahıl saadeti hak · mimt temennilerimi arzetmekle 
kında temennilerimi arzederim. bahtiyanm. 

- PAU~ MOHAMMET ZAHiR 

Majeste Mohammet Zahir 
Afganistan Kralı 

Kabil 
Cumuriyet il.inının yıl dönümü 

münaıebetile izhar ettikleri te -
menniyattan dolayı majesteleri • 
ne samimi ıurette teşekkür ve şah
si saadetleriyle memleketinin ref a 
hı için olan en iyi temennilerimin 
kabul buyurulmasmı kendilerin· 
den rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 

S. E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur Başkanı 

Ankara 
Türk ulusal b&yramı münue · 

betile ekselansınıza Türkiyenin re
fahı ve ekselanslarmızın şahsi sa· 
adeti hakkmdaki temennilerimi 
tekrarlarım. 

. VlCTOR EMANUELLE 

Viktor Emanuel !kinci majeste 
İtalya Kralt 

Türk Cumuriyetinin ilanı yıldö. 
nümü münasebetile mejeıteleri 

tarafından bildirilen tebriklerden 
ziyadesile mütehassia olarak har 
tetekkürlerimle birlikte majeste • 
lerinin tahsi ıaadetleri ile ltalya . 
nın refahı hakkındaki sa.miıiıi te
mennileriımin kabulünü rica ede • 
rim. 

KAMAL ATATüRK 

· Türkiye Cumur Başkam 
Ankara 

Cumuriyetin ilanı yıl dönümün· 
de e!uelinsınıza en har tebrikle • 
rimi bildirir ve talı.si aaa.detleri ile 
ürk uluıunuıt ~fa1hı 'hakkındaki 
temennilerimi candan aunarmı. 

HtROHlTO 

Majeste Hirohito 
Japon İmparatoru 

Tokyo 
Türkiye Cumurİyetinin ilanı 

yıldönümü münasebetile m;,.jeste· 
leri tarafından bildirilen tebrik • 
Jerden çok mütehassis olarak ma -
jeatelerine hararetle te,ekkür e -
der ve ıahsi saadetleriyle uluıla . 
rmın refahı hakkındaki samimi te· 
menlilerimin kabulünü rica ede . 
riın. 

KAMAL ATATÜRK 

Kamal Atatürk 
Reisicumur 

Ankara 
Türkiye Cu.ımuriyetinin ilanının 

yıldönümüne müsadif olan bugün· 
de zatı devletlerinden tebrikleri ~ 
mi ve Türk milletinin mütemadi 
refahı hakkmdaki temennilerimi 
arzetmekle büyük bir kıvanç du. 
yuyorum. 

FRANKLEN ROZVEL T 
Birlqik Amer:!:2 Cumuriyeti Re

iaicumuru 8. P:·anklen RoztJelt 
H azrc~l erine 

Va,ington 
Cumuriyetin yıldönümü müna . 

sebetiyle bana göndermek hitfun· 
da bulunmut oldukları telgrafna• 
meden fevkalade mütehassis ol • 
duğum halde en hararetli teşek -
kürlerimi arz, ~ahsi saadetiniz ile 
Amerikan milletinin mütezayit 
bir refaha nailiyeti hakkındaki 
en samimi temennilerimi kabul 
etmenizi rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 

E. Kamal Ataıürk 
Türkiye ~eisicumuru 

Ankara 
Türkye Cumı.ıriyetinin ili.nımn 

12 inci yıldönül"lü münasebetiyle 
samimi tebriklerimi arz ve ş.5.hsi 

· Yağm~r 
Limanımızda kazalara sebep 

olan büyük fırtınadan sonra ha, -
'hyan yağmur, dün ara vererek 
sürmüş ve saat sekizden sonra si:· 
rekli bir hal almı~tır. Yağmur ge· 
ce yarısına kadar ne kesilmiş, ne 
de hızını azaltmıtfır. . 

Belediyenin Beyoğlu tahsil şu . 
besi memurlarından Bay Şükrü, 
Taksim şubesi memurlarından 
Bay Cevad, Galata ıullesi memur 
Bay Hasan Fehmi ıon üç ay zar -
f mda geçmesinin ayni aylarına 
nazaran 3,000 lira faz.la varidat 
topladıklarından belediyece ken -
dilerine birer takdirname· veril . 
miı, bu hususta tubelere bir de ya 
yun yapılnuıtır. · 

~ 
lSTNBUL - 18: Dans fll~ !Jtlı 

<plak). 19: Tiyatro musiki.cd pi~~ ıo: 
19,30: Çocuk saati. Mesut Cefll11• yş• 
Ses kuarteti. Birinci Soprano: B3 

i!Jo 
Hiristina. ikinci soprano. B.n Jto~yf 
Tenor bay l<"'errari. Bas Bay V95'1~~ 
dis. 20,30 radyo caz ,.e tango gru~ 
ve Bayan Bedriye TüzUn. 21,35: 
haberler, borsalar. 21,50 Sigan 111 
kisi (plak). #.. 
BUKREŞ - 13,05: Orkestra, J11 

ler, 13.55: Orkestra. 14,15: DuY0~1 
14,:10 Konserin süreği. 18: Süel ~.df. 
19,20: Konserin süreği. 20: DuY:,;:~11 
sözler, 21: Dans müziği, 22,30: D 

J"' lar., 22,45: Dansın süreği. 2:3,,.a· 
-ve Alm. duyumlar. 'ifr. 
VARŞOVA - 17,15: Keman..'' 

seri. Sözler. 17,45: Şarkılar. So 
18,15: Plı1k, sözler. 19: SkeÇ· 1 
Plük. Sözler. 21: Lemberg'den: 
fif müzik .• 22: Sözler. 2:.?,30: 
2.'l: Popüler konser. 24,05: Da.ıtS-

saadetinizle dosı Türk milletmin LA YlPZtG _ 18 : ReportaJ· 
refahı hakkındclki temenniJe,imi 19.40: Süel müzik. 21: Duyuıttla1'1 
kabul etmenizi rica ederim. 10: "Annechen von Tharau,, adli 

1 KALlNlNE 23,10: Duyumlar. 23,30: Eğlencel 

8. Kalinine 
Soıyalisi Sovyet Cumuri
yetleri Birliği Merker.i le· 
ra Komitesi Ba§kant 

Mo:skova 

zik. 
BUDAPEŞTE - 18,4:5: Koro 1 

Malta (Konferans) . 19,55: Mactlt 
ziği. 20,:;o: Söylev. 21,~0: Dans· 
Durumlar. 23,10: Plı1k. 24: C~Z· ı~ 

VlY ANA - 19: Halk şarkıtsrl~ · 
30: Ayhk duyum toplantısı. 2J: JıJfl' 
yumlar. 20,10: Müzikli ve cazlı ttf'I .\ 
şık popuri. 21,10: Sözler. 21,15: of ~İt 
tiyatro. 22,-10: Film bahsi. 23, dllf.~ it, 
Jar. 2.'3,10: Hafif havalar, şarktls1' ,pı \hl' 
50: Sözler. 2-1,05: Yiyananın .. ge -~ ilki 
iyidir. (Silving kuarteti). 1: ıtolt' ~ ı 
ziı'(i. __/ı ~t 
ğim sam1mi temennilerimi eJı~. ~· 

mimi temennile .-imi kabul etme - lanslarına arz iç:iı bugün eldf rbif q~ 
nizi rica ederim. sl 

Cumuriyetin ilanının 12 mc• 
yıldönümü münasebetiyle bana 
göndermek nezaketind~ bul•Jn -
muş olğunuz telgrafnameden fev• 
kalade mütehassis olduğum hal
de en hararetli teşekkrülerimı ve 
,ahsi ıaadetiniz!e dost Birlik mi\ 
!etlerinin refahı hakkındaki ~a • 

tiğim mesut fırl!!cı.ltan bu~ıı rJi"'. Q 
KAMAL ATATÜRK memnuniyetle !sı~fade edıY0 tS ~~ 

Kamal Atatürk KONplL Q 
1. 

Türk Cumuriveti ilanınıl1 vıçe 
Ankara dönümü münasebetiyle lütf el'I ~·f >a., 

T .. '~ 1 1 Jj .• • . • . h ıı'1 tllıl urn.: u usa ayramı mun'1~e · tığınız nazık te1 grafı us f L · 
betiyle"ekselanslarma samimi teh- · sevinçle eldım. Bundan d0

'
8
ur ~ı 

rikl~~imi arz ve !!ahsi sa~d~tleriy- ekselansıarına hbraretl~ \_efeİ';ıt.,, 
le ~u:k ulusu~un. re.fahı ıçın olan ve Cumuriyet h:\kumetın111 e~. ı.~ 
en ıyı temenml1mmı tekrar ede · hükiimetır.e en rıararetli tef 111 -~ 
. ,ıı» •'tiı 
rım. kürleriyle asil dest ulusuıı • iil'I ~ •. 

Alman Ray Şansölyesi ve refahı ıçin b~slediğiın sııll' d~ ~' 
ADOLF HlTLER temenniyatımın kabulünü ıce.:ı ~! 

Cumuriyeti yı!dönümü müraa , lerin<len rica edt:rim. ~O ~ ~ 
sebetiyle ızhar buyurdukları · :;a . ~gMET (NÔ . ~ S ,.,ı ~ 
mimi temennilerden dolayı eks~- Türk Cumur:.,.eti ilanınıı1 ır.ıı•·, ~,~ 
lanslarına hararetle teşekktif ve dönümü münas~betiyle ek9el ,jı11 t~ .... 

b '1< t• 'I~ 
şahsi saadetleriyie Alman ulusu· larına en hara:·etli te rı cİ~ \,.. 

f h• 1 • l'q 
nun refahı için llan en iyi temen· ve dost Türk u1usunun re ı:ı t1iltr1 '\ı 
nilerimin kabul buyurulma~ım beslediğim hanretli teıneıı ~t ~ 
rica ederim. arzetmekle bah ~iyarıın. olJUI ~ 

KAMAL ATATÜRK M. A. fVl' . h ' 
döıı3 ~~ 

Ankara, 1 (A. A.) - Cumuri· Cumurıyetin · ıanının 1 11 ı'-' ~d. 
mü müns.sel:u~';0yle Türk "~" ' 
hakkında izhar huyurdukl.,_~ı ttlr \~ ıı 

yetimizin 12 ine. yıldönümü CllÜ

nasebetiyle Başbakan ismet !nö
nü'ne gelen tebrik telgraflarma 
Baıbakaımnız ::ı-.r~fından ·verilen 
le§ekkür cevap :arı: 

Türk Cumur;yeti ilanının yıl .. 
dönü~ü münasebetiyle, benim ve 
Sovyet Sosyal :>'-t Cumuriyet!eri 
Birliğinin Halk Komiserleri Ku -
rulunun t(;brikler-imizi. ve başkan
lığınızdaki hükumetin dev .ımlı 
muvaff akiyeti v~ Türk ulusunun 
refahı için olan temennilerimi ka
bul etmenizi rka ederim. 

V.M.MOLOTOF 

Türkiye Cumuriyeti ilanının yıl 
dönümü ınünası<Jbetiyle pek n;ızi• 
ki.ne bir sureU·~ 1zhar buyuruu -
ğunuz temennilerden dolayı, Cu-
muriyetin Bakanlar Kunılunun 

ve benim en hararetli te§ekkiHe
rimizi ve dost Bh lik uluslarınır.. 

zik temenniler :l.en ve saınirıı• ,,,6rf ~~U 
· e '' 1 riklerden dolay· eılteslerın ,,1' ~li 

retle teşekkür eder ve do•dt · ~id' ~~· 
le h• lt,ı . 

ulusunun refahı için bes bUliY ~ 1 
. . k• lı-

hararetli temenmlerımın 'ıJI• ~ I\' 
nü kendilerinden rica ede~NO ~t! 

!<ıME'f tN •ttl' ~11\1 
k "e ' ıı~ 

Yugoslavya He dostlu bıJ'ıt \ A 
fakı Balkanlardcı refah "'e füt" \.' 

· h" ola11 ' l:'l 1 

için sağlam bir ı e ıne ""''' :t\.ı 
1 rııu , l "' 

kiyenin ulusal oe.yraın b•r' ., ltd• 
b . 1 en . b• ı 
etıyle ekselan3 arına iri'' >Qı 

1. b .. 1 . za safll ~·' ret ı te rıJ~ erımı ar . ,'tı~ 

sevinçle ınüsaraat eyler•1N·ovı0 ~ıbr 
STOYAD ., \ 

ıır• ~ 

T.. k (..uıı' ,. lıı 
Ekselanslarınm ur oıı"' ''lı ,r· ··ıııii 111 r-'· \ yeti ilanının yıl onu tilderı 

1
, t 1 

betiyle bana lü':f en çek e"iıı' '" 
bir 5 bil " ı zik telgrafı husu.!.i şııı , \· , 

aldım. Baıkanl .ı-da b~:. "e f~ 1 ıı..1lı 
refahı içiı:t beslediğimiz en s~mi• k 'fıır~ .dl• ·r l yük nef'ine ola ·a .. ~- .. 
mi temennileri kii\bul etmeni~i ri - b gvlıY"'" •f )tW 

goslav uluslarını a jttı ' ~-
ca ederim 

. iSMET INONU 

~}en .hükumetinin en hara~t.tti 
tebriklerini ve aril . Türk ulusu -.. 
nun aaadel ve reiahı için besledi-

mi ve vefalı dodluk ve cı0Jıtfl lif' 
b · · ndel'l ı.1b" u ycnı nışaneJı . .11 ~ 
h . l k" lerıJl'I' . ...,. araretlı teşe ;: · ır . edeıw· iJ 
nü kendilerinden rıca'f ıtJô1' 

ısME 



-~~a~l y!!!!l!!!!!!!a!!'!'l'!!!!!!n!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!a!!!!!!!!!!!!!!!r !!!!!!!!!!e!lll!!!!!!!sl!!!!!l!!!!!!k!!!!lll!!!i !!!!!!!!!li .... m~p-a!!!!!!!!!!!lr!!!!l!m!al!l!!!9-~G!!!!!!!!!!!!!!la!!!!!!!!!!z !!!!!!'!!!!!!!h!!!!!!!!!!iı!!!!!!!!!!!!!!. c!!!!!!!!!!'u""!!l!!!!lml!!Bm!!!!!l!l!!u!!!!!!!!!!n!!l!!!!!ll!!'a ........ k ........... a..,__r_ş---ı - 9 
- Kur.UN 

2 ıı. 1·.c~RIN 193
• ...... 

1 
t~run oğlunu kaçırmak korunalım 

~ ıstediler 

Seba Melikesinden ıonra Habef tahtına otu 
ran ilk kadın YuJ:s ile eski imparator Y mıu 

Eski imparator Lij Y assu 
zindandan kurtulmak için 

fırsat bekliyor 
~i;~ababanın şimalinden yet -\ 
~t td f kilometre mesafedeki Fi
')"'d h Yerde beyaz insanlardan 
hkJ ediJemiyecek derece yakı ~ 
~ ~."e henüz 39 yaşında genç, 
~kiı'll.danda mah bus yaşıyor ve 
~~ ~d tahtının üzerinde otur -
'!ııı \\ ~beı ülkesinin mukaddera 
~il ~ıp ediyor. 

~~l\.ı. encin adı Lij Yassudur. 
l'ı '"l.lta' 
'J tA 1 1917 de zindana atıldr. 
t~lii ~andan beri unutulmuş gibi 
>~.;era bu adamın davası hala 
>'ııI, or. Hatta geçenlerde hal • 
~,rı:;rı .. onun oğlu Liji Meneliki 
~ t Ilga tef ebbüs ettikleri ha • 
~ eriliyordu. 

l "RU • 't..~ li 11 Itnparator olan Ras Ta -
t'lile lhe, tahtına kdıcmın kuv • 
'~~oturmuş bulunuyor. Lij Yas 
~1~1 arıaıı imparator Menelikin 
~h'-lt. ~e onun §eceresi doğrudan 
'h ,, s .. , ~ b . a ~,~ u eyman peygam er ı-
~ \d Melikesine götürülüyoı·. 
b\~\t alll Ya§adıkça şimdiki im -
t' <>td 
q~Ul\ b·il? memnun olmıyanlar, 
~~k ırınde onunla birleşmeyi 
~~'l\ tl'la.r, hele Lij Yassu İtalyan 
~ ~l)ı ıne geçecek olursa, mühim 

k lij ;rarak sürülecektir. 
f~llld aısu, V ollo Gallalarm 
h.dı~1t\ llrı Ras Mihailin oğludur. 
~'lQt lllanası "Bay !sa,, dır. lm
.~t ,~d~enelik 1907 de onu veli 
~~:ld· 1

' Menelik 1909 da tahtan 
'"° ı "e L .. y 
1/i&t d 1J asım onun yerine' 

neral (Lettov Vorbek) e yardım 
etmesile hatlar. 

Jngilizler, Almanların bu yar • ı 
dım sayesinde Afrikada büyük iş 
ler başaracaklarını sanarak genç 
imparatora karşı bir suikast ha -
zırladılar ve Lavrensi Habeıista· 
na gönderdiler. Lavrens Adisaba-

baya vardıktan sonra imparatorun 
1 

müslümanlara gösterdiği sevgiyi 
istismar etmek istedi ve İmpara .. 
torun müslüman kıyafetile ve müs 
lüman Habetliler arasında çıka • 
rılmış bir reamini alarak nüshala .. 
rnu çoğalttı ve bunları Habet pa

paslarının eline vererek halkı kı. 
yama davet etmelerini temin etti. 
Daha sonra Ras T afariyi ziyaret 
etti ve onun ısyan etmesi mütte -
fiklerile birlikte Adisababaya yü
rümesi için tedbir aldı . 

Uvrenain Habeşistana girme . 
sinden altı ay ıonra isyan batladı 
ve asilerle imparatorun kuvvetle. 
ri Deaside çarpı~h. Neticede im • 
paratorun kuvvetleri dağıldığı i · 
çin asiler Adiaababaya girdiler ve 
imparator Lij Y assu dağlara 11 .. 

ğındı ve aylarca mukavemetten 
sonra yakalandı. 

Lij Y assunun düşmesi üzerine 
Menelikin en büyük kızı olan Yu -
des tahta getirildi. 

Kendisi bin yıldan beri Habet 
tahtında oturan ilk kadındı. Ra.s 
Tafari saltanat naibi ilin olundu. 
Bu sırada 36 yaşında bir genç o · 

Son senelerin bütün kimya çalış
maları şu noktada toplanıyor: Gaz 

hücumuna karşı korunmak 

Türkiyemizde ilk gaz maskesi [ 
fabrikası evvelki gün Başbakanı -
ml'Z ismet Jnönünün, bu görünen 
tehlikeyi veciz bir surette anlatan 
kısa bir nutkile açıldı; ve eşsiz 
bakanımız bir düğmeye bastıktan 
sonra, Türkiyenin ilk maske fab
rikası işlemeğe başladı. 

Bütün Avrupalıların "görünmez 
tehlike,, diye bahsettikleri gaz hü 
cumu, bugün kas.abalardan daha 
ziyade, insanların toplu bir halde 
yaladı·kları şehirleri, önüne ge . 

çilmek için şiddetle çalışılan bü
yük bir korkuşeklinde meşgul et
mektedir. 

gi bir hücuma karşı baş ucunda 
bir maske bulundurmuştur. 

Bilhassa son günlerin siyasal 
vaziyetleri gözönünde bulundu -
rulacak olursa §ehirlerin göster -
dikleri bu heyecan ve tedbirleri lü f 
zumundan fazla küçük gösterme
ğe imkan yoktur. Za~en bütün şe· 
hirler yaptıkları tecrübelerle, uy -
ku arasında birdenbire gelmek ih· 
timali olan bu tehlikeye karşı bir 
alışkanlık temin etmeğe çalışmak 
tadırlar. iki ay kadar evvel de 
Londrada yapılan tecrübenin he
men ayni Berlin sokaklarında ya 
pılmı,. 

Fabrika gezilirken, Sağlık Bakanı Relik Saydam, iımet lnönüne 
izalıat veriyor 

Gün geçmiyor Jci P~i9t Londra., 
Berlin gibi nii.fusları küçük bir mil 
let nüfusuna yaklaşan şehirlerde 
tayyare hücum tecrübeleri yapıl
mış ve gaz maskeleri kullanılma 
mış olsun. Bu şehirlerin bu karı -
şık dakikalarını anlatan Avrupa 
gazeteleri vaziyetin mutlak suret
te göriilmeğe değer olduğunu da 
ilave etmektedirleı·. Nitekim ge . 

çenlerde Londrada yapılan bir tec 
rübede birçok mektep talebeleri 
mekteplerine gaz maskesile git · 
mitler, kalkacak trenlerin memur 

Gaz maskesi takan bir kadın 

fından kullanılması için gösteri • 
len bu çalışma ve tekamül, 1935 
senesine "gaz maskelerinin teka -
mül senesi,, ismini verdirecek ka
dar ileri gitmiş buh.ın.u.yor. Bugün, 
yalnız Avrupada değil uzak şark
ta da imaline başlanan ve Avru -
pa gaz maskesi fabrikalarına kar 

şı sıkı bir rakip olan Japon mas 
ke fabrikaları, en fazla maske çı· 
karan müesseselerdir. Japonyada, 
bilhassa mekteplerde, beden ter
biyesi dersleri ve gençlik teşkila
tında gaz maskeleri daiına tecrü
be edilmekte ve halk birer maske 
almaya teşvik ve mecbur tutulmak 
tadır. 

Türkiyemizde açılmış olan gaz 
maskesi fabrika11, ihtiyacımızı te 
min edecek kadar büyüktür; ve 

günde vasati sekiz · saat çalı§tığı 

takdirde senede 10,000 maske çı -
karılabilecektir. HükUmetimiz 
fabrikanın in~ası için 1,270,000 li
ra tahsisat eyırmıştır. Bu mikda . 
rın 801,000 lirası fabrikanın bü -
tün inşaatile au, yol ve kontröl 
masraflarma hareanmı§, 330,000 
lira da 25,000 mas'Kenin ~ ·~t1'!:lt '4 

,..,fl, .v v u~ 

larına gaz maskesi dağıtılmış; bu 

aralık Almanya, Avusturya, Bel -
çika, Fransız, Japon, ve Amerika 

maske fabrikalarının şimdiye ka
dar piyasaya sürdükleri çeşit çe· 
ıit, maskelerin de tecrübeleri ya • 

pılmıştrr. Ogün evlerinde oturan . 
lar bile bir radyo makinesini iş -
letip dinlerken maske kullanmış· 
lar; ve uyuyan bir kadın, herhan . 

Baıbakan lımet lnönü, gaz mas kesi labrikcuını itlerneye açıy~. 

Gece yarısı hücuma geçen bir 
tayyare filosu, Berlin sokaklarını 
ıhakiki bir harp sahnesine çevir -
miş, bu aralık gaz maskeli basta 
bakıcılar, bütün sokak başları ve 
caddeleri tutmuştu. 

malzemesi için ayrılmqtır. ~1 

~-~~ 19 e hiiyiik babası Menelik 
~ 'blı l3 de öldüğü için o da an 
~ hlda t • d' 

lan T af ari her §eyden evvel impa m"'"""""'""'"m'"""'"nını•ıınnıuıının11111111111•1111111ıımuıııı•nımuıımn•·nın•ıı" 
ve onunla muharebe ettiler. Ras 
Tafari bu muharebeyi kazandık ~ 
tan sonra tahtına yerleşti. 

Bununla beraber, bütün 'bu tec
rübeleri:ı:ı, gaz maskelerindeki i
mal için yeni yeni bir takım bu· 
lu§lar ortaya çıkarması itibarile 
büyük bir kıymeti de olduğu söy
lenmektedir. Çünkü, son zaman -
}arda, maskelerin lazım olduğu ka 

Her maske f abrikasmda oldu -
ğu gibi bizim fabrikamızın da di
kiş dairesi ve bir de dispanseri 
vardır. Dikiş dairelerinde birçok 
da kafa tipelerine tesadüf edil ~· 

mektedir. Maskeler ·bu kafa tiple
rine göre yapılarak hazırlanmak -
tadır. Ankarada Başbakannmzm 
da söylediği gibi mütevzi bil' şekil 
de başlanılan bu işten sonra, asıl 

yapılacak olan daha büyük başka 
bir iş daha gelmektedir. O da hal 

ka gaz maskelerinin hakiki lüzu
munu anlatmak.dır. Çünkü, her 

hangi bir ha va hücumunun içeri ~ 
mize attığı öldürücü gaz mikrop -

~ l\et\d' aç gıy ı. 
~t•kı •si bu •ırada uzun boylu, 
~lı,:' ~e Habeşliden fazla Av
• 
1~ ~b\ enzer bir gençti. Rengi 
~ .\lttı erdi. İngilizce, Fransız -
t.. ~lti~?cayı güzel konuşur, te • 
l'l~iai>.gı Avrupalıların hepsi de 
'd· ••e ıe . 

ı, li b vgı ve ıaygı gösterir-
~lall. ~k e§lileı- içinde ona kar§ı 
~ıbt\ kı~ı n:ıemnuniyetsizlik, Ras 
\ tiali' b~tınt almak istemiyerek 
~lelltn.ır k~zı sevmesi ve onun -
''l~ttı.,. e~ ıstemesi idi. 

\ ıı. unlYeta· 1· ". .k. . b '~ll-ç . ız ıgın ı ıncı se e-
'llr1 ıınparatorun Habe• mü~ l ne. .• 'YI 

• it her,~osterdiği aevgi idi. Bu 
'it ili do" er .. g:nç imparator it -

ı..ı gl'\J du ... •at .. ··t•• ıc ltıa ~.. yuru uyor ve 
~' e deke d' • tl tt~e h n ıııne karşı bir 
. ;~ll ~ ulunanııyordu. 
~ h..~ !tna gelen felaket bü • 
~ftilc •ıraıında Almanla;m do 
. -••nı mudafaa eden Ge .. 

rator Menelikin ailesile bağlan -
mak ve ileride tahta geçmenin yo 
lunu hazırlamak istedi. Bunun ça· 
resi imparatorun torunlarından bi 
rile evlenmekti. Fakat ortada Me 
neHkin bir torunu vardı ve o da 
on yaşında idi. Ras Tafari bu on 
ya§ındaki prenses Menen ile ev -
lendi ve böyle imparatoriçe Yu -
desin enişteıi oldu. Fakat kendi· 
si Menelik aile.inden değildi. Bu 

prenses Menen bugünkü imparato. 
riçedir. 

Ras Tafari prenses ile evlen • 
dikten ve imparator ailesine 
bağlandıktan sonra 1928 de Ö· 

len imparatoriçe Yudesin ye
rine tahta oturdu. Ve imparator 
ilin olundu. Fakat Habetliler ye 

ni imparatoru, seve seve kartıla -
madılar. Evvela imparatoriçe Yu
desin bo,adığı zevci Raı Guksa 
ile bir sürü Raılar ayaklandılar 

Bu hadiseden sonra 1932 de 
Lij Y assu bir çaresini bulup zin • 
dandan kaçmış ve bir kadın kı . 
lığına gireı·ek Sudan hududuna 
doğru yol almağa çalışmıştı. 

Ras Tafari (yani şimdiki impa· 
rator) Lij Y assuyu takip için 
30,000 a!ker çıkardı. Ve bunların 
hepsi her tarafı tarayarak Lij Yas 
suyu Mavi Nile yakm bir mağara 
da ele geçirdiler. 

Lij Yassu bugün gazetelerde a
dı sık ıık geçen ve kuvvetlerinden 
bahsolunan Ras Kaasanın elinde
dir. 

Ras (Tafari) nin bugün en bü
yük tasalarından biri Lij Y anu • 
dur. Çünkü kendisinden memnun 
olmıyanların hepsi de oun bir gün 
yine tahta ııeçmcsini bekliyorlar. 

dar gaz hücumundan koruyama -
dığı ileri; sürülmekteydi. Bu tec · 
rübelerle bunun önüne geçilmek i 
çin çareler aranmış ve yeni gaz 
maskeleri yalnız yüz kısmını de • 

ğil, vücudü baştan atağı kapaya -
cak ve hiçbir men.fez bırakmıya-

larma karşı canımızı ancak bir gaz 
maskesi kurtarabilecektir. 

cak tekilde islah edilmi§tir. Bu - ı Kısa Haberler 1 
nunla beraber, birçok mütehauıs· ~------------..;;... 
lar halk için bu kadar geniş bir 
ihtiyata lüzum olmadığmı, ancak 
harp hileleri için yeni şeklin mü
kemel bir korunma vasıtası oldu-
"' ·1 . .. 1 t 1 • 1 gunu ı erı surmeK c: •. r.er. 

Gaz maskelerinin bütün. insan · 
la.ra yapdmaımı ve herke:; tara · 

* Bir müddettenberi ikmal edilıne
ğe çalışılan Gölcük - 1.stanbul tele
fonu tamamlanmıştır. Hat, bir iki gü· 
nc:> kadar lşlemeğe açılacaktır . 

• Ge~enlet·dc ölen ermeni cemaah 
meclisi lıaşkanı bay Yahram Süren • 
yamn yl'rint•, hay Bedros Hora,sa11 -
c1) an getiı'ilmiştlr. 
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a ürkün söylevi 
Beşinci devrenin 
ilk top :antı yılına 

baş arken ... 

Çinde had· 
hıkara, l, (A.A.) - Cumur 

Bat~ Ata~k, kamutayın be • 
tinci intihap devresinin birinci yıl 
topl ntıamı şağıd ki gÖylevle aç 
mı§lardır: 

"Büyük: milletin yüce vekilleri, 
Kamutayın İbe§inci devreıini a· 

çarken .sizlere derin ıaygılarımı 
sunarım. 

K mutay, araıuluıal durumun 
çok önemli bir zamanında çalı§ • 
mıya ba§lıyor. 

Hadiseler, Türk miile~ine, iki 
ehemmiyetli düsturu yeniden ha • 
tırlatıyor: 

Yurdumuzu ve haklarımızı mü • 
~ f aa edecek kuvvette olmak .. 
lSulhu koruyacak araıulusaJ çalı~ • 
ıma birliğine önem vermek •. 

Sulhun bo~ulmU§ olmasından iz 
~aap duymanınk mümkün ceğil • 
dir. Her halde, bugünkü ağır ihti
Wlarm ortada.o kalkması, mede
niğ in1&Dlığın batlıca .dileği olmalı 
~ I 
ıı;ıır. 

Bizim ~ulh ülküsüne ne kadar 
bağlı olduğumuzu, bu ülkünün gü 

ıvenlik altm.a alınmasmdaki dileği 
mizin nekadar esaalı bulunduğunu 

inha lüzum eörmiyorum. 
ıBu hususta çalı§an uluslar aoı· 

yeteıinin tecrübelerden istifade 
ederek prensiplerini tekamül et • 
tirmeai ve sulhu koruma kudretini 
vtın:ııası samimiğ arzumuzdur. 

SaJID arkad41lar, 
lç idare teıkilatımızı, yurdun 

Cio~ bölgelerinden baılıyarak ge
niıletmek ihtiyacını duymaktayız. 

Yeniden iki genel ispektörlük 
ve yeniden bazı vilayetlerin kurul 
ması .da lüzumlu görülmektedir. 
Bµ arada Denim bölgeainde eıu 
1ı bir 1slihat proğrammın tatbiki 
de düıünülmiiftür. 

Viliyetlcrimizin devamlı tefti • 
şini •c .mü§terek i§lerinin bir el • 
den takibini kollayan genel ispek 
tör1erden çok faydalar bekliyoruz. 

Oe>ğu villyetlerimizin belli bq 
lı ihtiyacı, orta Ye bab illerimize 
demiıyollarla i!lanmahtır. Şar • 
ka ilerliyen iki ana demir yolunun 
luz1a bitirilmesini ve bunlan biri
biriııe bağlıyacak yollar örüğüne 
ıinıd.iden baılanmasım lüzumlu 
görüyoruz. 

Jran - Türkiye tnı.mit yolu · 
n tqkilatlanması özenle bitiril· 
melidir. 

,Liman ve sulama itlerinde a · 
cele yapılacak şeyler vardır. Sağ -
f ik savaşı da yeni icaplara göre, 
ge:niı1etiime'!t zaruretindedir. 

Saydığım bütün bu İ§leri, hü · 
kUmetin kesin bir proğram içinde 
gütmesini bektiyebilirfa. 

O.zerinde önemle durmak iate
dijim bir ciheti de bildirmeliyim. 

T.iiTk ülkeai ~inde köylere va • 
r.mcaya kadar küçük büyük bütün 
tehirlerimizin birer genlik ve ba· 
ymdırlık göreyi olması önde tut · 
tuğunnız amaçlardandır. 

Tiirke ev bark olan her }·c: 
sağlığın, temizliğin, güzelliğin, 
modem kültürün örneği olacak • 
tır. 

De'\9Jet kurw~ıları yanındn, doğ· 
rudan doğruya bu işlerle ilgin o • 
lan urayların bu görüş ve dütü · 
nüıle çal'§"'alarıDJ istiyorum. 

Urbaylann devlet merkezinde 
t.oplanqı bu itin şonuca değil baı
•nngteıdır. 

Bayanlar Baylar; 

Endüatri programımız, nomal 
zidi§indedir. Bununla beraber yur 
dua endüıtrile.§mcsine daha çek 
hız erilmesi ve yakın bir çağda, 
veni bir ikim:i :Droslrama bulan • 

maaı ~üzumuna dikkatinizi uyan · 
dırmak isterim. 

Me.ğden işleri yeni bir açılma 

devresindedir. Mağden mühen • 
dialerimizi, ihtiyaca yeter Ayı ve 
değerde yeti§tİrmeyi önemek ıe· 
rektir. 

Kömür havzasının raıiyonel it· 
lemeai için tedbirler aramak ta 
lazımdır4 

Bir de arkadatlar; köylümüzün 
genlik düzeyinin yükselmesi ted • 
birlerine daha geniı ölçüde özen • 
le devam edeceğiz. 

Aydın saylavlar; 
Kültür kmavımızı, yeni ve mo · 

dern esaslara gÖre, teşkilatlandır 
maya .durmadan devam ediyoruz. 
Türk taı-ih ve dil çalışmaları, bü
yük İnanla beklenilen ıtıklı verim 
lerini şimdiden göstermektedir. 

Ulusal musikimizi modern tek
nik içinde yüktıeltme çah§mala • 
rına bu yıl daha çok emek verile · 
cektir. 

Uluıal kültür için pek lüzumlu 
olduğu gibi, araıulusal ilgiler bakı 
mından da yüksek değeri belli o • 
lan radyo i!ine önem vermeniz çok 
yerinde olur. 
"Sayın ar'kada§lar; 
'~liyede1 g~n yıl, cesaretle 

aldığınız tedbirlerin, ne ikada: ye· 
rinde olduğu aabit olmuştur. TıuL 
ve teker fiyatlarının düşürülmesi, 
halkı hoınut etmiı ve yoğaltım! 
arlırml§tır. 

Bu yıl~ bqka ~onularda da. bu 
yönden teabirler alacaksınız. Sa· 
yım vergaıinde v~ bina kıymetle
rinde indirim faydalı olacaktır. 
Arazi ve yapı,.~, gi\erinin hususis 
idarelere devri rnemli ıslahattan 
sayılacaktır. 

Ver,i ındirir.ı.lerini hazinenin 
ka?fılayabilmesi ülke ekonomi 
kudretinin yükrekliğine degf'rH 
bir belgedir. 

Ekonomik te§l.ilat, teknik t e w 

meller üzerine yerleşerek yükse) • 
dikçe yurdun verimi ~ok daha zi· 
y;ade olacaktır. Ancak bütün öze· 
nimizj ver~ek vatanın teıkllit • 
lanmıuı hızını artırmak gerektir. 

Anırulusal siyasanın giditi ulu
sal korum araçlarını artırmaya da 
lüzum göstero:ektedir. Bunun 
matiğ çarelerin· dikkatli ve i a • 
betli bir nretle raştırmanızr d; • 
lerim. 

Tayyare fil~:armuzı VÜC'1da 
getirmek ~çin büyük milletimiı:in 
yüce ilıisini h~yeca.nla anmak 
borcumduı. 

Son anımlma.ı hadiseler, Türk 
milleti ıiçin kud,.:ı Ji bir hava. ordu
sunun, hayatiğ e"1cmdc tutulmasa· 
na bir daha hak ıyerdirdi. Çok e

melde kurduğu.nuz, c.anıc:ıızla ko· 
rumaya ~nd içtiğ;miz kut&al vur· 

dun, havadan ısald1J'I§lara ı. rs 
a-üvenlik altınd:L bulunma!ı .ie • 
ınek, bize ıaldııacaklıı.rm, kendı 
yurtlarında biz~ de ayni :urar-

Ank ara, 1, (A.A.) - Kamuta· I 
ym be~·n::i ıeçim devresinin :ık 
toplantı yılı bugün cumur ba§ka
nı Atatürk'ün .ıöyleviyle açılmıı • 
tır. Bu müna::ebetle kamutay mil· 
li renklerle si.•!lenmiı ve Atatürk' 
ün gelişini :;elamlamak üzere ba~
ta cumur başkanlığı bandoau ol· 
duğu halde ıi;_el bir kıta ve biT po 
lis müfrezesi kamutay önünde yer 
almış bulunuyordu. 

Kamutaym bu toplantısında bu 
lunmak için .çağırılı ohm bakan · 
lıklar ileri gelenleri iç.in fevkala
de toplantılarda olduğu gibi top · 
lantı salonunun bir kısmı ayrıl • 
mıı ve herkeı, törenin başhyaca. 
ğı saatten önce yerlerini almı§ bu 
lunuyorlardı. · 

Yabarn:ı devletler mümessilleri 

(Ustyanı birincide) nalistlerine mensupturlar. 

Ouang-Thins·Ouei olarak k yde • Tokyo, (Özel) p-· f:u~ 
dilen bakanın öldürülmesi f(>yle telgraf ajansmm e~~~n .-,# 

tsin' den haber verdıgıne r olmuıtur: 
Koomintag ulu 1 kurulunun mali Çinde milli bir ~y~~, 

açıhf toplantısında bu toplantıya mııtır. Gündcngüne buyöP"'°" 
iftirak edenler .Jı p bir arnda fo . tedir. 
toğraf dırırl rlten bir adam bir· Bu kıyama imdiye 
dcnbire rovelvcr ile bir kaç l a • vilayet İ§tirak etmiştir. 
teş etmi ve Çin Ba bakanını y • Alman istihbarat bürot.-ı~ 

K · d dek. ı· aylarının bildird ralar.nqtır. comıntag uzun za-
mand :nberi aza bulunan Şn.ngç'i i· bu kıyam gittikçe bii .. vill··.., ... 
Je general Çankhayçek'in kanır • inkılapiılar Hopei ve ~ 
gô.hında kültür iıleri şefi Kıınlay. ryetlerini de i gal etmi 
kuan da. ayni zamanda yaralan . iki vilayet inini"' pçılara 
mı 1 rdır. mİ§tİr. İnkılapçılar t;,u 

Göğsüne bir ku11un isabet eden de "otonomi., ilan etıni 
B&§bakan ayni zamanda diier iki ÇINLlLER SOYUNDU 
kurtunla da kolund n, yanağın • KURTULMAK lSTlY 
dan ve karnmc!an d yaralanmış· Nanking, ı (Özel) _,. 
tı. Başbakan hemen hastaneye gö- Çindek1 kıyaml r ve h" 

icin ayrrlan locada bütün b;,iyük ve ·1 - f ka 1 t d · k tl .. türiı muş, a t yapı an e avı en rada büyük eheımmiye 
orta elçilerle bayanları ve bu el· d" · · k rt t ··1 ·· t •• ı· d t..I ısını u ara.mamıt ır, o mu~ ur. diliyor. Çinin im ın _. 
Çilikler erkanı, cumur başkanlığı B b-1-- ı· L a§ ~ı vurana ge ınce; on lar Çinin artık yabancı 
locasında da büyük oniforl!lala · dradan gelen haberlerde katil bir ketler boyunduruğu al 
riyle genel kW'l'Day ba§ktını ma • Japon gazeteciaidir. Fakat Şang· tul rak kat'i bir ulusal 
r"'~al Fevzi r-ı.mak ve yan loca · h d ı t 1 fi bun • ~ ~ ay: an ge en e gra ar u ya aiyaıeti takibini ve ın 
da da orgeneral Ali Sait ve Fah. lanlamt§br. Son tahkikata ıöre hükWnet olabilme.ini v• 
ıreddin bulunmakta idiler. "k f ·ıı · ·· k. ·d· N · auı aıt aı erı uç ıtı ır. an • ıair uluslar gibi hür bır 

Saat ıs e doğru kurultay kura- k" d ··rfi 'd ·ı· 1 e+ ın e o ı are ı an o unımu~ .. ur. masım iıtemektedir. . :.il 
ğına gelen cumur başkanı Ata • NIÇlN VURDULAR? Bugünlerde Çinin en ~ 
türk burada asker ve polis kıta · ş h 1 (A A ) S ikaat ang ayı • · - u len ulusal adamlannda~n 
!lan tarafından. ııelanllanmıt ve f ill · k. 'd· B I dan b' a erı üç 1§1 ır. un ar ı · §ek, Vangçingvay, gen 
muzika ergirilik marşını çalmıtt.-r. · B bak h f-"- t ~ rı, a§ anm mu a ız;uı.rı ara • sulhiyang, Yensİ§an ve I"' 
Bu ••nada kamutay kurağının f d ı ··tek' i.k. • d - ın an yara anmıf, o ı ıaı e yan müzakere için t 
btıv:ı-nk direoine cumur bqkanlığı k k k ı 1 d ı·- u açar en ya a anmıı ar ır. lardır. 

bayrağı çekilmi§tir · SuntrMini""Sud adını taııyan F engjubıiyan bundall 
Saat tam IS de bafkanlık ye· katil, Nankin'de bir istihbarat bü- evvel 1929 da . Çankanr ~ 

rme gelen kamutay aa başkanl • rosu memurlarındandır. büyük düımanı idi. Aral..,,..-~ 
nndan Nuri Conker yoklama yapı· Uouanı·T ching·Ouei, mareıal yük harpler olmU§tu· Ba,....~ 
lacağmı bildirmit ve yoklama ıo- T chanrKay-Cbek'in otomobili ile nn şimdi elele venneleıir!! .. _ .. ,,,...-.... . 
nanda da C11mur başkanının :söy"" hemen hastaneye götürülmü§tür. ıiy•Iİ revenlerinde ~k 
le-vlerini vereceklerini bildirerek · ·ı ~ Jı Kendisinin alchğı yua)ann teaırı e hadi10 telakki ediliyor. ı; ~ 
lia.tKAiihlC yerinaen ayrılmı§tır. saat 13 te hastanede öldüğü teyit Yenıitan ile Fengjuh~ 

Saat 15 - 20 de kurultay aa • 
edilmektedir. birleımeleri tarihte ı 

Jonuna giren Crl:11ur başkanı hm-.:.· 
Japon büyük elçisi Bay Orijor bir vak'a olarak i!t'ret 

da !hazır bulunanların bütün kura· 
ki. Nankindeki Japon konsolosu • dir 

ğı .sara.ı ıi:idetli ve sürekli alkıı • • _.ı. 
nu, teessürlerini bildirmeğe me • Aksayı· ıarkta en zi~ 

larıy]e kar§ılanmı§ ve hu alkıt tu· 
fanı Atatür.k'ün ba§kıınlık yerine mur etmiştir. ti çeken hadiselerden "'""'."~ 

Sanıldığına göre, suikastın fa· bugünkü resmi adamlaflll"'"'"~ı 
geçi~!crine kadar sürmü§tiir. . . . ., . -.-., 

H .. l · k 1 ve su··reklı" ıllerı, Ocant;tTchıng-Oueı ya, Ç1 • lihuen nammda Çince er cum esı sı SJ.i( • 

alkı§larla karşılanan ve bütün ulu· nin !İmdi, T o.kyonun birlikte ça • büyük bir zatın Çinin • 
aa ve hükumete yeni yeni ödevler lı~m~ talepl~rıne mu~avemete kud iıtikli.li için çıkardığı bif 
gösteren söylevini verdikter. son • retı olm~dıeına kan1 ol~aaından namedir ki bunda her 
ra ayni heyecan ve sevgi tezahür- dolayı du!man olarak Çın naıyo • 'hürriyet ve müsavatı ~ 

ı A ·· k k b' - .. ± "'"·--·--... ----"- bir Cin birliğinin tesisi leri ile uğur anan tatur ısa ır ~ 
isti:ahatten sonra Çankaya kötkü· başkanlıklarına: maya çağırılmaktadır. 

1 l Refet Canrt·z (Bursa), Nuri y · ı 1 Ç1'n i _ _. ... ' ne dönmüş ve ge iş erinde olduğu " enı u usa 
gibi süel törenle uğurlanm~trr. Conker (Gazi Antep), Fikret Sı- bütün komtularile, bi 

Kamutay önünde ve bütün yol- lay (Konya)· ponlarla gayet dostane ~, 
Kamutl'.4y keıtörlüklerine: d 1 na yazta· lar üzerinde yer yer toplanmış o · a program arı 
irfan Ferit Abaya (Mardin), LAR MOTE lan halk gelişlerinden ve gidi§le • • JAPON ._..._ 

Halit Bayrak (Bayazıt), Dr. Sa- Ö 1) ~...;, rinde büyük önderini içten saygı Tokyo, t ( ze -
im Üzel (Manisa). k '\/ ve sevgi ile alkı9lnm1şttr. buatı Çin ba§ba anı . 

Ankarn, ı (A.A.) _ Cumur Divan katipliklerine de: !inden büyük bir acı ıl• 
başkanı Ato.tür:<'ün söylevinden Sabiha Gökcü1 (Balıkesir) • Zi- yorlar. 

C ı ,. b k l ... ya Gevher Etili (Çanakkale), A• J -~ sonra Nuri on <er ın aş an ıgm· Vanaı'ın katline ar:;...ı.ı.; 
da )'apılan seçimde kamutay baş . H Znh (Çoruh), Ali Muzaffer ri çok teessüf etnı~tedlP"r. 

1 _, b ı 329 (Konya), Naıit Uluğ (Kütahya), 1 c n kanlığına top o.ntı :ın u unan zeteler katledi en .. 1 

ak , Ab,;.1 ··1h ]"k R Süreyya Tevfik <Tokat) se;.H • ç· de üyenin ittif ıyıe uu a ı en· Vang'm ıimali ın 11~ · ~ 
·1_· · o ·· • mişlerdir. ra ~ da tc~ı.u;;ıı~tır. :ı;;u sonu~ uzerme mı idare eden gene .,.__. 

· 1 Abd··ıı..: s~l"'.im sonucunun anlaıılm:ıaı ü tdug.....-bn!:-anhk yerme ge en u na· -x kay§ek'in dostu o 
d. d b 1 zerine söz alan asba•kanlardan rn~ Re:ıda ~u ıycv e u un.muş · :ı maktadırlar. ~ 

Nuri Conker demiştir ki: ııııııtıd"'' JI tur: ,,_ıımıımıllRllıllll•lllllllPlfUll:VIPdırtll • ,,., 

k "- Asbtı§kanlığa beni ve arha· kıla lan yapabileceğımize $;UYenimit. "BQ§hanlığa tekrar ıe~me •u· Yeni bir teş 
demektir. Bu güveni, her gün, ar· rc(yle gö:ıterdiğiniz yüksek flÜ • daslanm Canıter. ve Sılay'ı •esti· bulundll 

ğinizden dolayı en samimi tetek· ~ tıracak arar oulmakta, büyük vc:dcn ötürü h~r birinize ayrı a;v· b .. tUJI 
'$ hürlerimizi hu::zrımuula sunanm Bulgari~tanı.1 u . ..K 

T k 1 . k b" J rı §Üfra:'.l ve S:.tY?·lcrımı :.unarım. 'b' VsPT ür u usunun, ne gö set ır uy· Ru seçimde bize gösterdiğiniz te· rında olduğu gı ı, d J.:. 

kalbi d d y h f ôdeoimi yaparken hepiniz.eler.. k& P guyu n e ta§t ıgını. er er· vcccühe layık olduğumuzu ödev· ğında da. ıimdive , ... 
d. · · • ·· ( · '-·.::ırJ;m.ı.'armrzı e:;:rgcmcmer.i-:i bi~ k~ ınm vatan 1ç1.11 tutuşan aoz "!"tn· ~ .. lcrimizi yardımla,"ınn;la yapar .. aliyette bulunır.~ 1' 
de okumaktayız T:~=cı dilerim.,, (Alkışlar) hen ig üzerinde göstermcğe çalı • bir komünist §ebe 

Havacılarımız, bütün ordu ve Bunun nrdmca baıkanlık diva· çacağız.,, meydana çıkarmııtır·. 
donanmamız g'ib!, vatanı korama· nı s~imi yapılnrak Kamutay aa • Nuri Conker·ir. alkışlarla kn?'ş1· Varna ve Pra"adı l 
ya amk kahramanlardır. Büyük ...... _ ... ,,_ ... , • .. "_ .. ,..,__ !anan bu sözlerir.den !Or.ra ba~ - ki§iler tevkif ol1.1ntıı'1~ 
millet, bu soyak evlatlariyle lcen· Kamutay vatanccverliğin çanf · ı~an Kamuby c·fodcmi~de t;).ş'kr. • }; ., kif olunan 45 erf'e ' 
dini mutlu saya~ilir. kanlığın, tdbirJ(. isab~tin i 1eal birıcy olmadığmdan toplantıya . ... 1 • l"i 

smda Necıp og.c 
Sevgili arkada§lanm, ömeğidir. Kam Jhıy, yurdun ko • 11on verm1ştiT. d 

d 1 · · K k 1 t bir de Türk v&r ~~ lılerimiz çoktur, genittir. ö runma:n, onun t•aym ır ığı 1e1n amutay u~ ~~.. tep an ·rb1n~ "' 

nemlidir. f ak.ıi baıarı1acağtn!l en yüksek uluul ilh:ırn ve kudr<?t ön;müzdeki !:a~amba ~ünü :va · mahbuzhanel~r:n~jni 
aaraılmaz ~venim vardır. Cünkü, kavnağıdır. p~a:.ktrr. rın uyısı dokuz 



iki türlü barış yolu vardır: 

Ingiliz Başbakanına göre muhteşem 
infirat, hodbin infirattır 

Romada lngiltere aleyhine nümayişler 
Musolini "Alınacak tedbirlere bütün kuvvet ve 

şiddetimizle karşı koyacağız,, diyor 
londra, 1, (A.A.) - Bqbakan 

8, Baldvin dün, 1816 yılmda tetiı 
tdibnit olan arııuluaal bant ıos
>'eteıinin bir toplantumcla bü • 
~le bir aöylev vermit ve Guildhall 
- Yapılan bu toplantı, batbaka
~ lnıiliz hüklimeti prenaipleri-
2'ı anlatma11 için bir f ıraat teıkiJ 
'bııittir. 

İngiliz Batbakanı demittir ki: 
••uıuılar araamda çıkan anlat • 

~Irklar ya kuvvetle, yahut da 
'"14a1C ve adalete dayanan mü.zake
l'elerle haledilir •• Bizim için mev 
~~~aheolan, bant veya harpten 
cl~ııı~~n ~~rcihini iıt~mek değil -
dır. Çünkü barıtı tercıh etmek hiç 
e lÜÇ bir feY delildir. Fakat güç 

01-n , tercih edilen bu yolu takip 
ttınektir. 

) Bir barıt vardır ki, bu, bqka • 
dllrıu~. a.~~.ında~i anlafmazlrklar
~ ~ ıozunu çevırerek elde edilir, 

11 hunun iımi, "muhtetem infi • 
~,, tır. Fakat ben buna ''hodbin 
~irat,, demeyi tercih ediyorum; 

1.~t, niçin, bqkalariyle it birli-
1 Yapmaktan iae te\ batma kal· 
~k daha iyi ıörülıün? O halde, 
l>ar!ak bir kollektif ıiyuadan hah 
~t>lunabilir,. Fakat bizim kendi 
b~nf aatlarımız, bize, böyle parlak 
•r •iyuayı takip etmemeyi em 

h~e:trnekiedir. Dtinya ilzeriDde 
~ 1shir memleket yoktur ki, bizim 
'b adar barıfa muhtaç olsun. Fakat 
a ltııı arzu etmek ki fi değildir. 
l.ıan barııı kuvvetle de mubaf a· 
~ etınek lüzumu haııl olabilir. 
tı Ualar aoayeteıi, araıuluıal ba -
k • a?Iaımalarmı kırmaya kalkı. 

il hır büyük devlete kartı bir ha 

~le~. taıarladığı zaman, bunu fe 
h ıorenler vardır. Fakat, her ya 
..::~ ~ahluk gibi, Cenevre müeı 
'

1?1n de geliımeıi ve istihale 
tik. ıı lazımdır. Yalnrz bu deği -

Iıkler, içten gelmeli ve yine soı ::nin bünyeai dahilinde yapıl • 
~ tdı~. Sir Hoare, Cenevredeki 
--)' t•ınde, bugünkü dünya duru • 
~~ıı ~uılara kendi haklan o -
~ 111lkinları vermeyi gayri müm 
!'e il lcıldıiını tanımıf tı. Sir Hoa . 
~ hu aöylevinde, ayni zamanda 
~ ;:ı lüzumundan, bütün memle . 
):l ere . iptidai maddelere doğru 
'"r \'erıhneıi lüzumundan ve bu 
llo etle bütün memleketlerin eko -
._. itlik ıeliımeleri ile istikli.lleri • 

ırı ' "la •ı 1 .. ag ın temellere dayanılma . 
ltt \l~~ndan bahsetmitti. Bu aöz 
el!; reı.,. güzel aöylenmit değil -
1le • ~nların bizim için nekadar ö 
d'1'1tt • olduğunu biliyoruz ve bun• 

,& da korkmıyoruz. 
)~~' .barıı yolu ile uluslar ıoı · 
"""'? 1nı11 çerçivesi irinde hal su • ,,, er· b ·7 

~.J 1 ulmaya gayrette devam 
~'Ce'" 

i' ~l aız. Elli ul111 arasında bir 
.._~rııa. tenıin etmeyi çok kolay 
b.._ ~lar ~ardır. Halbuki bu, güç 

~ "C l t' 
~•it" t ır. Eıki doatluklar ve 

t 'ı ı ilgiler bu ı" b" ..:~. b. 
~lih un u, ua ır 

htı -~? ıeçinnektedir. Fakat ben 
a.... Ll 1 dostluklarıo tehlikeye dü· 
. .. ~I( er· · 
t'd . •nı zannetmiyorum. Fran-
t - bı ..... ft.k =~:• "J Qtı -,._ ı.....-uıtu er yapan ve 
de :ıe•elede bizimle ayni fikir • 
•l,.. :l111ı1nıyan bazı unsurlar var• 

•lr,.t lı-. iJr.i LiiJrWnet de te-

ıanüd halindedirler ve ulualar '°' 
yeteıinin ıadık üyeleri bulunuyor
lar. Aııl li.zım olan da budur. 

İtalya He uluılar aosyeteti ara· 
ımdaki anlqmazlık çok ciddidir. 
Fakat herhalde bizim ltalyaya 
kartı olan doatluiumuzdan daha 
ciddi dejildir. Biz , ltalyaya kar· 
tı hiçbir fena hiı bealemediiiınizi 
İıpata çok çalıftık. Eğer ulualar 
ıosyeteıine kartı olan vazifeleri -
mizi yapıyoraak, eski doatlukları 
mızı da ayni ıamanda muhafaza 
etmeyi arzu etmekteyiz. 

Sizlere hükiimetin bütün dünya 
üzerinde genel ve devamlı bir ha 
rıt vücuda getirmek niyetinde o}. 
duğunu aöyledim. Bundan dolayı. 
eğer hük\lmet ıilihlannı iyi bir 
hale ıetirmek iıtiyoraa buııu f e -
na anlamaymız., Büyük bir ıilih
lanma yarıtına girmiyeceğimiz.e 
ıize IÖz veririm. 

Biz, barıtı temin etmek mecbu 
riyeti karııaında bulunuyoruz. 
Bu kolay bir it değildir. Fakat, bu 
İf i üzerimize alıyoruz. 
DOCU AFRİKA iLE ITAL YAN 

MUV ASALA31 KESiLMELi ! 
Londra, 1 ( A. A.) - Dün •k • 

f&m Al bert • Hali' da yapılan bir 
gösteri ıırumda Lord Robert Se· 
ıil, ltalyan - Hnbet anlaımazlığnı 
dan bahsederken muhaıamayı 
durdurmak için en iyi çarenin 
doğu Afrikası ile ltalya arasınd& 
irtibatı kesmek tlduğu fikrini tek· 
lif etmittir. 

Lord Sesi), burıu elde etmek i· 
çin müıterek bir hareket yapıl · 
maaını iıtemiı, bilha11a lngiher.,. 
nin ve Fra.naamn yardımını Eılde 
etmesi gerek o lnuğunu söylE-mit 
ve demittır ki: 
''- Eğer Fransa bizimle bera· 

ber hareketi kai:ul ederse, deniz · 
lerde faikiyetimiz çok büyük ola· 
cak ve hiçbir kudret bize muka · 
vemet edemiyecektir.,, 

Roma, 1 (A. A.) - Bütün hü· 
kümet erkanı, ıiyah gömlek RiY· 
mit olan profescrler ve talebe hu
zurunda yeni R?ma Üniversitesi• 
ni açan B. Muso!ini, demiıtir ki: 
"- Cenevrenın lertliyetpere•t • 

lik hını, ve para kuvveti ile hare
ket eden koaliı)'onu, ltalyanın 
"•iyah gömlekliler,, gençliğinin 
ileri hareketine mani olmağa ça· 
ltfırken, Roma l• niver•itui yl!ni • 
den yükıelmektedir. 

"Yabancılar İ)rce bilmelidir • 
ler ki, her meclent ulumn hic.ıbı • 
aver telciklti etmeai gerektiği bir 
ekonomik bloküıe bütün kuvveti· 
miz ve bütün ~;Jdetimizle karşı 
geleceğiz.,, 

B. Muıolininin bu ıözleri, COf • 
kun gösterilerle kartılanmıthr. 

Törenden sonra genç faşist la -
lebeler Porta - Pia . meydanında 
toplanarak lnııitere büyük elçili· 
ii önünde göstea"İ yapmağa teıe~ 
büı etmiılerdir. Yarım ıaat k:ıdar 

süren hir karıatahktan sonra po. 
liı, talebeyi dağı~mııtır. 
Akıama doğru bazı faıiıt tale

be, yeniden lnıUiz büyük elçiliii 
önünde ıöıteri yapmak iıtemiıse 
de poliı tarafmdan daiıtrlmıttll'. 
Talebenin bu hareketi, ıeh~rdc 

hiçbir akiı uyandırmamııtır. 

Halk, lnıiliz tecimenlerine a
it bazı dükkanların önüne top • 
lanmıpa aa önemli hiçbir hadiıe 
olmamıt tır. 

MUSOLINININ SÖYLEViNiN 
1.0NDRADAKI AKSI: TEHDiT' 

Londra, 1, (A.A.) - Times ga 
zeteainin Roma aytarı dün B. Muı 
aolini tarafından verilen söylevi, 
uluılar 101yetesine ve zecritedbir 
lere kartı bir nevi tehdit olarak 
göıteriyor ve diyor ki: 

"Bu ıöylevin tonu, Jtalya ile u 

luılar 10ıyetesi arasındaki anlat· 
mazhia yakında bir hal sureti bu 
lunabileceğini zanneden nikbinle 
ri ıarsmıf gibi gözükmektedir.,, 
CENEVRE PAKTI BiR TUZAK 

MIDIR? 
Berlin, 1 (A. A.) - Germania 

gazetesi yazıyor: 
Cenevre paktının bir tuzak ol-

. duğu meydana çıkmıtlır. Bu pak
tın düzenle iılemeıinde üye olan 
devletlerin hepıi lngiltere ile ay
nı derecede alakadar değildirler. 

B. Aloisinin Cenevreye gelitfo• 
den sonra uyutma ıayretlerine 
devam olunacaktır. Fakat B. 
Baldvin ve Laval iç politika se -
beplerinden dolayı daha az uyıal · 
lık göstermeğe n1ecbur olacaklar
dır. 

Hiç kimıe bu iıleraen müspet 
bir sonuç beklflnıemektedir. 

Nachtausgalle gazetesi de di • 
yor ki: 

"Cenevrede kim galip gelecek? 
Bu, ahval ve teraite tabidir. lngH
tere ve F ranıa hangi dereceye 
kadar hareketlerinde ileri gide -
bileceklerini gö•termeğe mecbur 
olacaklardır. İtalya, kendisine 
Habetiıtanda bazı topraklar ve -
rilse bile, kendisine dikte edile • 
cek sulh ,artlaruu kabul etmeğe 
mecbur olacak kadar zayıf değil
dir.,, 

• Taymiı gazetesine ıöre lnıi· 
liz dıt bakanmm Cenevreye, ge . 
liti İD1filiz hükômeti üyeleri ara· 
sındaki birliği tebarüz ettirmek • 
tir. Fıraat düıerae her türlü fÜp -
heleri dağıtmak için bir söylev ve
recek , lnıiliz hükUmetinin duru
munu değiıtirmiyeceğini, sosyete 
dııında bir hal ıureti bulmaya ma
t6f yeniliklerle uğratmıyaa.ğını 
ileri sürecektir. Uzlatmaya esas 
olacak bir lnıgiliz-Fransız anlaş . 
ma.aı da ortada yoktur. Arada ev • 
vela Habetistanın parçalanması 

ve en büyük kısmın ltalyan kon . 
trolüne verilmesi teklifi münaka· 
ta edilmit ve kabul edilmemittir. 
Bundan sonra iki tarafın istekle
rini ihtiva eden bir esaı üzerinde 
konuıulmuf, arazi mübadelesi, Ha 
beıistana denize doğru çıkıt ko· 
ridoru üzerinde durulmuı fakat 
kat'i neticeye varılamamıştır. Bü • 
tün muvaff akiyet Umitleri de Ro 
manın mükabil tekliflere karşı du 
rumu üzerine ıuya dü~müştür. 

• Bulgaristan zecri tedbirleri 
tatbik edecektir. Bir Sofya tel -
grafı Bulgaristanm lngilterenin 
tesiri altrDda bu ıuretle harekete 
karar vermit ve buna mukab:I ha 
zı ekonomik tarizler almıttn·. 

"' Almanyanın cezri tedbirleri 
tatbil; cdc:e~ i, lsvi~r:: cibi lt~ly11 

OuınarU-sl Pazar 
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' l z ın · r panayuı mada lyası 
Takvim2 2 ct te§rln 3 2 cıteşrır 
======! 5 Şaban 6 Şab.-ın 

GUn doğuııu 

GUn balı§J 
Sabah namazı 

Öğle namazı 

l klndi namazı 

Akııam namazı 

Yatar namıuı 
tm.sak 

Yılın geçen günleri 
Yılın kaıan ~ıert 

632 6,84 
ı 7 0 4 ı 7 oı 
5.44 5.4~ 

1 ı 58 11 58 
14,46 41,15 
17,(17 1704 
T8 38 18,:U 
4 52 4 5 i 

3 00 ;·Of 
66 h~ 
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rinde muamele röro·nlı>rdlr. t<akanılar aa. 

2 kaptUI•• ..... nyatlarıdn 1 
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• Londra tı~O. .,. Vlyııu 23. -

• nyoo 126 - • l\laı:lrl d 17 -
• Puls 168. -

* P. erlln :••. -
• r.lJIAno l:'i, - • Varşou 24, -
* Brlllı'e 8j, - • Budıpe$te ~:. -
• AtfDI H,- • llllkres 1:1, -

• Cennrr 1>18 -· • Belgrıd t 4, -

• 5ofyı 24, - _. Yokobım• 35, -

• Amsttrd• ı f 4. - • Altın 040, -

• Prı11 96 - *Mecidiye 58. -

• Sıotbolm 3t, - · •Banknot !34 -

Çeklıı!r 
1 

• Londrı 6 18.25 * Sto\.blm 3. t 5!14 

• r\eyyor• • 0.79'0 • \'lyır. 4.!~33 
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• l\llllDo 9.76H • Berllo t,97~~ 

• Prükse 4.71~7 • Var~on 4,t234 

• Atin~ 8.'l.90!\9 • Ba:tıpeşıe 4,f840 

• CrncYıt 1.4450 • Blltres 101,8475 
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lzmir ar. ıulusnl panayırında güzel 
pa\'jyon nıc.} dana getirenler nıc~ anm 
da yerli mües ·eselerimizden Bourla 
Bira derl~ri n pavi)onu çok nazarı <l:k 
ka ti celbe!nıişti. Sergi komitesinin lm 
pa\'iyonun murnffal, ıye!ini takdir t ' • 

derck llourln Birndcrkre lı i:· alf:n 
madayla gönderdit•ini memnuni~ et . 
le haber a ldık. l\cndi le:ini t ~brik c · 
deriz. 

Mufassal notıu 

kanunum edeni 
Herhangi bir hadise csebebiyle ka . 

nunu tetkik \'e o ha diseye müteferri 
kanun hükü mlerini bulup çıkarma!~ . 
taki müşkülat maltlmdur. 

Eserin sahibi, bu müşkülatı g ider . 

mek içi (Her maddenin altına: Ka • 
nunu l' ' · · .. nf, Borçlar, Ticaret J{a • 
nunlannda alaka n irtibatı olan) 
maddeleri hülasalariyle birlikte y:u · 
mrş tetkiki son derece kolaylaştırmış. 

tır. 

Hakimler. avuka tlar, talebe, ve hu
kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
derhal bulmakta güçlük çekmiyecek-

Usldldar hukuk hakimliğinden: 
Polenez köyünde mukim Yelvişe 

Çançara Yek.ili avukat Ahmet Şevket 
tarafından Pavlina ve Yalerya ve saı
ire aleyhlerine açılan alacak davası • 
nrn cari tahkikatında müddaleyhler
den Pavlina ve Yalaryanm ikametgah 
!arının mechutiyeti hasebile ilAnen 
yapılan tebliğat üzerine gelmedikle
rinden müddeiye vekilinin talebile 
gıyaben takibat icrasına karar veri -
Jip tahkikat 28-U-935 perşembe sa· 
at 11 re talik edilmekle yevm ,.e sa 
ati mezk<ırda )ine gelmedikleri n is· 
tima kılınan şahitlerin müddeiyenin 
Hidiv Abbas Hilmi ve Modada otu · 
ran İngiliz Yidonun yanında çalışıp 
kazandığı 300 altını 9-10 sene en·cl 
Polenez köyündeki babası Zozefe w r
diğini ve Jozefin ne zaman ölciüğiinü 
bilmedikleri yolundaki şahadetlerinc 
ve mahallen yapılan keşifte ehli vu -
kufun Polenez köyündeki 23 No. hr 
hanenin bundan 25 sene evnl ya pı l · 
dıfı ve fakat ldmfn ptn'a.Sfle "fnşa o -
lunduğunu bilmedikleri hakkındal.ı 

Yeni Adam beyanatlarına karşı tarihi Handan i 
96 ncı sayısı çıktı. İçindekiler: Kı t ibaren 20 gün zarfında bir itirazrla 

sa tetkik ,.e tenkitler, Atatürk ne de- bulunmadıkları surette evrak tetkik ~

mektir? Virgül, Güneş getiren Ata, dilerek icap eden karar verileceği gi · 
l.:;mall Hakkı, ideal düşkünleri, Ke - bi bir daha mahkemeye de alrnmrya
rim Sadi. Marks'ı nasıl anlıyorlar? caklarına dair yazılan gıyap karaı· -
Cami, genel durum (siyasa), Kültür Jarı mahkeme divanhanesine asıldığı 
tetkikleri. lsmail Hakkı, Tarihi nasıl gibi keyfiyet aynca gazete ile de Han 
öğrettim? İlim haberleri. Y. G., dört olunur. 
kişi. Yabancı kelimeler. İsmail Hak · _ _ ___ S_A_T_I_L_l_K_H_A_N_E ___ _ 

kı, ölüler (dram) . 

ile Habeıistana yapılacak, silah, 
cephane ve harp kereçi ihracını 

yasak edecektir. 
" Seçimden sonra kurulacak hü 

kumette Bay Edenin deniz birinci 
lordu, yahut dominyonlar bakan· 
lığına tayin edileceği söyleniyor. 
Kendisinin ulusal müdafaa bakan 
hklarında birine tayini de ayni de 
recede muhtemeldir. 

Jf. Mıaır da zecri tedbirleri tat • 
bik edeceğini bildirmiştir. 

• Üç İngiliz zırhlısı Cebelütta· 
rıktan Maltaya gitmiılerdir. 

"' Markoni radyoda Şimali Af. 
rika halkına bir hitabede bulun· 
muf, İtalya, İngiltere ve Fransa · 
nın bol bol İstifade ettikleri mu . 
ahadelerin, kendisi için daha faz
la menfaat getireceği bir ~ek'lde 
tatbiki dostane bir surette isteyin 
ce, herkes bir deh§et ferya ·'ı ko· 
parmak, bunun sonunda lt~.lya. 

mütecaviz bir devlet diye ilfin c· 
dildiğini İf İtmiştir. 

Gedikpaşa hamamı caddesi, Silah • 
tar mt-ktep sokağı , .e Piyer Loti cad· 
desinin teşkil ettiği adada müteaddit 
kısımlarda 18 oda 1 salonu ihtiva eden 
nezaretli n bahçeli kigir hane satı • 
lıktır. Haiz olduğu sıhhi şerait dola
yısile sıhhat yurdu veya mektep itti -
hazma da çok eh·erişlidir. Hane 8 n 
11 odalı iki kısım olarak ayrı ayn da 
satılabilir. Gedikpaşa hamamı cadde· 
desindeki cephesinde 5 No. da Ertuğ
rula müracaat. (Y. No. 10369) 

l slonbul 7 inci icra nıc11U1rluğun ~ 
elan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup 
sntılnrnsına karar nrilen bir ı~tim 

kazanı :":>-11-935 tarihine gele:ı salı 

günü ant 12 den 13 e kadar Galata · 
da Ka lafat yeri 103-101 Sa .}lh nül.k· 
kfında bidnci açık arttırmaya çıl.ar: I · 

Jacağından taliplerin gün \'e saatinc'c 
mahallinde bulunacak memura :•) :!117 
s.ıyı ile miirac.:atl:ı. rr i lf.n olunur. 

(l Cl:-i ) 

ZA YJ - i\lül-;a Ifocneli Sultani<öi•1 
den almış old uğum şahadetnamem i 

kn.rbettim. Yenisin i a lacn3m1•Jan es 
kisinin hükmü yoktur. !ti. Nuri . 

1 fatanbuı Evkat tt~ UdlfriU~U ilan:zrı 
latanbul camileri için alu.ac;,.k muhtelif vatta tahmin olur.an 

bedeli (1707) lir.". olan (5800) adet am:ıul açıl: c!tsiltmeye konmu~

tur . 
Bu ampullerır. şartnamesı bedel&iz olarak Ev!nf Heyeti fenııi ye

sinden verilir. isteklilerin muvakkat teminac miktarı bulunan (129) 
lira ile eksiltme 8Ünü olan 18 - T. t'ani - 935 Pa1artesi saat <.n · 
be•te Evko.f Müdiı iyctindeki ! c:~v· e encCmcninc :e~mcl eri ilan 0~1· -

m.:::·. (G849) 
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Çifte Spiralli yani OSRAM "D,, 
lambaları elektrik cereyanından :l· 

zami derecede istifade temin eder· 
Jer. Çifte Spiralli olmaları saye • 

sinde ucuz lambalara nazaran 
o/o40 daha ucuzdurlar. OSRAl':1 
"D,, ampullerini tercih etmeı.iz ka 
rınız icabıdır. Ambalajı üzerinde • 
ki "D,, iıaretine dikkat ediniz, 

• 

ASiPiN 
KENAN 
Baş ve diş ağrıların

dau p :ve soğuktan 
korunmak lcJn 

, 

• 

KAZANABi.Li RSi N iz· 
J 

, . 
CAY e<uv C.Nc; aıoc.c.ıoı 

Çtı.. ı. T iN GdıOl ... -- _ ....... 

lo<A~~IOA Mh."fOllHAR. VA~Ot 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-:._-~ 

Vanını~da bulun
durmayı unut
m&y.ını~. 

, J • 

Süngercilik T. A. Şirketi 
1Hüdavendigar hanındaki merkezi 

Galatada Voyvoda caddesinde 25-1 numarada Sümer Bank 
· binasının 3 üncü katma taımmııtır. Yeni telefon numarası 44969 

Jandarma genel kornutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

Örnek ve evsa.f ma tamamiyle uygun olmak geregile 25,000 
tane harp paketi 4 / 11 /935 pazartesi günü saat 11 de jandarma 
ıenel komutanlığı kuragında kapalı zarf usuliyle satın alına • 
caktır. Harp paketinin bir tanesi için 30 kuruş paha biçilıniş . 
tir. istekliler eksiltme gün ve saatinden bir saat önceye kadar 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle 562 
lira 50 kuruıluk ilkteminat parasını havi sandı!< makbuzu veya 
lxlnka mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona vermderi ve 
~rneği her gün komisyonumuzda görüleceği gibi şartnamesinin 
Be parasız olduğu . "2547' "5525" 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara.köy - Köprübaşı 
reı. '2.162 . Sirkeci Mühürdar zade 

--• Han trlf'fon: 22740 --•I 
1rabzon Yolu 

ERZURUM vapuru 2 ikinci 
teırin CUMARTESi günü saat 
20 de HOPA YA kadar. "6772,, 

lstanbul altıncı icra memurluğun . 

dan: 
Mahcuz Ye paraya çevrilme.<;ıine 

karar verilen port manto, aynalı do · 
lap, ,.e saire açık arttırma suretile 6-
11-9:1:> tarihine müsadif cuma günü 
saat 16-18 kadar Yüksekkaldrnm si· 
nema karşıı:ımda s:3:3 numarah Plekaj 
ticarethanesi öniinde ~ahlacağından 
talip olanların mahallinde hazır bu • 
lunacak memuruna müracaatları ilfın 
olunur. (V. No: 10379) 

/stanbul beşinci icra memurluğun· 
dan: 

Mahcuz ve paraya ~evrilmesine ka· 
rar Yerilen Sahibinin sesi S iambahk 
müstamel radyo, duvar .saati, mer • 
merli masalar ve sandalyalar 6-11-
:l:> tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 9 dan itibaren Kasımpaşa pazar 
caddesi 67 numaralı kahvede !Sahla • 

Ara[l.'dr sıJllı malıkcmesinden: 

1.ta~kirin Berenge mahallesinden 
}.~Jullah bey oğlu Turan Ye mahtu · 

m ! Tah\r ile yine Arapkirin Selamh 
köyünden Ali oğlu Vahap n Ali oğlu 

lınan duruşmasında: Müddeialeyh • 
]erden Selami köylü ipek oğlu Ahme· 
de davetiye tebliğ edilmiş ise de 
gelmemiş olduğundan hakkında gı . caktır. Taliplerin gelme i lüzumu i · 
yap kararı ,·erilmiş ise de başka ma lan olunur. <V. No. 10375) • 

Pazlı ve Kamil gelini Pakize ve Ha -
san kızı Binnaz ve Ali gelini Safiye 
ve İpek Ahmet oğulları MeYllıt ve Ge 
leş ve Saracık köyünden Hasan ge • 
lini Asya n Andın kiiyünden Ejder 
ağla Memet kamn SiindUs ,.e aşağı 
Yeb.'\llh köyünden Hasan oğulları Hü 
seyin ve Sadık aralarında mütekev · 
vin tefrik ,.e taksim davasının icra kı· 

halle gitmiş ve ikametgahı meçhul bu 
1unduğundan gıyap kararının ilin su
retile tebliğat icrasına karar veril • 
miş , .e müddeiale:>h İpek Ahmet oğ

lu Geleşin duruşma günü olan 12-11 

SATILIK ARSA 
Piyer Loti caddesile Silahtar mek

tep sokağmm teşkil ettiği köşede tak · 
riben 100 metre murabbaı arsa satı · 
hktır. Gedikpaşa hamam caddesinde 

-93:> sah günü Arapkir sulh hukuk 5 N 1 h d E t w 1 il 
hı · d h 1 w • ~ o. ı ane e r ugru a m raca • 

. ma cemesın e hazır u unmadıgı su· at (V. No. 10370) 
rette hakkındaki muhakemenin icra · _.,_, ______ .. ••. . ...... , __ _ 
sına karar nrileceği ilan olunur. (V. Sahibi : ASIM US - Yakıt m:ıtb.ıas· 

No. 10:380) Neşriyat dircktörü:Rcfik Ahmet Sevcngiı 

lst. gümrükleri sahş komisyonu 
· başkanlığından: 

M. K. N. 

1633 

'Ağırlığı 

K. G. 
30. 

Kıymeti 

L. K. 
39. 

Cinıi.efya 

. bili 
Listik tekerlekli çocuk. otodl

0 

· ojuncak · 
1606 1630. . 46.70 Müstamel venç ve aksanı•· ·•' 

·ıe.,.. 
Yukarıdaki efya 5 - 11 - 935 G. saat 14 de açık artırın• 1 ri' 

trlacaktır. isteklilerin Yüzde yedi buçuk teminat akçelerini göıtef' 
makbuzla ünvan tezkerelerini ve yahut Ticaret Odasından ınııkl .d 

• yOP" 
yet Tüccardan bulundukları hakkındaki vesikalarını Kooıı• 61 • 
göstermeleri ve pefin para ile alacakların Ticaret vesikaların• lir'' 
termeğe mecbur olmadıkları ve herkesin bu suretle artırınaY• 1 

bileceği ilan olunur. (67~ 

~-----------------------~ı ıstanbuı Beledlyesı llanıarı ~ 

------- • e&' 
İstanbul Belediyesinden Yangın yerlerinde ve Filen Beled•~it 

Yola katılmak ve el Konmak surdiyle istimlaki kat'iyet ke•1;rı U' 

olan yerlerin istimlak Bedellerinden bin liraya kadar aiac_akkç" il~ 
lanlarm ilan tarihinden On gün zarfında Belediyeye bir dıle(6s"). 
müracaat etmeleri ilan olunur. ~ 

lstanbul ikinci bölge iskan • 
direktörlüğündell· 6-

T rakyada yerleştirilen göçmenler için 2692 aded Rutsa~ııı ::ıİ111' 
St. ve SP. 6. St .. narkalı puliuklarmm tamamen benzeri yerli vil;:;; 
11 - lkinciteşrin - 935 Pazartesi günü saat ikid" lstanb&Jd,.o j , 

ti iskan DairesinJe toplanan Satınalma Komisyon'1 tar~f 111 P""'" _ 
numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına ı evfık~J1 d•' 1'11 ~ 
lıkla satın alınacakdrr. Ziraat mevsimi hulul ederek vaktı~·rd'j~11 11 
lunması hasebile bu pullukların 26 İkinciteşrine kadar f e. 

1 .,JtıJ111 , . . lı p ,e 
da kurulmuş ol.ırak teslimi şartt.r. Sp. 5. St. benzen yer fi,.t' i• 
fiatı altı lira ve Sp. 6. St. benzer: ) erli pulluğu!l ~1:1haınJJ1e~11,..-~ 11 
kiz liradır. Pulluklar temamen v~ya kısmen verilebilir. şar t o~ 
ni görmek ve fazla malumat ~lmak isteyenlerin her gürt sa" ııt· 

'k' d el 1 K · .. 1 · ı · nohıO on ı ıye ka ar n ı yazı ı omısyona muracaat aı·ı ı a 


