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Cımı1ıuriyeti1ı Ve Oum1ıııriyet Eserinuı Bekçisi, Sabahları Ç\kar Siyas-t Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Bliyü u lukla geçti 
\' ağm:urun sağnak halinde devam etmesine rağmen 

Cumhuriyet alanında 'binlerce Izmirli tOplanmıştı 
erkesin gözleri çelik bakışlı kahraman Tü askerlerinin üzerinde 
oplanıyordu.Geçidresmi çok pa lakoldu. Gece sabaha kadar höllk eylendi 

Dii11kii tü11•11 intıbalaruıda11 

lt''?•!""..--"'i~....,....,.,...,_...,..."""_._.,... __ dikçe marşlar çalıyor
du. lzmırdeki konso-

loslar içınde en kı

demlisi ve e11 yaşlısı 

olan lngiliz konsolosu 

başta olmak üzere bü
tün konsoloslar ilbay 
Fazlı Güleç tarafından 

kabul edildilrr, Kısa 
bir görüşmeden sonra 
ilbaylıktan ayrıldılar. 

ilbay Fazlı Güleç, 
beraberinde parti baş
kanı ve diğer mülki 
amirler olduğu halde 
saat on otuzda Müs
tahkem Mevki Komu
tanlığına giderek zi
yarette ve tebrikatta 
bulunmuşlardır. 

Geçid resmi 
Bu arada saat on 

bire yaklaşmıştı. Hava 
yağmurlu olduğu için 

!bav Fazlı Oılleç ı·e Oenetal Rasim genç mekteblilerin ge-
ta On ikinci Cumhuriyet bay- çid resmine iştirak etttirilme-

tııı d.. b h . 'b d . d hh' b 1 d iııı ' un sa a tan ıtı aren a- sın e sı ı ma zur ar var ı. 

'l.Ü. a Yağmurlu ve sağnaklı bir Bu itibarla mekteblilerin geçid 
lt ne rastladı, Evvelki gece, sa- resmine iştirak ettirilmemesi 
d ~n birde başlıyan vağmur, muvafık görüldü. 
llıenılebilirki dün hemen hiç dur- Yağmur, sağnak halinde de-
adı ve .. .. k . ein· gunun coş un neşe- vam etmesıne rağmen saat on 
~azaltır gilıi oldu, birde Cumhuriyet alanına bin-

b . 11mhuriyet bı.yramı münase- lerce lzmirli top anmıştı. Her-

betıyle b .. t'' h' 1 kesin gözleri çelik bakışlı, a u un şe ır ve ev er 
tiny~~klarımızla süslenmişti. Şeb kahraman Türk askerlerinin 
laf ır çok yerlerinde kurulan üzerinde toplanıyordu. Ve her-
len er takları elektriklerle süs- kes biiyük geçid resminin baş-
lat erek günün heyecanını an- lamasını sabırsızlıkla bekliyor-

1Yorlardı. du. Yağmura rağmen çok genç 

do~a11bahleyin saat 8,30 dan ve ateşli izcilerimiz Cumhuri-
o; yet bayramı münasebetile ya-

1'ab ~ ona kadar ilbaylıkta pılan geçid resmine kendilik-
bııı 11 

resmi yapıldı. Şehrimizde !erinden iştirak ediyorlardı. 
Pııe~~~n saylavlar, Müstahkem Saat tanı onblr .. 
llıedd~ komutanı general Kera- istiklal marşı çalınırken ilbay 
iand ııı, kara, deniz, hava ve Fazlı Güleç ve Müstahkem 
en. a~.ma erkanı, bakanlıklar mevki komutanı general Kira-

•Peo;t .. J • sa\> or erı, Cumuriyet genel mettin Kocaman Cumhuriyet 
dir~~~ı ~e .h~kimler resmi daire alanına geldiler. Halkı ve bü-
reı. or erı ılbayı ziyaret ede- tün süel kıtaları teftiş ederek: 

o; Cu • 
lııı murıyet bayramını kut- - Merhaba asker 1 Cumhu-
ç11~~ışlaıdır. Saat dokuz bu- riyet bayramınız kutlu olsun ... 
bııı a l0,15 arasında şehrimizde Diyerek bayramlarını kutlula-
ıiy lltıan konsoloslar da ilbayı dılar. Bu iltifattan mütehassis 

l~~:te ~aşlamışlardır. olan askeri kuvvetlerimiz ve 
Ilı Ylıgın kapısında bekliyen halkımızın memnuniyetlerini ifa-

eras' 
teıtı ·tn bandosu, devletleri de eden güzel karşılıklar ver-

81 eden konso!oslar gel- mişlerdir. 

Dü11kii törrn itıtıbalamıda11 

Saat 11. 15... Büyük resmi 
geçit başladı. Süel muzika ön
ce istiklal marşını, ondan son
ra da Cumhuriyet marşını 

çaldı. 

Büyük geçit resmi başlarken 
halkımız süel kuvvetlerimizin 
heybetli geçişini sürekli alkış
larla karşılıyordu. 

işte piyade kuvvetlerimiz ge
çiyor. O kuvvetler ordumuzun 
en kuvvetli ve en güvenilecek 
kısmıdır Muntazam, hazırlıklı 
ve kuvvetli adımlarla yağmura 
ve sağnağa karşı çekinmeden, 
zarsılmadan yuruye11 askeri 
kuvvetlerimiz ilbayın ve müs
tahkem mevki komutanının se
lam vaziyetinde durdukları me
rasim tribünü önünden geçer
ken selam vaziyeti alıyorlardı. 

Ucu, bucağı görünmiyen ve 
bir sel gibi akan piyade 
kuvvetlerinden ~onra sıra hava 
kuvvetlerimize geliyor. Gök
lerde, Türk ulusunun saygı ve 
sevgilerile bulutları yararak 
·daima koşuşan çelik kanadlı 
gök adamları metin adımlarile 

geçid resmine başka bir ahenk 
ve neş'e katıyorlardı. 

Halkımız hava kuvvetlerimizi 
çılgınca, fasılasız alkışlarla 
karşılayordu. Nihay~t topçu 
kuvvetlerimiz geçid alanında 
yerlerini aldılar, 

· Savaş zamanlarında en zorlu 
ve en önemli vazifeler yükle
nen çok yiğit topçu kuvvetle 
rimiz geçerken halk ayni içten 
gelen alaka ile gösteri yapı

yordu. Bunu bahriye ve jan
darma kuvvetlerimizle süvari 
müfrezelerimiz takip ediyordu. 

Sıra izcilere gelml'tl 
Yarın vatan müdafaamızda 

süel kuvvetlerimizin içinde 
yer alacak olan adalesi kuvvetli, 
sert bakışlı genç izcilerimiz 
yağmura ve sağanağa karşı, 

su1arı yararak geçid resmine 
daha başka bir mana ve heye
can verdiler ve sürekli alkış 

sesleriyle karşılandılar. 
Bundan sonra Parti nahiye 

ve ocaklarını temsil eden 
heyetler ve yüzlerce işçi geçid 
resminde aldıklari vazifeyi mu
vaffakiyetle başardılar. 

Ocaklarda 
Dün gece Cumhuriyet bay

ramı münasebetile parti nahiye 
ocaklarında müsamereler veril
miş ve oyunlar oynanmıştır. 

Halkevinde 
Gece saat 20,30 da Halkevi 

salonlarında verilen müsamere 
de çok alakalı olmuştur. 

Müsamereye istiklal marşile 
başlanmış ve Cumhuriyet bay
ramının manasını anlatan kısa 
ve manalı bir söylev verilmiştir. 

Buodan sonra sahneye çıkan 
bir gurup hep bir ağızdan 
Cumhuriyet marşını söylemiş ve 
buna salonu dolduran halk da 
iştirak e miştir. 

Kız lisesi, erkek lisesi, kız 
öğretmen okulu ve erkek öğ
retmen okulu ve ticaret lisesi 
tarafından da ayrı ayrı parça
lar okunmuş ve geç vakitlara 
kadar neşeli dakikalar geçiril· 
miştir. 

Geceki balo 
Cumhuriyetin on ikinci yıl· 

dönümü Onuruna gece Pana
yır gazinosunda ilbay Fazlı Gü
leç tarafından bir balo veril· 
miştir. Şehrin en mümtaz aile· 
leri salonu doldurmuşlar ve 
geç vakta kadar dansederek 
eylenmışlerdir. 

Parti ba,Kanı Manlsada 
Dün sabah Parti binasında 

partilerin tebriklerini kabul 
eden parti başkanı ve Yozgat 
saylavı bay Avni dogan saat 
dokuzda lzmirden ayrılarak 
Manisaya gitmiş ve Manisanın 
Cumhuriyet bayramına iştirak 
etmiştir. 

Polls abidesinin 
açılma ,enllöl 

Polis abidesinin açılma şen
liği bugün öğleden sonra saat 
on dörtte yapılacaktır. Merasim 
esnasında Emniyet direktörü 
Feyzi Akkur bir söylev vere
cektir. 

Cumhuriyet Kız 
EnstltUsUnde 

Dün gece Göztepede Cum
huriyet Kız Enstitüsünde güzel 
bir müsamere veriJmiştir. Mü
samereye Cumhuriyet marşiyle 
başlanmış ve M Bir Yuvanın 
Şarkısı " milli bir piyes temsil 

Dü11kü 

edilmiştir. Bu piyeste 
"Ayhan,, rolünü alan 
Bayan Ancila, ııüzel 

sesile alkışlar topla· 
mıştır. 
Bucada bayram 

Bucalılar bu unutul
maz günü kutlulamak 
için günlerdenberi ha
zırlanmışlar ve bekli
yorlardı. Bütün evler, 
dükkanlar bayraklar, 
mersin dalları ve süs
ler ile donatılmıştı. 

Biri Bucaya girerken, 
diğeri Uray önünde 
iki büyük tak ku
ruldu. 

Kamunun gece gö
runuşu daha hoştu .. 
Her yan allı, beyazlı 

elektrik ampullerile 
parıldayıp duruyordu. 
Sabırsızlıkla bekle
nen bu unutulmaz gün 
geldi. 

tören itıtıbalamıda11 

Yağmura rağmen Oennal l(eranuddıtı 
Bucalılar bayram yaptılar. Hem lar oynadılar. Bir yandan Parti 
de adamakıllı" binasında da ayni hal göze 

Kapalı yerler altında biriken çapı yordu : 
gruplar ulusal oyunlar, marşlar lstanbulda 
söyliyerek ortalıiı şenlettiler. lstanbul, 29 (Özel) - Bugün 

Evlerden piyano, keman fasılasız devam eden yağmura 
sesleri, şarkılar yükselip duru· rağmen geç vakte kadar halk 
yordu.. sokaklarda cumhuriyet bayra-

Orta okul müsamere salo- mını kutluladı. Fener alayları 
nunda biriken öğreniciler ateşli yapıldı. Şehir ve meydanlar 
sözler söylediler. Ulusal oyun- ışık yağmuru içindedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bizim radyolar 
r • 

- Baylar, bayanlar dinleyiniz şimdi Negüs'ün aslanları ba
ğıracak ... 



• 

Baş baka sme güzel bir söy ev ve 

lstnıet lnönü Dış siyasası l1akk1nda da şu sözlr·ri s(iyledi : 
Teahlıiitlerinde Tiirkiye birinci safta 

'enıiyeti 
çalışan 

Akvaının sulhu uıuhafaza için 
devletlerden biri olacaktır. ,, 

olan ga yretleriııde ve 

Ankara, 28 (Gecikmiştir) -
Uraylar kongresi başbakanın 
bir söylevi ile kapanmıştır. Son 
celsede yaşayışı ucuzlatma ko
misyonunun raporu okundu. 
Bu kom"syonun teklifleri ara
sında önemli olanları şu suretle 
halasa edilebilir: 

Küçük kasabalanmız için et 
fiatlerinin murakabesi içinde 
Almanyada olduğu gibi tec
rübe keşişleri yapılması: 

Buğday ve un işlerinde 
mümkün olduğu kadar yakın 
borsaların takibi ve bu fiatle
rin en kolay surette köylüleri
mizin öğzenebilmeleri için ilanı. 

Gazianteb Şarbayı B. Hamdi 
raporda yazıldığı gibi, hubu
batm kilo ile satılması şekli
nin birçok şehir ve kasabala
rımızm teamüllerine uymadı
ğını ve ölçek ile sablmasmın 
kabul edilmesini teklif etti. 
Komisyon raportörü bay Asım 
Süreyya, bütün medeni dünya
daki ölçü sistemlerini bir ka· 
nunla kabul eden memleketi
mizin hububat satışında ölçek 
kullanmasını doğru bulmadığını 

ve üretmenlerin ölç.ekle satış 
sırasında, her ölçek basına bir 
kaç kilo zarar ettiğini ve ufak 
bir baskülün daima temin edi
Jebilecağini izahetti. Komisyo· 
nun raporu bu izahlardan sonra 
olduğu gibi kabul edildi. 

Uray gelirleri raporu oku· 
nunca lzmit şarbayı B. Kemal 
vergilerden mühim bir kısmının 
küçük parçalardan ibaret ol· 
masınm ve bunlann kuvvetli 
ve yüksek mikyasta varidat 
temin etmiyeceğine göre bun· 
larla uğraşmaktan ıse bir ba
yıadarlık vergisi ihdası tekli
finde bulunmuştur. 

Bayındırlık komisyonu başka
nı, Adana şarbayı B. Tarhan 
Cemal, belediye vergi ve re
simleri kanununun son madde
leri hükümleı ine göre teamülen 
alınmakta olan vergilerden her 
yerin hususiyetine ve kendi 
belgelerinin mahsulat ve istih· 
salatına bu teamüli vergilerle 
temas edilmek suretiyle bayın
dırlık işlerini başarmak üzere 
kuvvetli menbalar buluoabile
ceğini izah etmiş ve bunun 
üzerinde ısrar etmiştir. 

Mardin şarbayı B. Atif ge
lirler komisyonu raporunun 
hazırlık mahiyetinde olduğunu 
söyledikten sonra urayların 

Atatürk devrimine yakışacak 
şekilde şehirlerin bayındırJığını 
izah etmiştir. Böyle büyük bir 
davayı başarmak için çok önem
li ve esaslı bir mevzu üzerin
de çabuk kararlar verilmesini 
doğru bulmamıştır ve iç. Ba
kanlığının, bu raporla beledi
yecilikte ileri gitmiş memleket-

lerin mevzuatından faydalana
rak uraylara yeni gelirler bul
mak için çalışmasını telclif et
miştir. Bu teklif kurultayca kn.
bul edilmiştir. 

Burada Başkan celseyi on 
dakika için kapadı. ikinci cel
seye iç bakanı bay Şükrü Kaya 
başkanlık etti. Celse açılınca, 
bayındırlık komisyonu raporu 
okundu. Bay Atıf (Mardin) bu 
raporan da iç bakanlığına te
menni mahiyetinde olarak su
nulmasını i tedi. Sivas şarbayı 
bay Hüseyin, bu yıl iç bakan
lığında kurulan bayındırlık ku
ruluna bir fen kurulu katılması 
hakkındaki komisyonun tekli
fine karşı bazı yeni fikirler 
ileri sürdü. Komisyon başkanı 
bay Tarhan Cemal ( Adana ) 
komisyonun teklifleri hakkında 
geniş izahatta bulunduktan 
sonra raporun olduğu gibi ka
bulünü istedi ve rapor kabul 
edildi. 
Dr.BEHÇET UZ'UN SÖYLEVi 

Komisyonların raporları üze
rindeki konuşmalar bitince ku
rultay asbaşkanı lzmir şarbayı 
Dr. Behçet Uz kürsüye gelmiş, 
kurultayda biitün samimiyet ve 
açık kalplilikle halk ve şehir
ler için sayılıp dökülen dem
leri yüksek ve çeşitli hizmet
leriyle kendini halka çok sevin
dirmiş ve ısındırmış olan mu
vaffak ismet Jnönü hükumeti-
nin her işte elduğu gibi. za
manı gelince ahemmiy~tJe üze
rinde duracağını ve inceliye· 
ceğini söyledikten sonra, u

raylardan istenen işlere te
mas ve ölüm ile doğum 
arasına sıkışhrılan bu çeşitli 
hizmetlerin hem çok ve hem de 
o nisbette önemli oleuğunn işa
ret etmiştir. B.Behcet Uz bun
dan sonra bütün şarbayların 
tanışıp anlaşmalarına, bir çok 
işlerinin bir arada konuşulma
sına ve bunların öneminin Türk 
yurdunda va halkında akisler 
yepmasma sebep olduklarından 
iç bakanı bay Şükrü Kayaya 
teşekkürlerini ve kurultay baş-
kanlığını kabul buyurmaları ve 
birçok meşguliyetlerine rağmen 
kurultayla ~1akından ilgilenmeleri 
şarbaylara ümidler vermiş, on
ları sevindirmiş ve onların ça
lışma cesaretlerini artırmış 

olan başbakan ismet lnönüne 
saygı ve minnetdarlıklarıııı ve 
uray ihtiyaçlarına uygun yeni 
kanunlar çıkaran büyük ka
mutaya ve onların dertleriyle 
ilgilenen diğer bakanlara te
şekkürlerini arzetmiş ve UJu 
Önder Atatürke sağhk ve afi
yet ve uzun ömürler dilemiştir. 

BAŞBAKAN iM iZiN 
SÖYLEVİ 

Dr. Behçet Uzdan sonra 
Başbakan ismet lnönü kürsüye 

BUGÜN 
Seneninllk 

Zaferi: 

gelerek kurultayın önemini ve 
urayların ödevlerini izah eden 
söyleviyle lop 'antımn değerini 
bir kat daha artırdılar. Bugün~ 
kü gidişimizde tuttuğumuz doğ
ru yolu gösteren b•ı güzel söy· 
levi yazıyoruz : 

Başbakammız 

"- Sayın arkadaşlar, 

Birkaç gündenberi yurdu
muzun belediye vazifelerini 
dikkatli bir surette tetkik bu
yuruyorsunuz. Biz çalışmaları· 
mıza yakından alakadar olduk. 
Çok değerli teklifler ve müta
laalarla ortaya koydunuz. Bun
ları, hükumete düşen hususlar
da, ciddi bir dikkatle tetkik 
edeceğiz! Faydalı olmak imka
nımızda ve elimizde olduğu 

zman belediyelerimize yardımcı 
olmayı değerli bir vazife saya
cağımıza emin olabilirsiniz. 

intizamla ve itibarla işliyen 
her belediye memleketimi
zin içtimai hayatında mühim 
bir uzuv, yükseltmek için ve 
ilerlemek için mühim bir me
kanizmadır. Memlekette birçok 
temaslar yapıyoruz. Bunlardan, 
belediyelerimizin vazifelerinin 
ve faaliyetlerinin hergün daha 
ziyade arttığını yakından görü
yoruz. Birçok belediyelerimizin 
şehir işleri cemiyetin yüksek 
işlerine ye cemiyetin vazifele
rine faal bir surette iştirak 

şeklinde oluyor. Bundan çok 
memnnnuz. Gerek sağlık mü
cadelelerine, gerek ahlaki ve 

• 

içtimai mücadelelere belediye
lerimiz iştirak ediyor. 
lHTIY AÇLARIMIZ GİTTiKÇE 

ARTIYOR, ÇÜNKÜ .. 
Arkadaşlar yeni Türk cu

muriyetinin ihtiyaçları hergün 
eskile: e nisbetle çok artıyor. 

İsmet İnö11ii 
Bu artmadan şikayetçi olma
malıyız. Memleketin medeniyet 
seviyesi yükseldikçe, ihtiyaçları 

artacaktır. Bunların büyük bir 
kısmını kotarıp başarmak dai
ma belediyelerimizin üzerinde 
olacaktır. Halkımız belediyeyi 
en ziyade sevdikleri müşterek 

bir ev, cemiyetin müşterek bir 
malı olduğu telakkisine alıştık
ça belediyelerimiz vasıta bul
mak imkanını daha kolaylıkla 
elde edebilirler. 

Vasıta meselesi her şeyden 
evvel intizam ve itimad mes
elesidir. Cemiyet ile yakından 
alakadar olan yüksek heyeti
nizin bu söylediklerimi tama· 
miyle kavriyacaklarma şüphe 
yoktur. intizam ve itibar hal
kın itimadını ve halkın beledi
yelere yardım etmesi işini ko
laylaştırır. 

Hükümetın ve daha büyük 
salahiyet sahibi olan cemiyet- , 
lerin beled.yelerimize vasıta 

bulmak için gayretlerinı mü
temadiyen teşvik eder. 
UYUŞTURUCU MADDELER 

SAV AŞI VE URA YLAR 
Arkadaşlar, mücadelelere be0 

lediyelerimiz yabancı kalamaz-

lar. Maddi vasıtaları olmadığı 
zamanda fikri ve manevi yar
dımları daha büyük kiymettir. 
Yakında burada, gene bu bi
nada bir doktorlar kongresi 
oldu. Orada bilhassa içtimai 
mücadeleler için çok esaslı 
mevzulara temas edildi. Bunla
rın bir kısmına siz "hastalık 

mücadeleleri ıibi,, iştirak edi
yorsunuz. Uyuşturucu maddeler 
gibi mücadelelerin bir kısmına da 
yakından alakadar ve vazifedar 
olmadığınız halde gene iştirak 
etmelisiniz. Biz Afyon yetişti-
ren bir memleketiz. Bunun zi
raati ve ticareti ile bu memle-
ket için felaket olan uyuşturu
cu maddelerin kaçakçılığı kıs-

mını ayırmakta çok yardım 

edebilirsiniz. Bunu ayırmadıkça 
memlekette Afyon mahsulünü 
kıymetlendirmeye imkan · yok
tur. Afyonu meşru bir ticaret 
olarak, ilaç olarak kullanaca
ğız, satacağız. Bunu uyuştu
rucu madde olarak kullananla
rın gerek ticaret ve gerek 
ziraatla nmansı7. düşmam ola
cağız. Bu hususta çok yardım 
etmelisiniz. Çünkü cemiyetimiz 
bundan tehlikeye uğrar. Beşe
riyetin müşterek bir afeti olan 
bu mevzuda Türk milleti bi· 
rinci derecede yardım edecek 
yüksek seviyededir. Bunu bu 
gün tekrar ettiğimin sebebi, 
geçen kong rede bahsolundu
ğundanbeı·i Anadolu içinde de 
bazı uyuşturucu maddeler ka
çakçılığı yapıldığını işıttiğim

dendir. Anadolu içinde kaçak
çılık yapmak cesaretini bulmak 
bu cesareti kendinde bulanları 
cemiyetin ayakları altında 
ezmek baş ödevlerimizdendir. 
Öbür kongrede söylediğim gibi 
büyük bir tehlike içinde deği· 
liz, fakat büyük bir tehlikeye 
uğrıyacağımızdan korkmalıyız. 
Sizin muhitlerinizde ahlaki ve 
içtimai mücadelelerde doğru
dan doğruya vazifenız olmadığı 
zamanlarda dahi, bu zihniyette 
bulunmanız cemiyet için büyük 
nimettir. 

HAYATI UCUZLATMAK 
iÇİN 

Arkadaşlar, yüksek vazife
leriniz arasında hayat pahalı
lığı ile uğraşmak menuunu 
burada uzun uzadıya tedkik 
buyurdunuz. Ben de sizin gibi 
zannediyorum ki, hayat paha-
lılığile uğraşmak ödevi beledi
yelerimizin işleri arasında her 
gün bir parça daha artacaktır. 
Ve hergün bize yeni tedbirler 
almak vazıfesini verecektir. Bu 
günkü vazifelerimizi dikkatli 
bir surette ifa edeceğiz. Fakat 
bu yeni vasıtalar ve yeni sala
hiyetler icabederse bunları da 
ihtiyaca uyarak temin etmeğc, 
tedkik etmeğe borçluyuz. Ümid 
ederim ki, yeni kongreleriniz, 
tecrübelerınizi birleştirmek için, . 

bu kurultay hayatinın semer~
lerini daha ziyade ilerletınenıı 
için kiyn~etli fırsatlar olacaktır. 
BARIŞ iÇİNDE YAŞIYAN 

TÜRKİYE 
Türkiye, bütün hayatında 

sulh içinde ve intizam içind.e 
yaşamanın arsıulusal güzel bır 
nümunesidir. Arkadaşlar,enter .. 

· · de nasyonal hayat huzur ıçın 

değildir. Büyük vakalar mille.t
leri çok meşgul etmektedır· 
Biz bu hadiseler içinde ıneın
leketimizi gaileye kaptırmallla~ 
için ciddi bir surette itina ed'.
yoruz. Sulh hayatı, ciddi b~r 
sulh politikası bizim siyasetı
mizin esasıdır. Bunu siziıı hu
zurunuzda tekrar etmek beoilJJ 
için bir fırsatbr. Sulh hayatı?' 
temin etmek için Türkiyenıtı 
bağlı olduğu muahedelere dik; 
katli bir surette riayet etme 
şiarımızdır. 

Şüphe yok ki kollektif e~,
niyet noktai nazanndan bag 1 

olduğumuz bütün muahedele~ 
Cemiyeti Akvamla aramızda~' 
taahhüt çerçevesi dahilindedır· 

Arkadaşlar, Cemiyeti A~
vamdaki hukuk ve vazifeler; 
mizi takip ve tatbik etı:Jle . 

1 
taahhüdümüz icabıdır. Cemiyet'. 

· etı 
Akvamın kollektif emnıY . 
prensip olarak takip etm~~ 
bizim Cemiyeti Akvamdan be ı 
lediğimiz en büyük faydadır· 
Eğer · bütün milletlerın sulbO 
muhafaza etmek için hep bera
ber kefalet altında bulunınal~~ 
zihniyeti tatbikatta, prat\ 
hayatta ve her nadiseye kabl 

1 

tatbik olmak yolunda dahı' 
ileri merhaleler alırsa, biz öY e 
bir tekamülü temin için çahf 
maya mütemayiliz. Arkadaşla.': 
onun için Cemiyeti A~"~., 
mın sulhu muhafaza ıç 

ıaol an gayretlerinde ve 1• 
ahhUtlerinde Türkiye~
rinci si ata çahşan de 
letlerden biri olacaktıf'' 
(Alkışlar) _ 
Arkadaşlar bu feyizli çal~Ş i 

malarmızın güzel semereferıP1' 
~erek belediyelerimiz ve ger~e 
cemiyetin içtimai hayatında e~"
edeceğimize eminim. Sizi~ yuel" 
sek şahıslarmızda teınsıl 

1 
tiğiniz milyonlarca vatandaş_ 

ı A l k · · b. · · ı·n de se am ama ıçın ızım ıç ·d· 
ğt!ri yüksek bir varifedir.(Şı 
detli ve sürekli alkışlar) 1'İ-

lsmet lnönünün nutku da 
ıı-

kalarca alkışlandı. Bundan 50 
1 

ra kurultay başkanı, lç bakıı.Jı 
bay Şükrü Kaya : " - 937 Y" 
birinci teşrininde toplan~' ci 
Üzere Türk urayları bir~dİ· 
kurultayını kapatıyorum, d 11 
Böylece bir memleket davası~. 
istikamet vermek üzere toP ·ııi 

l .. de"' nan kurultay ulusa o 
yaparak dağıldı. 

SiNEMASINDA 

1 BEŞ 
Il'ALYA 

'f --
1~anıanıen Türkçe 

Sözlü 

HARBiNE AiT iLK SE T-'i FiLl\I 
VE HABEŞ CEPHELERiNDE FAALiYET 
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" Aşk ve kadın,, diye bir anket yazmaK 
lstiyorunı. Anke1ime senden başlıyacağım 

- Bugün giderim. Bırakma
Y•nca bir yere gidemez. 

Doktor ayağa kalktı, fincanı 
le · Psıye koydu. Şunları kaldır .. 
. - Banyonuzu hazır ede-

Yıın mi? 

- istemem, ben hazırlarım. 
~•plak ayaklarla banyo bö!me
sıne yü "d" ru u. 

Dudaklan arasında bir ope-· 
l'et Parça~n söyliyerek termosu 
Yaktı: llık suyun şırıltısına ka
~fan stsi, küçük bölmeyi dol-
Uruyor, bir yandan da soyu

nuyordu. 

.. Sunanın esmer, fakat çok 
Ruıel, olgun vücudu bütün ta-
Zelig~ 'ıl b l d' . . d k e e r ı ve suyun ıçın e 

&yboldu. 
inip çıkan da~gacıklarla oy

naş l .an omuz ları, kolları, gogus-
;~1. gibi kafasının içi de bir 
uııye işliyordu. Sanki bu du

~llnh perdenin arkasında bay 
eınirin idare ettiği motör 

~arı G k c;ı. enç kız kendi kendine 
lZdı: 

iat- Tuhaf şey, onu düş~nmek 
Ctnediğim kadar düşünüyo

~ın. Yoksa bu ndam beni de 
Pnotize mi etti? Fakat ben 
~tıu sevmiyorum, bu muhakkak! 
U ll~eresan bulduğum yaşayışı 
h~' deneçlerime bir esas ola
~r,? kadar .. Yalnız öyle mağ· 
k bır adam ki bu maçı ona 
LkYhettirmek şimdi bir kadın-

0noru oldu .. 

• Suyun şırıltısı düşüncelerinin 
tti .. 
. ıını dağılıyor, sıcak su si-

llirle • · dl) tını gevşetiyordu. O kadar · 
d ınıştı ki kap ya vurulduğunu 
~ llYnıadı. Tekrar iki sert 
llrut: 
Tık tak ... 
...... G' N · ır esrm •• 

" ...... Aralıktan bir baş uzanı
.1or · 

' ınce gevrek bir kahkaha ... 

ti~- A ... Sen m!sin Şenii? Dur 
ha 1 çıkıyorum .. Bir sıçrayışta 
l>init(n~n dışma atladı. Su ser-
a erı beyaz taşlara dağıldı. 

ltıın~rnuzuna sarıldı, penbele
ttil 1~ ~Üzü vazosunda açılan 

gıbı parlıyordu. 
Sa~ . · 

de g elı sol omuzunda, önün-
doİa '~dında firiksiyon yaparak v' ı ... 

e merakla seslendi: 
'it~ Şenii, böyle erkenden ge-

hayra mı yorayım 
iil...... Elbette .. Ben doktoru de
Rtld~tkadaşım Sunayı almağa 
tid 1111

• Bil bakayım nereye 
stteğiz? 

'-b ~a komhinezun üstüne bir 
• lık atarak içeri girdi. 

....... N 
taı e bileyim nereye? Sen 
L ttecisı' . k' b"I" 11avad· n, yıne ım ı ır ne 
tak 18 duydun .. Nereye koşa-

sınt B . d . k k 
ttıı is . enı e peşıne ta ma 

tıyorsun? 

On; Ben değil, teyzem istedi. · 
S reddedemezsin değil mi? 

t Una ·ı · . llakt 1 gı ıle arkadaşına 
ı .. 

t,;-d Teyzen mi ya! Biri Ay· 
en h b . lllu? 1( ~ .a er var mı? Gelıyor 

•ile h a~ır kız bu uzun gezi
...... ~ı~!zi kıskandırdı. 

a!dıın hugun geliyor. Telgraf 
Artık emen teyz'=me koştum. 

onu h' ıç sorma.. Sevinç 

içinde, ne yapsın zavallı kızı
nın uçmanlığına bir türlü alışa
madı. 

Görsen beni nasıl karşıladı, 
ne bet beniz kaldı. Sanki Ay
tenin ölüm haberini getirmişim 
de gövdesi kesik bir ağaç gibi 
oraya yıkılacak sandım Sonra 
komedi başladı. Hem ağJıyor, 
hem gülüyordu .. · Bu uçak İna~ 
kinisUiğini de nereden çıkardı? 
O da senin gibi bir muharrir, 
yahut ta Suna gibi doktor ol-
saydı gözlerim sonsuz boşluk
lara baka baka kararmıyacaktı. 
Suna dedim de aklıma g~ldi.. 
Sakın onu almadan gitme ... 
O da elbette Ayteni görmek 
ister. 

Anliyorsun yal Son dakikaya 
kadar rahat edemiyor .. 

Doktor gülümsedi. 
- Ne eyi bir anadır o ... Bil

s~n her görüşte ona ne özenle 
bakarım... Anne sevgisi bu ... 
Bir şeye benzemiyen, bir şey!e 
<ilçülemiyen içli derin bir sevgi. 
Heyhat! Ben onu hiç bilmem, 
bu tadı hiç tatmadım. Ne va· 
kıt ah anam desem önümde 
babamın sert bakışları, bilgili 
başı belirir. O varlığını, sevgi
sini mesleğ;ne vermiş bir adam
dı. Beni de bu mesleğe eş, 
kendine arkadaş yetiştirdi.Ka
famı önemle jşfedi. Fakat kal
bimin ezeli boşluğunda açık 
duran yarayı anhyamadı. 

Şenii hayretle: 
- Doktor senin de böyle 

znif tarafların vaı mı? Sıcak su 
sinirlerini bozmuş olacak.. ilk 
defa kalp boşluğundan şikayet 
ettiğıni işitiyorum. 

Suna acı acı gülümsedi. 
- Evet öyle... Her halde 

insanın arkasında bekleyicisi 
olmak, sevmek ·ve sevilmek, 
hayatta hayatımıza ilgi ile ba
kan iki gözün üstümüzde do
laşbğını bilmek ve inanmak 
ne tatlı şey ... 

Şenii acele çantasın\ açtı, 
küçük defterine bir şeyler yaz-
mağa başladı .. 

Doktor başı üzerinden 
uzandı. 

- Dur ne yapıyorsun? Yine 
muharrirliğin mi tuttu? Sana 
koca dosye Avrupa notları 
verdim bitmedi mi? 

- Elbette ki bitmez .. Bugün 
hiç bilmediğim bir Sunasın ..• 
Kocam yanımda olsa "Erol dö
n·ekHk var,, diye haykıracağım .. 
Demek sevgili doktorum sen de 
en· son her kese hatta bana 
kapalı olan duygularına kesin 
bir teşhis koydun? . Artık 
o menfi fikirlerin üstüne bir 
sünger geçirecek, benden sonra 
sen andını tutmak için işe gi
rişeceksin. · Hem istemiş olsan .• 

Şimdi bu dönekliği kaçır• 
mağa gelmez. Doğrusu ne gü
zel fırsat ... Zaten "aşk ve ka
dın,, diye bir anket yapmağı 
düşünüyorum. Anketi senden 
başlamak pek entresan olacak .. 
Kadm. ne olursa olsun, haya
tını ne kadar güzel kurarsa 
kursun yine sevmek ve sevil· 
mek ister. Üstüne çevrilmiş 
gözlerin kalp boşluklarını gi· 
dermesine hasret çeker ... 

- Suna alayla: 
- Bir kalem darbesile her 

şeyi nasıl çeviriyorsun? Tam 
yazıcısın doğrusu!.. 

Genç kadın başını kaldırdı: 

AiinKARfAL 
LA LuEahSiNEMASJNDA 

BAŞLADI 
ilaveten altı filim birlikte 

Atatürk
1 

Kamutayda 
Cumur başkanı askeri kıtaları, izcHeri ve köylüleri 

Kutlulandı 

Teftişten 
Ankara, 29 (Özel) - Dün

denberi Ankara derin heye
canları anlatan bir kaynaşma 
dalgası içinde · bulunuyor. 
Atatürk'ün wfcr ve devrim 
sancağı altında erginliğe, ege
menliğe ulaşan millet Cumuri
yet Layramını kutluluyor. 
Ankara bir tek kalp olmuş, 
bu heyecanla çarpmaktadır. 
On binlerce halk kab.ardıkÇa 
kabaran dalgalar halinde tören 
yerine akarak koca meydanı 
doldurmuştur. Halk kürsüle
rinde ilk şöylevi say:av Vasfi 
vermiştir. Bunu 1nkılab1mızı 

çeşit bakımlardan anlatan mü
teaddid hatipler takib etmiştir. 

sonra büyük başladı geçit • 
resmı 

T ezahurat arasında Ahmet 
adlı bir köylünün tiz ve prüzsüz 
sesle verdiği söylev kulaklarda 
tetlı akisler yaparken heyecanı 
b,r kat daha arttırmıştır. Türk 
köylüsünün haltiki vasfını te
barüz ettiren, onun devrime, 
c~mhuriyeti ve bunların heps
nin üstünde ole.ırak Atatürke 
inancı.oı, sevgisini ifade eden 
söylev cidden çok kuvvetliydi. 
Ve çok alkışlandı. 

Tören Uçte başladı 

Fener alayı 
Gece saat 20.30 da Kamu

tayın altındaki Akköprü cad-

de,inde toplanan binlerce kişi 

~uazzam bir fener alayı yap
tılar. Alaym önünde bir manga 
süvari bulunuyor, bunu bando 
müzik, bir bölük asker,izciler • 
köylüler ve halk takip edi-
yordu. Alay muhtelif gruplara 

ayrılmıştı. Her grubun önünde 
bir bando müzik vardı. 

Fener alayı çok heyecanlı 

oldu. Alaya iştirak edenler 
büyük gösteriler yapıyor, marş
lar söylüyor ve etraftan yaşa-

sın Atatürk sesleri yükseli
yordu. 

Oniki sene evvel cümhuri
yetin ilan edildiği saatte, (saat 

23,30 ~a) istasyondaki tepeden 
toplar atılmış ve top seslerini· 
duyan her vatandaş bu büyük 
günü hazırlıyanların hatıraları

na hürmeten bir dakika ol
dukları yerde durmuşlardır. 

Bu dakikanın hitamında fabri
kalar, lokomotifler, otomobiller 

Törene bugün saat on beşte 
başlandı. Tribünle, meydanlar 
yüzlerinde sevinç içinde yüzen 
yurtdaşlarla dolmuştu. Ankara
ya bu törende bulunmak için 

Afatiilk 

düdüklerini, kornalarını öttü

rerek büyük günü selamladılar. 

başkanı saat 13,30 da Büyük sonra geçid resmine başlan- Gece geç vakte kadar bu 
şenlik devam etmiş, belediye 
tarafmdan muhtelif yerlerde 
şenlik fişenkleri attırılmıştır. 

Hamam önü, Hakimiyeti Mil
liye ve Samanpazarı meydan
larında yer alan bandolar hal
kın bececanım arttıracak par
çalar çalmışlardır. 

:Millet Meclisinde kordiploma- mıştır. 
tiğin ve protokola dahil olan- Geçid resmi 

çok uzaklardan binlerce kişi 
gelmişti. Geçid resmi çok par· 
lak oldu. Ulusu sömürge, sal
tanat ve yobazlık belalarından 

kurtaran Atatürk eserini eey
rediyor. 

ların tebriklerini babul buyur- izciler ve mekteplilerden 
. .muşlar ve sonra tören mahal- sonra askeri kıtalar büyük hey-
lini şereflendirmişlerdir. Ata

betle geçtiler. Ordunun göğüs 
türk halk tarafından coşkun-
lukla alkışlanmıştır. Cumur baş- kabartan geçid resminden ıon-
kanı geçid resmi yapılacak ra fırka bayrakları ile fırka 
olan Stadyum sahasmı teşrif- teşkilatı yaya olarak ve köy- Saat 22 de Ankara Palasta 

Kamutayda tahrikler 
Ankara, 29 (Özel) - Cumur 

lerinden ve askeri kıtalarla lüler atlı olarak geçti. Halk C. H. Partisı tarafından bir 
izci ve köylüleri teftişlerinden bunları da şiddetle alkışladı. balo verilmiştir. 

----------·. ·============~~===---
Mareşal Liyantey'in Italyan sömürgesinde 
CenazesiKazablankada' Ne kadar yol yapmışlar 

Deniz bakanı bir söylev verdi 
Paris, 29 (Ö.R.) - Mareşal Loyanteyin cesedini Fasa taşıyan 

11 F och,, kruvazörile deniz bakanı B. Pietriyi taşıyan "Dupleıks,, 
kruvazörü Cebelüttarıktan geçerken lngiliz filosunun 
mareşalı selamlaması dolayısile bu filo kumandanına çektıği 
t~lgrafta B. Pietri diyor ki: 

11 Ingiliz filosunun .yüksek selamına cevap olarak en derin 
minnettarlık duygularımın lngiliz amirallığı birinci lorduna bildi
rilmesini dilerim. lngiliz ana yurt filosile Fransı:ı deniz kuvvetinin 
karşılaşmasında iki donanmamızı birleştirir dostluk ve karşılıklı 
bağlılığm yeni bir belgesini görmekteyim.,, 

Bakan, lspanyol filosunun selamı dolayisile buna benzer bir 
telgrafı da lspanyol amiralına çekmiştir. 

Paris 29 ( Ô. R ) - Mareşal Liyanteyin cenazesini taşıyan 
" Foch ,, zırhlısı bugün saat 13 te Kazablanga limanına girmiş 
ve hükumet mümessilleri gemiye çıkarak cenazeyi selamlamış· 
lardır. Bundan sonra. cenaze karaya çıkarılmıştır. Deniz bakanı 
B. Pietri bir söylev vererek demiştir ki : 

Fransa, ak vekara günlerinde Fasın dostudur. Nasıl ki kara 
günde Fas Fransaya yardım etmiştir, Fransız - Fas ulusları ara
!jındaki ittifak, o zamanki mahiyetini hiç değiştirmemiştir. 

Bundan sonra Mareşal B. Pietri Lyateyin işini kolaylaştırarak 
Fasta sükiimın kurulmasına yardııo eden Mulay Yusufu ve onun 
oğlu olan şimdiki sultanı methetmiştir. 

Bu söylev bitince askt!rler Mareşalrn cena1esi önünden geçid 
resmi yaparak onu selamlamışlardır. .......... 
Irakta Sencer' de bir 
Baş kaldırma oldu 

lstanbul 29 ( Telefonla ) - Bağdat' tan bildiriliyor: Sencer 
bölgesinde yeni bir başkaldirma oldu. Bu başkaldırmanın sebebi 
mecburi askerliğin yapılmasıdır. Kabile reisle,rinden Davud mec
buri askerliğin kendi mezhefderiae uymad.ıj'Jnı eöyliyerek isyan 
etmittir. Davud ve avenesi Sencer daiJarına çık1q1.1larsa da frak 
hllkGmetinin tiddetle dairanması nzerine Davud Suriyeye kaç-
mlfW• 

Asmara, 29 (A.A) - Havas Ajansı aytarı bildiriyor: 
Roma üzerine yürüyüşün 13 üncü yıldönümü burada büyük 

törenle kutlulanmış ve bu münasebetle Ducamere - Massoua yolu 
resmen açılmıştır. Bu yolun yapılmakta olan süel hereketlerde 
büyük bir sevkülceyş kıymeti vardır. Gölgede 60 derece hararet 
hüküm süren bu cehennemi bölgede açılmış olan bu yol ltalyan 
kuvvetlerinin 1650 kilometrelik bir mesafe üzerinde kamyonlarla 
nakledilmeleri imkanlarını verecektir. 

10 Ikincikanun 934 de başlıyan bu yolun yapılışında 10,000 
beyaz ve 30,000 yerli çalışmış ve 520 işçi sıcaktan ölmüştür. 
Yol deniz seviyesinden başJıyarak 2400 metre yükseklikte bit-
mektedir. 

Londra, 29 (Ô.R) - Asmaradan gelen haberlerde Italyan ileri 
kollarının Makalleye yaklaşbkları ve bu şehrin bir knç gün içinde 
işgali ümid edildiği bildiriliyor. 

· .. 
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GorebiJmeleri için hergün saat 11.30 da açılıyor 
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iç Siy sa 
dah •• one li y r 

• • j Zira iç siyasanın alacağı şekil dış siyasa üzerinde de 
müessir olacaktır. Gazetelerin fikirleri 

Y.; •• ~:.-.?..~ .. ?;:.~:;~~.~!;~~!. i ir a b · 
Arkadan Çakırın sesi işid·ı i. Korkudan orsumuş bir 11 

Paris, 29 < ö.R' - .. Petit 
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Ve canavar vücudu or aye atılmıştı edecek oıan kanun buyurukıarı 
• meslesine dokunarak diyor ki: 

Ey ölüme susamış sevgilım; 

Bak işte yine seni ruhumun 
bütün matemli aşkiyle sarıyo
rum. Kim yapabildi sana bu 
hiyaneti; Hangi el, hangi bıçak 
kıydı sana?. Kan emen sırtlan· 
lar bile, senin akan temiı ka
nım emmeğe kıyamazlardı. 
Söyle bana cevap ver sevgilim? 
Sesin, semavi sesinle matemli 
gönlüme bir kelimecik söyle; 
Kuılar kadar tatlı nağmeledni 
de mi boğdular; Hangi zalim 
tırnaklarile bu pınarlar kadar 
berrak ve elmas gerdanını par
çalaya bildi. Güzel ela gözle
rin neden bu kadar sönük; 
Beni çok sevdiğini söylediğin 
hep yalan mıydı? Ateşten au
daklarını nedc:m açmışsın? inci 
dişlerin bana mı, hayata mı, 
seni bu hale koyan canavar
lara mı gülüyor?.. Güzel yü
r;ündeki bu güneş rengi ne? •• 
Bu kırmızı tülden duvağın mı? •• 
Bu gelinlik aana ne yaraşmış? •• 

Ufkun kızıllığını çok severdin 
5ofiya.. işte sana geldim, ebe
diyen senin olmaia geldim. 

Kollarınla beni sarsana; ne
den bugün beni üzüyorsun 
sevgilim;.. iki kelime ile ru
humdaki ölüm perdesini kaldır. 

Viyolet kana bulaşmış yüzü 
ile, dağınık saçlarile baygın 

bir halde uzanmış yatıyor. 
Aydınoğlu, Sofiya kocağında 
meydanda dolaşıp duruyor. 
Rober, gözleri yaşlı bir kenar
da bu hazin ve kanlı manza
raya dalmış; şaşkın şaşkın et
rafına bakıyor ... 

Arkadan Çakır yetişti. Ro
bere ne duruyorsun? General, 
o canavar nerede? Diyerek 
bağırınca, biçare Roberin aklı 
başına geldi. Artık yere çök
mfiş hünkür, hünkür ağlıyordu. 

Aydınoğlu şuurunu ka) bet
miş bütün bu sözlerden, fer
yatlardan habersiz Sofiyasmı 
gögsüne basmakla, ona hitab 
etmekle meşgul bulunuyordu. 

Bay Sannın kumandasındaki 
sfivari kuvveti meydana gel-
mişti. Kumandan sevgili, kah
raman yeğeninin halini görünce 
atından atlıyarak ona doğru 
koştu. 

"Allahaşkına kendine ge1; 

çok mühim bir an içindeyiz. 1 
Aydın oğlu birden gök gür- a 

lemesini andıran bir esle, arbk 
benimde ruhum soldu. içimdeki 
canav r emrediyor, Bir kan der 
ya ı ken nnda ve cesedlerin yı
ğıoları altında, tahtımı kurunuz. 
Sarı bey Çakıra dönerek: 

- Haydi oğlum, Roberle o 
melonun ellerini, kollarım bağ
lıyar k getiriniz1 Ark ına dö· 
nerek: Arkada , hemen bana 
Çörek babayı bulup getiriniz. 
Aydın oğlunu teskin edecek 
odur. 

Bny San ; s cerleıi ıetrafın

da Aydınoğlun söz oyleme· 
nin f ydasız olduğunu anlnm1 -
tı. Ark dan gür bir es ; Al
lahüekber; Ali bückber; diye
rek AydınoğJunun önüne iğildi. 

Ey TUrltün lk hr man ev) Clı, 
insan hay tında bir kere me '• 
ud olabilir. O da mezarının 
başında durduğu vakit, arka
sına baktığı gündür. Bu an 
ruhumuzun hnkikate temas et
tiği gllndür.. lşte,ey Aydınoğlu 
sen aşkın mezarı başındasın. 
Bu kızıl kan, o hakikatın ak
sidir. Bu kadm seni hakikate 
iriş tirdi. 

Kendine gel ey kani kahra· 
man ; k!inatın tek Allabı var
dır. O bakı 'ate, bu kanh vü
cudun içinden geçeceksin ; sa
na dü en vazife, hatıraya hür
mettir. Bay Sarı, .• haydi Aydı
nın elinden şu emaneti alınız. 

Onu kızıl bir ipeğe sarınız. 

Daldığın gaflet uykusundan 
uyan beyim.,. Zira her gaflet 
uykusund11n uyanış dünyaya 
yeniden geliş demektir. Bir 
gün gelecek muhakkak ona 
ka vuşacaksınl. ... 

Çörek babanın semadan inen 
bir hitab gibi hazin sesi Ay
dınoğlunu kendine .getirmişti. 

Ey viran gönüie en son gi
ren mukaddes aşk, meğer se
adet bir nefeste dağılan bir 
dumanmı,ş .... 

* .. "' 
Arkadan Çakuln sesı işidil-

di. Korkudan porsumuş bir et 
ve kemik ~~mı halinde gene
rahn müstekreh ve canavar 
vücudu ortaya atılmıştı. 

Aydınoğlu: bu sefil üme.ye 

Oehş.Pt Devrinde Bür.:ik Bir Ask r adını ... 
..........•.............................. ·················••6•••················ 

Yere Seren Kadın 
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Görüyorsunya güzelim, ben kederli bir şey yoktur. Herşey-

kararımı vermesini bilırim. Fa- den mahrumuz. Beş günden-
k t itiraf ederim ki seninle ve beri ben göz kırpmadım. Top-
lkızınla ı,:rlikte bir köşeye çe- rak üzerinde yatıyorum. Sinek-
lkitmeği ve bütün ihtira !arla ler, tahta kuruları, karmcalar, 
fotirikalarden uzak yaşamağı tatar:cıklar bütün böcekler bizi 
bin kere tercih ederim. Eğer biliyorlar ve günde yirmi defa 
bir gün memleketime tekrar sevimli yuvamızı arayıp duru-
lkavuşmak müyesser olursa bir yorum. Sana çok yalvarırım, 
daha oradan hiç ayrılmıyaca- -0r~ını elden çıkarma. 

. ğımı sana temin ederim. Bu- AUaha ısmarladık, sevgili 
ırada kırkbin Fransız içinde Terezyam. Göz yaşları kağıdı-
bundan başka türlü düşünen mi dolduruyor. Senin iyiliğinin 
tek bir kişi yok ur. nşkimıtın en tatlı hatıraları, 

Burdaki ha atımızdan daha seni daima mültefit, daima sa-

doğru ilerledi. 
Ey k nln, irinle k rnını do

yuran ırtlnn, eğiJ, yerde 
sürün! :Masum ve af döktü
ğün hm UnU:ıde geber mel'un 
iEy l<endi yavrusunu yiyen 
canavar; ey kalbinde yılan] t 

akreplel' dolu fil; ey <1i lerile 
anasının etini kemiren ınankör .. 

Çakıra dônerel; oyun bu 
yı! nın göı.ler;ni; bu il bi m&n
zara onun 1k rn.nlık ve lcatratı 

dolu, '%e~ir dolu bakışından 

müteesı;ir olmasın. Bu mel'unun 
emrile bu düny da görülmemiı 
camıv r1ığı y pan iki haydudu 
da her ıüçünü de en ;adetli 
cezai r1a; yavaş yava geber

liniz. Mnsum bir kndınn el uza

tanlara bu ceza ibret olsun. 
• . "' 

Akrnm olmu_tu. Snr-nyda bü-

yük salond 1 Rober, ViyoJet 
Aydmoğ)u boyunları bükük 
o1uruyorl rdı. 

Bny, Sarı Çö;ekbabnyı ı?la-

rnk nr ya gitti. !~atem sofrıısı 

etrafında toplandılar. 

Birği ölmüş bir hicranın; ha-

zin sükfıHi i~inae idi. Y o Harda 
Türk süvarilerinin gidip geli
şinden başka kimseleY görün
müyordu. 

-Sonu Voı --
Kızı layı 
Yardim ar 
Ankara 28 (A.A) - Kızılay 

Kurulu son hafta zaıfmda Kiği 

ilçesi yer deprenmesinden za
rar görenlere bin göçmenler 

)çin ikinci genel müfettişlik em· 
rine 1200, Eyüpteki verem dis
panserinin inşasına yardım için 

1000 ve Çenkırı yangınında 
evleri yananlara 570 lira olmak 
iizere 3770 lira yardımda bu
lunmuştur. 

Senenin en büyük fiı111i 

Yavrum 
,, (üç .. Jal<,, 

1 beren 

ARE 
Sinemasında 

ULUSAL MAL 
Fakat bu gözde ka(bn . şöh

reti hnkaretsizdir diyordu. Pa .. 
ris içinde elden ele dolaşan 

"Buyuruk sisteminin hasım
ları bile, rejimi korumak için 
bu u!;ule baş vurulmasını isti
yerek unun kanuna uygunlu
ğunu kabul elmiş oluyorlar. 
Bu sıstem Fransada bir çok 
kararlar rverilmesini mnmkün 
kılmıştrr. Bu kararlar iyi ~eya 
lCôtU o1abilir, .!fakat hepsi bir
den t:ok büyuk bir cserllir. 
Bazı menfaatlara apansız do
kunmak suretile buyuruk
lar bir devrim durumu ya
ratmıştır. 'Bununla beraber 
faşizim değildir. Olsa oka se
zaryamızın (otoritecilik) aeni
lebilir. Sezar sisttmi her vakıt 
zaruri olarak anayı oğula feöa 
etmez. Fransada her şeyaen 
ziyade ·ıiükuna ihtiyaç vardır. 
Bunu bozacak olanlar en ağır 
bir mesuliyet yüklenmiş olurlar. 

Paris, 29 (Ö.R) - Fransada 
da iç siyasa, dış siyasadan da
ha önemli durmakta devam 
ediyor. iç siyasanın alacağı 

şekil dış siyasa üzerine de 
müessir olacaktır. Parlamento, 
komisyonları vasıtasiylle faali
yetine yeniden başlamış bulun
maktadır. 

En önemli mesele kanun buy
rukları meselesidir. Hatırlar

da olduğu üzere, birbirini ta
klb etlen buhranlardan sonra 
Lavdl kabinesi iş başına gel· 
diği zaman frankı kurtarmak 
için hükümete üsnomal yetki
ler verilmişti. Kabine bu ay 
sonunda bitecek olan bir dev
re içinde kanun yerine geçen 

buyuruklar çıkarmlik hakkını 
almıştı Bunlar parlamento top
lanınca onun tasdikma gösteri
lecekti. Bu l>uyurukların son 
postasını h<:.zırlamak için sabah 
kubine kurulu top)anmı"br. Ba
l<anlar 400 kadar ye'ıli buyuruk 
projes ni vermişlerdir ki bunla
rın üçte biri kabul edilecektir. 
Kabine kurulunun sabah celsesi 
saat 8,30 dan 12,30 a kadar sür
müş ve birçok buyruklar kabul 
edilmiştir. Öğleden sonra bazı 
bakanlar görüşüb anlaşmak 
üzere 'Kt!dorsey'de toplanmış

ı ]ardır. Saat 17,15 de Senato 
dıç işleri komitsinden dönen 
'B. Laval kabine kurulunu tek
rar toplamıştır. Toplantı bala 

lki hicviye vardı ki herkes ba
yan Talyeni satırlar arasında 
tanıyordu. Birisinde Fragoletta 
adı altında ona !hücum edili
yordu. ikincisi ,ise Belıebit lm
zasiyle yazılmıştı. Başlığı şu 
idi : " Şeytandan Parisi en bü
yük ...•.. sine mektub. Kim ol
duğunu tanıdınız mı ? n 

iki hicviyeci de hattı hare
ketinden, birbiri ardıncaki ko
calarmöan, delice masrafların
-dan devleti iflas ettirecek 
lüksünden "ön ayakforındaki 
dmD larmdan, arka ayakların
daki elmaslarından,, dolayı ona 
çatıyorlardı. Nihayet bir umu
mi rezalet mevzqu olduğu ve 
i:lirektörlerin araymı umumha
neye çevirdiği için ona hücum 
ediHyordu. 

Bir gün, birisi arkasına ka
tıldı. Dikkatle onu süzmeğe 
başlatlı. -Kadın kızdı: 

- Bana böyle bakmağa 
sebeb ne, bay; 

- Ben size ıdeğil, tatın el
maşlarına bakıyor\J,Dl b~yan. 

Bir başka gün Lonj?şan me
siresinde, oturduğu iskemlenin 
arkasına bir kralcı şu sözleri 

nıPekmu te ıel • 
ır 

devam ediyor ve gece geç 
vakta kadar sürecektir. 

Sollar•n toplant·ları 
Paris, 29 (Ô.R)- Sollar de

legasyonu ( sol cenah partileri 
birliği) Bu sabah ve öğleden 
sonra mecliste toplanmış ve 

fin:ıns komisyonunda k~ntın 

bnyuruklatı karşısındaki dutu• 
mutıu kararlaşhrmışhr. Neşre· 
dilen tebliK"e göre sollar dele· 
~yonunutı toplantısı tam bir 
dostluk ve birlik havası içinde · 
geçmiş, bütçe ve bilhassa bu
yurukJar hakkında tam bir an
laşma hasıl olmuştur. 

Finans komisyonunun toplan
hsında, sollar delegasyonu
nun sosyalist Vinkent Auriol 
ve arkadaşları larafından yapı
lan bir teklifi kabul edilmiştir,bu 
teklife göre yarım mllyarlık 

bir masraf bütçeye ila\re edi
lecektir. Bundan maksad se
nelik iradı 15 bin frangı aşmı
yan mükelleflel'e, kazanç ver
gisine yapılan yüzde on zam
dan ileri gelen yekunu 1936 
bütçesinde geri vermektir. Ha
kiki yekun komisyonun ince· 
!emesinden sonra anlaşılacak
tır. Bunu karşılamak üzere 
hükumetin bazı masraflan kıs
ması ve yeni bazı vergiler 
koyması istenecektir. 

adi al fırkasının ka
rarları ve gazeteler 

Paris, 29 (Ö.R) - Bu akşam 
gazeteler hala Radikal partisi 
kurultayının kararlariyle meş
gul oluyorlar. Bu kararlar 
kimini endişeye düşilrmekte, 
kimini scvindirrtıektedir. 

"Debats,, diyor ki: Kurultay 
bir keyifsizlik doğurmuştur. 

Kurultaydan önce işler iyi gi
diyordu. Herşeye rağmen Fran
sanm B. Lavalın öngörülügil 
siyasasına inanı vardı. Radikal 
sosyalist kurultayı bu ümidi 
kırmıştır. Kurultay Lavalın si
yasası yerine başka bir siyasa 
göstermiş değildir. Çünkü bu 
kurultaydan daha zayıf fikirli 
bir kongre olamaz. Kurultay 
hiçbir hükümet doktrini çı· 
karmadı. Çünkü böyle bir dok· 
trin onda yoktur. 

Kurultay sadece bir karııık· 
ltk ve bozgunluk unsuru ol
muştur. Çünkü sosyalislerle 
komünistlerin elinde radikal 
partisi bir ihtilal aleti olmuş

tur. itidal sahibi bazı radikal
ler bunu görmemiş değillerdir. 

taşıyan bir levha astı: 

"Ulusal mallara saygı,,. 

Yüzsüzlüğüne ve cüretine 
rağmen, Barras bu tenbihleri 

gözönüne aldı. Her ne kadar 
hükumetin Tekarını bozan 

yalnız kendisi idiyse de ka
moy da yalnız ona karşı 

müsamaha gösteriyordu. O hır

sız, tenbel, alçak ve sefih idi. 

Fakat 'fermidor, Vandemer sa

yesinde azimkar, karar sahibi 
bir adam şöhreti kazanmıştı ve 

Kamoy "avukatlar,, diye gös
terilen -diğerlerinden onu ayrı 

tutardı. 

Devresi biten direktörler ye
rine başka 41avukatJar,, geçerdi. 
Barras ise hep iş başında tutu· 
nurdu. Bonapartın şanını 

hazırlamış olmakla övünür. 
ve kendı askerce tavırlarmı 
mubaliiğa ederdi. Düşünmezdi 
ki halkın bu hevesi sahiden 
bir askeri iş başına getirebi
lirdi. 

- Sonrı ı•ar -

Bunun için krultay acele bir 
katar vermekten sakınmış "e 
fikir ayrılığmı muvakkat bir 
birlik altında gizlemiştir. 

"Petit Niçois,, bunun tersine 
olarak kurultayı tebrik ediyor 
ve ittifakla verdiği kararları 
tasvib ederek diyor ki: 

Son diyevleriyle radikaller 
iç savaşı açmaktan sakınoııŞ: 
lardır. Bu tehlikenin hayalı 
olduğunu söyliyenler faşist sos· 
yeteletinin bitşey ıOlmadığtP1 

bize ispat etsinler. Bunu söy· 
liyebilseler bile İDanmayız. Her 
hangi partiden olursa olsUJ1• 
bütün gerçek cümhuriy etçile~ 
kurul~ayın kararına iştira 
ederler. Kurultayın vakarından 
memnun olalım. O, dostluk 
işareti altında dağılmıştır. I 

Bafkll bir çan ses 
uNouvelfüıte de Lyon,, da 

başka bir çan sesi: Radikalı sos 
yalist kurultayının tekliflerinde~ 
iyi olanlarını nizam partileri 
çoktan kabul etmişlerdir •e 
hiikümet onları bir hakikat 
yapmağa çalışıyor. Fakat Radi· 
kaller ihtilalcılara el uzatarak 
eyi bir iş yapabileceklerini bize 
inandıramazlar. Kurultayın esası 
bozuktür. Çünkü sosyalist 'Ve 
komünisHerle ittifaka dayanır· 

"Eclaireur de l'Est,, ce~a~ 
veriyor: Sağ gazeteleri raiiık8 

sosyaliıt kongresinden bir k~; 
bine ıb hr nının yak1n oldu~ 

1 
son öcünü çıkarıyorlar. Şiındı~ 
halde iatenemlyecek, yerı:;iz ~r 
hareket gibi gözüken böyie bıt 
buhranın radikal kutultayınd_ıı 
kararlaştırıldığı yalandır. Radı· 
kallar bunu hazırlamamışlardı;· 
Henri Guermnut'un dedil!

1 

gibi, Radikal sosyalist parti:. 
siyasal sebeblere değil, şehfS 

se· lara dayanan her bnbrana d • 
beb olm ktan ve b, hus G tJ 

şürüle&!ek hükumetin yerir.~ 
geçecek yeni bir hükfıOle 

k . b' 11t t ımı, yenı ır program I· 
yeni bir ekseriyetten emin ° 
mudıkça böyle bir buhran çıkıır: 
maktan kai'iyyen sakınacakh1' 
dır. Radikal sosyalis parti&ifl~ 
bunun tersine niyetler atfecleı1 
ler kamoyu kötü niyetle aldat· 
magv a çalışanlardır. . 

dı· 
"Edan de Montpellier,, r~ Jc 

·kal sosyalist partisinin ittıfs 
diyevini tebessümle karş1lıY0~ 
Raclikal partisi içinde buıı t 
rağmen çekişmeler, çatışI119~j 
var:Clır. Bu çekişmelerin sebe i 
siyasal prensipler değil, ş~~:e 
rekabetler, hükumet me\'1'~ .11 
geçmek ihtirasıdır. Bun.'!!1 >ffte 
kurultayda hiçbir orıJı»3 

olmamıştır. ·1<al 
" Petit Provençal ,, radı , 

kurultayının büyük bir aydı~. 
Irkla demokrasiyi ve yarışı 1' , 

ğ k d
•v • • '1fltl 

ruma a arar ver ıgını J ·ıe· 
yor, Bunun için irtica pıırtı Je 
rinin hareketine karşı nc:c r· 
teabir almak ıaruretini gös~lt 
miştir. ~ünkü .caniyane ola e~ 
bir iç saTaşın önüne geç.ıP 
için bu elzemdir. RŞl 
BÜTÇE HÜKUMETE ı<A A~ 

SiLAH OLAR J? 
KULLANILACAI< ~e~ 

Nihayet u T emps sollar ~ " f'11afl" 
legasyonunun kararile 1 

• İl1 
komisyonunun 19~6 bUtçesı~\l' 
müzakeresini geri bırakıll35~. 1 ıe 
t . l' · h ö ·· r · BoY ıma ını oş g rmuyo · ıfl' 

hareket parti menfaatl~iit' 
üstüne çıkarmak olur. ·ıatı 

• h'"kA k 1 sı çeyı u umete arş tiııİ11 
olarak kullanmak par JJ1' 
diyevine de aykırı olur .. ~~o· 
le ketin inamnı ve gfivcnı111 bıl<' 
zar. Memleket siyasadan 8t• 
mıştır. iş istiyor. Hüku~et :r0ı· 
tisi ;()lan radikal partisı 1<_ 0c1;ıı 
tayında . bunu anladığını ·fesil1i 
etmiştir. Hilkfımet vazı ıştı' 
yapmış, mes'uliyetleri alrıı 
Sıra parlamentonundur. 



.... ~o Tefrınıeveı 1sas 

Italya Darlık için e 
Yiyecek maddelerine vesika suı·· 

Tatbik edil e ••• 
Haftada iki gün kimse et yimey c i 

Londra, 29 (Ö.R)- Romadan alınan haberlerde gıda maddeleri üzerindeki 
darlığın gittikçe artmakta bulunduğunu ve hükumetin bazı tedbirlere 
b~Ş\'urmağa mecbur kaldığını gösteriyor. Ezcümle ıtalyada Salı ve Çerşamba 
Rlinleri et kesilmiyecek ve kimse et yimeyecektir. ltalyadan geç.en trenlerde 
de bugünlerde yolculara et verilmiyecektir. Ekmekten başka bütün gıda 
~addeleri üzerinde tahdidat yapılıyor. Kabine vesika usulü ihdas edimesini 
ısteıniş ise de Mussolini ltalyan halkının vatanperverliğine ve selim 
~llYgusuna müracaat etmek yeter. Bizim tahdit ettiğimizi fazla sarfetmezler.,, 

8~~İştir. Bunda~ maada basın işlerinde de bazı t~h~idat y~pılmışlır. 
Utün gazetelenn ve mecmuaların hacımlarını kuçultmelenne karar 

\'erHmiştir. 
lstanbul, 29 (Telefonla) - Londradan bildiriliyor: Mussolini bu sabah faşist kongresiade ekmek 

le. hububattan başka diğer maddeler üzerinde tahdidat yapılacağını, fakat veSlka usulünün ihdas 
~1loıiyeceğini söyledi. Et ve balık istihliki tahdid edilecektir. Lokantalarda müşteriJue bir kap

n faz.la etli yemek veya balık verilmiyecektir. Haftada iki gün kasaplar kapalı bulunacaktır. 

Ingiltere ve Amerikada 
Paranın istikrarı lehi 

kamoy 
• 
ır 

b Pariı, 29 (Ö.R)- Ingiliz lirasının durumundan 
a.hşeden "Petit Parisien,, gazetesi geçen 
~larda bu paranın ıstikran düşünülmekte iken 
•beş anla mazbğının çıkmasile bu meselenin 

Ortadan kaldırıldığım hatırlatıyor ve diyor ki: 

Fakat lngiliz lirasının duruluğu işinin gözden 

~~la~nıasına birici sebep Habeş anlaşmazlığı 
n gifdır. lngilterede genel seçim yapılmaktadır. 
,._~n sonucuna kadar biç bir karar verile
tt'Cceği bellidir. ister muhafazakar parti 

ar çogunluğu ele geçirsin, ister sosyalist 

::::-~ yeniden hükumet başına geçsin, her 

1111 
bıraın para meselesinde mesuliyetini alacağı 

" akkakbr. 
[)·~ 

lit.aıger istikrarsız paralann durumu da Ingiliz 
•na tabidir. 

I>aris 29 (Ö.R) 
F'ran ' 
8 , Sız akaeemİsİ 

PARA SiY ASASI 
"Petit Parisieo,. de 

üyelerinden B. Jacques 
•ın\l·ıı d' 1 e para duruluğu siyasasını inceliyerek 
lYor ki: 

r 
Diplomatin gerginlik genel olarak işler 

için beş para etmez. Ortalığı btıJandrran , 

endişe veren her şey zaruri olarak finans ve 
para üzerine akseder. Bu, logiJtere ile ftalya 
arasında bir an evvel bir anlaşma sağlanmasını 
dilemek için faz.la bir sebeptir. En esaslı sebeb 
olmasa bile, en önemsizi de sayılamaz. 

lngiltere ve Amerikada kamoy paıamn du
ruluğu lehindedir. Para dalgalanmasının tecime 
yaramadığı anlaşılmıştır. Fakat fogili.ar. şimdilik 
albn teıne1ine dönmeğe eğyin görünmiyor. 
Halbuld lngiliz lirasımn kıymeti durdurulmadık
ça Amerika da parasına deği~ez bir fıyat 
biçmelden sakınacaktır. Gerçi bir çok aylardan 
beri dolar değişmiyor. Kıymeti 16 buçuk franga 
kadar, yani yan vanya düşmü.,tür. Bununla 
beraber loği:iz lirası daha ztyad~ diişürülecek 
olursa doların da daha ziyade indirılmesinden 
korkulabilir. 

Fransa herkese karşı yatıştırıcibja çalı ~ıyor. 
Gerek iç. siyasası. gerek para siyasası, gerekse 
dış siyasası bir duruluk siyasasıdır. Bu siyasa 
Fransız ulusuna her yolda güven vermiştir. 
Buna devam etmelidir.,, ........ 

Vaziyet çok azik • 
--- ..,., ______ ..,,..,_ ________ __ 

Dünyanın bütün di ati yeni 
Cenevreye dönmüş bulun y r •.. 

CcParis, 29 (Ö.R) - Bütün dikkat yeniden 
ltt~~reye dönmüştür. B. Eden Italyaya karliı 
ta.c ık edilecek berkitelerin tarihini kararlaştı
İite a koaıitcnin ilk toplantısıncfa bulunmak 
t;akte Perşembe günü Cenevrede buluna
ba~ lır. Fransız başbakanı ile in giliz dış 
taca~nı da ertesi gün Cenevrcye va
ÇaJı !ardır. Siyasal ç.evrenlerin ikisi komi.yonun 
il:c •n:aJan kadar B. Lava! ile Sir Samuel Ho
lltı ~tasında yapılacak görü~melere de çevriJ

tiJ:~ır b Bu görüşmeler hakkında gazetelerde ve· 
tenı azı haberJerin vakıtszz oldnğo resmi çev
lııgi~rd~ bildirilmektedir, B. Laval bu sabah 
tııu,:ı. 11g\ideri B. Lloyd Tboması kabul ederek 

C Uzadıye görüşmüştür. 
'ldeenevrede ne olacak? Birleştirme komitesi 
lar ce devletlerin berkite)er hakkındaki cevab-

ını ·· -
Ca.ktı ogrcnecek ve tatbik tarihini kararlaştıra-
fİtnd·~ Berkitclerin bazdan, bazı devletlerce 
"'trnı _en tatbik edilmektedir. Devletlerin cevab 
kad ege davet edilmiş oldukları ve d6n akşama 
t ar ce b -ltıcd · va vermış olduklan teklifler beş 

ır. 

1 in · 
Cck si~~ teklif Italya ve müstemlekeledne gide-
"ttıb ah, cephane ve savaş gereçleri üzerine 
barg arıro konulması, Habeşistana karşı bu am-

,.. .onun kaldınJması. 
~ ın . . 

fiil cı tckhf - ltalyaya karşı tatbik edilecek 
•rısa( 

3 üncü teklif - ltalyadan maf ithalatının ,. 
men ı. 

4 üncö teklif - ltafyaya gidecek bazı ibra· 
catm ambargosu: 

(Bn 3 ve 4 numaralı feldifler ekonomik ber
kiteleri teşkil eder) Nihayet:: 

5 inci teklif - Karşı[ıklı yardım teşkilatı. 
Birçok hükümetlerin cevaln gelmiştir. Fakat 

buna aid istatistikler saatten saafe değiştiği 
içın verilmesinde fayda yoktur. zaten cevab 
veren memleketlerden ziyada cevab vermiyenlerin 1 

nmtaJeasım öjreDmek ilgili olsa gerektir. An
cak bundan sonradn ki. komite birgitelerin 
tatbik tarihini kararlaştiracaktır. Bunun jçin de 
bir iki gim yeter. 

Fakat B. BaldYiııin son Dntkimda bildirildiği 
pi Amerika, Almanya ve Janonya gibi üç 
büyük deYletin uluslar kurulu tara.tından ahnan 
kararların d~ında kalmalari ha$ebile, ltalyaya 
idbalabn men'i ancak bir ahlaka vasıtasile müm
kün olabilirki bunu da göz önüne güiren kim
se yo ·;tur. Şu halde bu noktaı:uo tatbiki çok 
güç olacaktır. 

Bahusus ki Amerika, Japonya ve bilhassa 
AJmanyadan başka Jtalyanm komşusu olan bazı 
memleketlerin durumunu da göz önhde bufun· 
durmak . icap edecektir. Bu. dUEum içiade ko
miteuia aaaıl bİ6 karar verehile.ceğilli ancak 
hugiialercle yapıı.cak oı.. ~ s6stere
~. 

Vatıkan -...... 
Sulh için çalışıyor 

lstanbul 29 ( Telefonla ) -
Havas Ajansımn mevsuk bir 
kaynaktan aldığı habere göre 
Vatikan Habeşistande akan 
kanı durdurmak için özel te
şebbüslerine kuvvet vermiştir. 

1 lstanbul 29 ( Telefonla ) -
l Cenevreden bildiriliyor : irtibat 

1 

komisyonu gelecek top lantısın

da ltalyan delegesi Aloizinin de 
bulunup bulunmıyacağı bilin-

i mıyor. ngiltere in 
2in-lik polltU1ası vardıl9 
lstanbul 29 ( Telefonla ) -

Journal Büyük Britanyaoın bir 
tek politikası olduğunu bu po
litikanın da uluslar sosyetesi 
suretinde hülasa edilebileceğini 
Fransanın da pakta müzaheret 
için lngilterenin yanında bulu
nacağım yazıyor. 

Dünya nüfusu· 
Son lstatlstlklere göre 

Su kadarmıt ? 
Paris, 29 (Ô.R) - Son neş

redilen bir istatistiğe göre dün
yanın nüfusu 2,023,000,000 dır. 
Bu nüfus kıtalar arasına şöyle 
dağıhyor : 
Avrupa 
Asya 
Afrika 
Şimali Amerika 
Cenubi Amerilca 
O. Amerika 
Avusturalya 
Yekün 

515,000,000 
1, 103,000,000 

143,000,000 
1.35,000,000 

83,000,000 
34,000,000 
10,000,000 

2,023,000,000 

oman yada 
Toprak tevzii 

Bükreş, 29 (Ö.R) - Roman
ya hüküm eti 100 bin hektar 
petrol kaynaklı toprağı dağıt
mağa karar vermiştir. Evvelce 
hükumet bu toprağı elinde tu· 
tuyordu, Fakat petrol kuyula-
rmdnn bazı!arının terketmesi 
ve çok derinden petrol çıkar-
manın masraflı olması yüzünden 
yeni kuyuların işletilmesine baş
Jaoacaktır. 

Fransız 
Parlarrııentosunda 

Paris, 29 (Ö.R) - B. Henri 
Berenger başkanhğında topla
nan Senato dış işleri komisyonu 
dış bakanı B. Lavalı dinlemiştir. 
Başbakan ltalya - Habeş an
laşmazlrğmm başlangıcından
beri Fransanın gerek Cenev
rede, gerekse diplomasi yolile 
ıarfettiği mesaiyi ve durumu 
anlatmış ve yapılmakta olan 
müzakereler hakkında malfımat 
vermiştir. 

/spanyvl Cumhur Başkam Zam01a Ve Bakanlar 
lstanbul, 29 (Özel) - lspan- çilen tahkikat komisyonu radi-

yol kabinesi istifasını vermiştir. kal partisi başkanı ve dış ba-
Bulaşık işlerde isimleri geçen 
iki bakanın dışarda bırakıl
ması suretile yeni kabine yine 
radikal flrkasına merısub bu
lunacakbr. 

Madrid, 29 (Ö.R) - lspan
yol başbakanı B, Prieto bugün 
Cumur başkanı B. Azanaya 
kabinenin istifasını vermiştir. 

Bu kabine 29 Eyliilde kurul
muştu. kabine buhramnın sc· 
bebi B. Jil Robles tarafın
dan arsıulusal bir sergü
zeştcu diye gösterilen Strob 
Adlı bir adamın çıkardığı re
zalettir. Bu adam bir çok ra
dikal bakan ve işyarla ı n n Sen 
Sebastiyen şehrinde Özel bir 
rulet açmak müsaadesini ver
mek için gendisinden para al
mış olmakla ittiharn etmiştir. 

Kortes kurulu tarafından se-

Avusturya'da 
Londra, 28 (A.A) - Royter 

Ajansının Viyana aytarımn bil
dirdiğine göre, Başbakan mu
avini prens Stahrenberg Linz-
deki dostlarına ve yakın par
tizanlarına Avusturyaya naib 
olmak niyetinde bulunduğunu 
ihsas etmiştir. 

Prens Stahrenberg başbakan 
olabilirdi. Olmamasının sebeb
leri bir taraftan katoliklerin 
prensin faşist programına mu-

kanı B. Lerrou Be kültür ba
kanını vazifelerinin yapılmasında 
ciddiyet ve ahlak esaslarından 
ayrılmış olmakla suç.lulamlşbr. 
Hükumet ismi geçen işyarla
rı azletmiştir. Kamutay Madrit 
şarbayı Bay Solozon Aloo
zo aleyhinde ayıplama tak
ririni ancak 3 oy çoğunlukla 

reddetmiş. Diğerleri hakkın
daki ayıplama takrirleri ıtti
faka yakın çoğunlukla kabul 
edilmiştir. B. Jil Robls, 8. 
Leruyo dönerek: "Herkes 
kendi duygusuna göre ha
reket eder!" demiştir. Bu 
dış ve kültür bakanlarını istifa
ya davet etti. Kabine kurulu 
sabah toplamış ve öğleye doğ-

doğru istifa Cumhur başkanı 
B. Alkala Y amoraya verilmıştiı 
B. Zomora, istifa eden başba
kanı yeni kabineyi yapmağa 
memur etmiştir. Öğleden sonra 
kabine kurulmuş olacaktir. 

yeni hadiseler 
ruz bulunmaları1 diğer taraf
tan da devlet başkanlığı için 
prensin kendi::sini serbest bı-

rakmak arzusunu beslemesidir. 
Habsburglann dönmesi işine 

gelince, bunda iki meseleyi 
gözönünde tutmak laz.mg,.•-
mektedir. Bir kere, küçük an
tant buna şiddetle muhaliftir. 
Sonra Arşidük Otto fa · st fi- . 
kirlere yanaşmamaktadır. 

lngiltere deniz ve hava 
Hakimiyeti kuracaktır 
Londra, 29 (Ö.R) - lngiliz Başbakanı B. Baldvin seçim mü

nasebetiyle iyrat ettiği söylevde lngiliz teslihahna temas ederek 
dedi ki : " Diktatörlükler silahlanırken biz.im silahlarımızı ayni 
halde bırakmamıza imkan yoktur. Bununla beraber hizmeti 
mükellef enin ibda ma lüzum görmüyorum. lngiliz donanmasını 
çoğaltmak değil, gemilerimizden bir çoğunu yenileştirmek taraf-
tarıyım. Uçak kuvvetlerimize gelince lngiltere, dünyada en 
kuvvetli hava kuvvetlerine malik bulunan iki devletin bava 
kuvvetlerine muadil kuvvete sahip bufunmağa mecburdur. ,, 

Muhalefet relsınln sözleri 
Laburparti başkanı Attley'de söylevinde bankaların nasyooa

Jize edil.nesini, krediler.in hükumet tarafından verilmesini iste
miştir. 

En fazla iki üç gün sürecektir 
Londra, 29 (A.A) - Perşembe günü Cenev

reye dıı işleri bakanı B. Samuel Hoare'in de 
bizzat ıitmesi hakkındaki kararı tefsir eden 
Daily TeJgrafm diplomatik muharriri diyor ki : 

- Bu gidişten hiçbir fevkaladelik veyahud 
lngiliz hükfımetiııiı:ı siyasasında herhangi bir 
degişiklik beklenmemelidir. Bizzat Hoare'in de 
Cenevreye gitmesi lngilterenin Italyaya karşı 
ekonomik tesirler yapılması meselesine miımkün 
olduğu kadar kuvvetli bir durum vermek iste
mesinden dolayıdır. 

Londra, 29 ( A. A) - Samuel Hoare'in Ce
nevreye gidişini tefsir eden gazetelerin çoğu 
diyor lci: 

Zecri te<lbirJer hakkındaki miizakereler eu 
fazla -iki üç gtm sürecektir. B. Hoere ilıtiıual 
Pazar günü Londraya dönebilecektir. Bu esnada 
B. LaYal de Ceaenedc baluaacaimdaa iki ba-

kan bu buluşmadan istifade ederek ayni za
manda ltalyanın Habeşistan üzerindeki istekleri 
hakkında de konuşabileceklerdir. 

Patis, 29 (A.A) - Jurnal gazetesi B. Laval 
ile Sir Samuel Hoare'in birlikte Cenevreye 
gidişini bir nevi tezahür olarak telakki ediyor 
ve divor ki: 

B. Eclen'in yalnız olarak da lngiltereyı 

Cenevrede temsil edebileceği keyfiyeti çok açık 
bir hakıkattır. Fakat B. Hoare Jngiliz 
müntehiplerine hükumetin bir tek siyasası 
bulunduğu ve bunun da uluslar sosyetesi 
siyasası olduğunu göstermek arzusundadır. 

B. LavaJın da lngilir bakanı ile birlikte gidişi 
aluslar sosyetesi pakbnrn müdafaa~ mevzuubah• 
oJduğu zaman Fransa iJe İngilterenin yanyana 
bulunacakJannı tebarüz ettirecektir. Bu sahne 
tertibatına başka birsebep mevcut deQ-ildir. 
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Kara gömlekliler 
Hücuma uğradılar 

ari sevg· is· i kol arı arası a atıl 
Delikanlı sevgi ile göğsünde sıktı 

ı Ol rs o 
Ha eş ordusu seferberliğini bitirmeden büyük çarpış

malarda bulunmıyacakt1r. Cenuptaki hazırlıklar 

Ö 
Sit 

Londra 29 ( . R ) - k• 
Edvard Mosleyin kara gön:ıle 
Jilerı bir toplantı yaparken e:o 
ternasyonal marşını söyleY t· 
komünistler bunlara hücun:ı e 

Jan dö Pardayan o akşam 

Diviniyer pansiyonuna yeni bir 
nıisafir daha götürdü. Kimseye 
bir şey söylemeksizin Galaorı 
ahıra götürerek eyi bir yere 
bağladı. Galoar eyi bir Arap 
atı idi. Birdenbire Landeri şa
şırarak: 

- Hay allah cezasını versin! 
Bu hayvanı da ben mi besliye
ceğim? 

- Bu cins hayvanın açlıktan 
ölmesini mi istiyorsu? 

Şövalye, Galaorun her şeyini 
t mamladı. Öfkesinden çıldır
ınak derecesine gelen pansiyon 
. ahibine .. geceniz hayrolsun ,, 
diyip yatmağa gitti. Pansiyoncu 
Landeri Greguvar iki eliyle 
sivri kafasını tuttu, kızgınlıktan 
~çlarmı yolmak istedi. 

J an dö Pardayan Piposu ve 
Jıbolesile dehşet saçardı. Onun 
zoru serseriler, gece hırsızları, 
kavgacılarla idi. Bazan birkaç 
dilenciyi de beraber götürür, 
onları masasının karşısında 

oturtarak yemek yedirdiği, Şa
rap içirdiği de görülürdü. Lan
deri'ye on para vermiyen Jan 
dö Pardayan misafirlerini gö
Uirünce borcunu fazlasile öder
di. Bir defa Landeri korka 
korka şövalyeye bir iki lakırdı 
öyledi ise de cevabını deı·hal 
ldı: 
- Azizim; siz kendinizi ne 

.sıanıyorsunuz? Kim olursanız 
olunuz buyur dediğim misafir
i rimin yemek paralarını sizin 
ermeniz gibi bir saygısızlığa 

la tahammül edemem. Bu ha
karet sayılır Mösyö Greguvar! 

Eskiden tok tavırla pansi
yona gelir, lokantaya girerek 
1' zarmış bir iki semiz piliç se
çer bir ekmekle bir şişe şarap 
d alır g'irerdi. Pardayan hun
i n bazı fakirlerin önlerine bı
raktığı görülürdü. Hiç bir şey 
öylemez horos tüylü şapkasile 

ı.avallılan selamlardı. Fakat bu 
h reketleri yaparken kendi 
kendine: 

- Ne yapayım? Babamın 
ö'llerine yine karşı geliyorum~ 

Bundan dolayı bir gün f elA
kete uğriyacağım. 

Sözlerini söylerdi. 
Bununla beraber şövalye bu 

hayattan yavaş yavaş usanmağa 
başlamıştı. Bu suretle geçirilen 
crseriyane ömrün, beslediği 

büyük arzuları yapmaya ken
dinde iktidar ve mühim işlere 
• tılmak için kendinde cesaret, 
güven gören bir adamın böyle 
bir durumda bulunması çok 
ğır geliyor ve bunun küçük

IUğünü düşünüyordu. Denilebi
lir ki artık sıkılıyordu. 

Bu hayat içinde yuvarlanır
ken en kıvançlı dakikalan, 
gözlerini karşıki eve dikerek 
düşündüğü zamandır. Genç kızı 

aörmek ve daima onu düşün
mek istiyordu. Kız da yaTaş 
yavaş munis görünüyor, eskisi 
g ibi pencereyi çabuk kapamı
y()r, başın~ kaldırıyor aynı ba
k,şla mukabele ediyordu. Fakat , 
iş bu kadarla kalıyor, daha 
ileriye gitmiyordu. 

Acaba bunlar yekdiğerini 
e\•İyorlar mı idi? Seviştiklerini 

biliyorlar mı idi? 
Şövalyenin yalnız bild ği bir 

şey varsa siyah elbiseli kadın 

adiyle ;mılan güzel kadının 

1 ızı olduğudur. Her ikisinin de 
zengin ve yüksek aileler için 
ya.pbklan işlerin, nakışların pa
rasile kimseye muhtaç olmak· 
ızın geçindikleri idi. 

Bir gün Pardayan od s ' a 

yırtık ceketini dikmekle meş

guldu. Her vakıt bu gibi işleri 
bayan Landeri görürdü. Fakat 
bu güzel kadm, şövalyeyi kar
şıdaki eve bakarken yakala
dığı için küskündü. Jan dö 
Pardayan bu işleri yaparken 
içi sıkılıyordu. Çünkü yıpranan 
elbisesile artık genç kızın sev
gisini kazanamıyacağmı anlı
yordu. 

- Güzel bir elbise bulmanın 
çaresi... Elbisesine varıncaya 
kadar sefil bir adam sevile· 
bilir mi? 

Diye düşünüyordu. Şövalye 
yırtığı eyi kötü yamıyabildi. 
Dışarı çıkmak için hazırlanı
yordu. Pencereden baktı, siyah 
elbiseli kadının evden çıktığını 
gördü. Aynı zamanda Luiz de 
pencerede idi. 

Şövalye elbisesinin eskimiş 
olduğundan müteessirdi. Buna 
rağmen içten gelen bir h!sle 
bir öpücük yolladı. Hakikaten 
Luiz kızarmıştı. Yavaş yavaş 
içeri çekildi. Kalbi heyecanla 
çarpmaya başlıyan Pardayan 
kendi kendine düşündü: 

- Oh yaptığım çılgınlığa 
kızmadı. Öyle ise hemen anne
sile görüşeyim diyerek daha 
fazla düşünmeksizin merdiven 
basamaklarını dörder dörder 
atladı, sokağa çıktı. 

Siyah elbiseli kadın da Bas
til istikametinden Sen Antuvan 
sokağına geçmek üzere iken 
yetişti. Fakat o vakıt cesareti 
kırıldı. Uzaktan takip etme~e 
koyuldu. 

Jan dö Piyenin önünde dur
duğu ev, süslü, zarif bir hahçe 
içinde idi. Pardayan Jan dö 
Piyenin açılan kapıdan içeri 
girdiğini gördü ve kendi ken
dine: 

- Çıkınca görüşürüm! Her 
halde konuşmak icap ediyor ... 

Dedi. Sokağın öbür ucunda 
bekledi. 

Jan içeri girince bir hizmetçi 
kadın birinci katta büyük ve 
güzel döşenmiş bir odaya aldı. 
Yan yana oturmuş bir genç 
erkekle bir kadın başı kendi
sine çevrildi: 

- işte benim nakışcım geldi. 
Dedi. Genç erkek Jana: 
- Size tarif eylediğim şekli 

hatırınızda tuttunuz değil mi? 
- Evet! Bayım! 
Yakışıklı, sarışın dilber ka

dın merak içinde: 
- Hangi şekli göreyim! 
Dedi. Yirmi yaşlarında, zen-

gin ve kibar delikanlı ince si
yah çuhadan bir elbise gimişti. 
Başmdaki siyah kadife şapka· 
sının üstünde büyük bir elmas 
parıldıyordu. Delikanlı hemen 
işlemeyi Jan dö Piyen'in elin
den alarak: 

- Bak Mari! 
Diye gösterdi. 
Bu işleme birbirine sarılı ve 

kumaşın dört tarafını süsliyen 
Zanbak çiçekleri, ortasında 
mavi zeruin üzerine işlenmiş 

çiçekli bir çerçeve vardı. Bu 
çerçevenin içinde de sırma ile 
işlenmiş ( ben her kesi teshir 
ederim) cümlesi göze çarpı
yordu. 

- Sonı' Vm· -

mişlerdir. Polisin müda~~ 

Paris, 25 (P.S)- Adis·Aba- mevkilerini tahkimle meşgul- beşlerlerle vuruştuğunu bildi-
lesi sayesinde lngiliz faşıt 

. t•ı leri en yakın metro ıs 
badan bildiriliyor: Cenup cep- durlar. riyorlar. Hebeşler ise Olol Dil- . b'l · l d' B•' yonuna sıvışa ı mış er ır. . 
hesi orduları başkomutanı Ras ASAB b6lgesinde ltalyanlar nenin imparatora sadakat gös- kimseler tevkif edilmişlerdır· 
Desta: "Gorahai,, yi her ne Musaaliyi terketmişlerdir. Buna terdiğini iddia ediyorlar. ltal-

lngiltere pahasına olursa olsun mü- r-w . ~ yanlara göre GalJa Ha-
dafaa etmek için emir al- · '< sangaba ve general Hay-
mıştır. l · ~ lenin başkanlığında bir 

~taıyaya nekadar rn•1 

Gorahai önemli sevkül- 1 heyet Glol Dineyi elde 
ceyş bir merkezdir. Şi· } etmeğe ve onunla gız-

!attı ,., 
Paris, 29 (O.R) - ltalyad 

0 
mal almak yasağını ihtiva ede 

male, cenuba, şarka ve! li bir uzlaşma yapmağa 

garba giden kervan yol- l , memur edilmiş ise de bun-
bergiteler tatbik edilmek üıe~ 
iken 1934 yılı içinde lngilter~ 

larına hakimdir. Başlıca f lar yarı yolda bu teşebbüs-
kuyulara g iden yollar da ı lerinin kendi canlarına mal 

nin ltalyaya 19 milyon in~ 
liralık mal satbğını hatırfaoı~. 
iyi olur, Bu bir milyar 425 oı, 

böylece Gorabai'nin kon- ! . olmasından korkarak geri 
trolü altındadır. Italyanlar ~ '· :':\i-5?~ dönmüşler ve imparatora 
bu mevkii ele geçirirJerse :.~~1i~:~~;1 uydurma bir sadakat mek-
0 d d k. .. " .~rr.{~ı:::; ... 

. 'l eoi" yon frank eder. lngı ter ar 
ltalyaya sattığı en ziyade ka~ e 
makina ve yündur. Italya ~ 
lngiltereye daha ziyade top 

ga en ovasın a ı su- . •\:~;$~.,~~~ t b ti · ı d' ) 
rekli çarpışmalardan m;· - ' · · 'i , ~~ ut u g~ ~mış er ~~ ~f ~-
tevellit zorluklar sona . i·~ ra 0

1
r l ogu cenka a la -

~, '.~ yan ar a vuruşan uvvet ere 
erecektir. Ayni zamanda • iı b ··ıı . .. d . "atoıS 
sıtmalık bir b8lge olan l ·ı daiıtılmak üzere Hasanga-
Ogadenden ıklimi daha bay'a önemli miktarda si-

ma su erı gon erır, ı bl'· 
717216 franklık limon satOJtŞ 

sağl~.m bir bölgeye girmiş .· j lih ve cephane vermiştir. 
olacaklardır. q Lulcl Batyoll 

Yugoslav~a 
Sol cenahta Hararda Kral Naibi lnglllt 

Sarayında Y" Habeş kıtalarının sol 
cenahına kumanda eden 

Luici Batyoli'nin casus
luk etmesinden şüphelenen 

General Nasibunun Ha- ~="~~~~ · Habeş makamab bu ltal
yan kuryesini Hararda tev

kif etmişlerdir. Luici angaryada 
kullanılmaktadır. 

Londra 28 ( A . A ) - pol 
goslavya kral naibi Prens., .. 

ve karısı dün öğle yeın.e~ 
lngiliz Kral ve Kraliçesı de 
birlikte yemişlerdir. ŞöleO • 

rardaki tedbirleri gizli 
tutulmuştur. Gorahai istih 
kamının garnizonu simdililc bin 
muntazam askerden ibarettir. 
Fakat lüzum görülünce bu mev 
kie yetişecek olan hüyük kuv
vetler daha geridedir. Yine ve
rilen emre göre Gorahaiyi mü
dafaa etmek kabil ölmazda bu 
istibkamın sukutu zaruri olursa 
buradaki telsiz istasyonu ber
hava edilecek ve askerler düş
manla adım adım kanlı bir harp 
yapacaklardır. 

Söylendi~ine göre İtalyanla
rın Eritreden taşıdıkları kuv
vetlerle birlikte cenuptaki kuv
vetleri 140 bin kişidir. Şimal
deki tecavüz taktiğı cenupta 
yapılacak hareketi gizlemek 
içindir. Somali cephesine yığılı 

buluııan Habeş kuvvetleri baş
tanbaşa silahlı 300 bin kişidir. 
Corahaiyi ilk hedef ittihaz ede
rek cenupta tecavüze girişecek 
olan ltalyan kuvvetlerı Soma-
lislerden ve yerli askerlerden 
müteşekkildir. 

Göçmen kafileleri 
ltalyan işgali altındaki yer

lerden kaçan göçmen kafileleri 

Makalleye gelf1lişler ve müstev
lilere karşı orduya yardım için 
canlarını vermeye hazır olduk· 
larım bildirmişlerdir. ltalyan 
tecavüzü sırasında dağılan A
game halkı da Makalleye akın 
etmektedir. Bunlar arasında 

Deccas Guksa haininin birçok 
askerleri de vardır. Bunlar Ras 
Guksanın ihanetini hissedince 
onu terkederek yol değiştir· 
mişler ve geri dönmüşlerdir. 

seferberlik bittikten sonra 
imparatorun yakını olan nü• 

fuzlu başkanlardan biri süel 
ducum hakkmda şunları söyle
miştir: .. ltalyanların faaliyetleri 
Aksum-Adua-Adigrat hattında 
gelişmekte olup daha ziyade 

Ras Nasibu 
sebeb Danakil kabilelerinin 
bütün kuyuları tuzlamış olma
larıdır. Şunu unutmamak ge
rektir ki, seferberliğimiz henüz 
toplanma devresindedir .Bugüne 
kadar ltalyanlarla çarpışanlar 
mevzii krtalardı. Cenub kuv
vetleri şimal kuvvetleriyle bir
leşince bambaşka hidiselerle 
karşılaşılacağı muhtemeldir.,, 

Bu beyanattan anlaşılıyor ki 
Habeş kuvvet:eri seferberliğini 
bitirmeden önemli çarpışmalara 
girişmiyecektir. 

Hangisi dolrudur? 
Italyan tebliğleri Somalide 

kabile babile başkanlarından 
Olol Dilnenin Dubalı çetelerle 
Cebelinin değu kıyısinda ha-

Makalla bomboştur 
Paris, 29 ( A. A ) - Ras 

Desta 150 bin kişilik bir or
dunun batında olarak Ogade· 
nin cenubu şarkisinde ltalyan
ları önliyecektir. 

Şimalde Makalle şehiri ıivil 
ahaliden ve göçmenlerden ta
mamen tahliye olunmuştur. 

Halk eşyalarım ve erıakını 
birlikte götilrmüştür. MakaJleye 
karşı İtalyan ileri hareketinin 
önilne sreçmeğe çalışılacaktır. 

Cenup cephesinde Ras Desta, 
bir sıra kuyulannı ihtiva eden 
Gorahai istihkamını şiddetle 
müdafaa hazırlıklarını yapmışbr. --

Dük Da Kent ve Yunan pre~ 
lerinden Nikolanın karısı 

yor 
bulunmuştur. Yunan Kralı 
ği ikindi çayını kralm sara.~ 
da lngiliz Kral ve kraliçesi 
birlikte içmiştir. . 

Avukatların kongre~. 
Ankara, 29 (Özel) - A p 

katlar kongresi dün but~,t 
toplandı. Kongreye 150 a\'~ , 

iştirak etti. Birlik başkanlı~. 
avukat Sadeddin Ferid (Jsl J 
bul), ikinci başkanlığa ~J 
( Ankara ) ve Mustafa . ·.,ti 
(lzmir) seçildiler. Kongre 1~tıt'· 
töplantısını seneye yapa~ 

Baldvinin bir söylevi 
lngiltere Avrupadan ayrı duramaı 
" Süel bergitelerin tatbiki bugünkü durumun önüne 
geçebilirdi fakat bunu hiç bir zaman yapmıyacağız ı;.r 
Londra, 29 (Ö.R) - Devlet ve üzerimize düşen mes'uliyet ikinci nokta Cenevrede b~;ı~ 

ba~anı ~· E.den, Lam.i!1.ghaı:n payını aldık Fazla bir şey yap- miş . v.e berkite. ~ararlf:1'•t 
seçım bolgesınde verdıgı hır madık. kendını göstermıştır. ti• 
söylevde bir barış ve arsıulusal B. Eden Hükumetin seçim süel berkiteler gözönüne S'd•• 
anlayış devrinin açılacağına ina- kararını vermekle yurddaşlann rilmemiştir. Çünkü durun:ıU 
nını !>ild~r~iş ve demiştir ki: oyuna başvurmak için en eJ.. ha Çok gerginleştirebilirdi . 

u Şımdıki karışıklıkların son~- verişli tarihi aeçmiı olduğunu Berklteıerlfl 
cu ne olursa olsun uluslar nı- söylemiştir. t tblkl oçtllt' 
ha yet birbirini anlayacaklard1r. Papanaslasyo tavkltedlldl . a ~ n aıitJI 
Nasıl ki uluslar içinde kişilerin Atina, 29 ( A.A ) - Alman Berkıtele~~ çarpttrl 8 r•lı' 
b. b' · b' · 'hb hür d mallarının dıger uluslar toP C•' ır ırıne saygısına dayanan ır ısti arat osun an: . . )' e ~ 
tüzük kurulmuşsa, uluslar ara- Yunan Cumuriyetinin mües- )arına gırmemesıne ge 1~r ;tti'' 
sında da buna benzer bir ni- sisi ve Cumuriyetçilerin lideri nevrede buna karar verı Ol j•• 
zam yer bulacakbr O vakit olan B. Papanastasyo orduya Fakat Amerika, Alma0 Y8 'uJ"'' 

k k · · · h b' b' b t ·· t ponya gibi üç öneıolı bd 
~~;u ~ruma__ ıç~ ~pti . ı~- sın ed!:k==~:vkifz:dllmi:~~~- sosyete dışmda kaldık~ çtOf• 

C e ça dşakc:ıgız1·.. ey be. mızın Baldvln ilk söylevlnl tedbirlerin tatbiki de gu ıı• 
enevre e ı ro u yenı ır arsı-

5
.. 1 b k' 1 • tb'ki buO • 

ulusal hayat telakkisinin 6n· Verdi ue er ıte erın ta 1 t baJO 
.. .. bT d' Faka cüsü rolü idi. Ben bu siyasa- Londra 29 ( Ö. R ) - Baı- onune geçe 1 ır 1• • ete' 

nın dilmaçı oldugv umdan dolayı bakan B. Baldvin seçim dola- hiçbir zaman kabul ektoı•uY .,,,ıı 
v • z· ~d . b or • kıvanç duyanm." yısile ilk büyük söylevini ver- gız. ıra u evı arışı · ;11 .O 

Londra, 29 (Ô.R.) - Co- miştir. Başbakan Büyük Bri- olan Ul';!slar ~osyete:;n b•tJr' 

4, 5, 6 yaşındaki çocuklar için t 'd d' v • b' ·· ) d tanyanın Avrupa konti·nanı ı'le laşmazhgı genışletme ven ry e ver. ı~ .ır soy ev e gelemez. ııf' 
B. Eden demıştır kı; olan ilgilerini gözden geçire-

0 
t c kan tehllk8 Jı 

1 ·1 · • t v • ı k .. kt · 1 · t' r aya 1 .. clJ 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden yav
rularını kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu 
modern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. 

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden 
otomobiJle gelip giderler. 

Kestelli eaddesi No. 80 
(3305) 5-15 

ngı terenın ıs egı an aşmaz- re uç no ayı ınce emış ır. l .
11 

"k ferine 5 .. ı:. .. 
hkların önüne geçmektir ilk 1 - lngilterenin Avrupa icıle- ngı ere yo en 1 yu 

' ,. k l k F k ulusa ı·' önce bir uzlaştırma yolu tutul- rinden etek çekerek yalnızlık a aca hr. a at arsı ~ teb 1 

muştur. Çünkü uluslar sosye- içine kapanamıyacağı; 2 _ Ar- kenlerin ortaya çıkardıgı Jotl• 
tesinin ilk ödevi ?iç bir uzlaş- sıulusal bir iş birliğine giriş- keler vardır. Özel olar~ke: Jıı' 
tırma fırsatını ıhmal etme- mek gerekliği; 3 _ lmpara- tere için... Şu hale gor torlıılı 
~e~tır. . ~ncak . u~laştarma torluk, savga kuvvetlerinin ko- giliz filosunun lın~arael< lı'' 
gmşmeieı:ının w .hıç b1r son runması. menfaatlarını koruyabıleC 01,ı>' uc vermıyecegı anlaşıldıktan 1 llt A d d k d ti' 1 - pek 
sonradır ki bergite yoluna gi- ng ere vrupa an ar ~ re ı .o ması • 
rilmiştir. lngilterenin Cenevre- Ayrı duramaz hk.i hır şeydır. 01~, 

' k · d d 1 ·ı· · aınac• •"' de diğer devletlerden daha Birincı no ta üzerın e uran ngı. ız .sı~~~a.sının da ,11c • 
sert bir durum takındığı Başbakan lngiltere için Avru- farla Jşbırlıgıdır: .B.u de -~ 
fikri tam mile yanhşbr. Biz de padan ayrı kenarda durmanın n~?slar s~~yetesı ıçın 
diğerleri gibi ödevimizi ya~bk imkansızlığını göstermiştir. kun olabılır. 



i' .. ·············································································· ' Cumhuriyet bayramı 
. Casusların Avı 

lcephe ger.isinin esr.ar:ı, ~ Köylerden.~~~! kutlandı? 
5 'lk~naı. :s.~sı;nı ~ Köy muhtarları ' tarafından ..fcöy-

• -82-v asilçikov a petrogradda 
Sazanof ve .. tliğer nazırlar harekete 
leçmişlerdi. Fakat hepsi boştu ... 

Vasilçikova -111ektuôuna şu mimen haksız ve yersizdir. 
ioretıe son •eriyordu; Prenses Galiççinin Mari Vasil-
~ ~Dış baltan Von yagova bil· çikovayı ~iddetle ittibam eden 
rılrnek ilıere bana bir cevap bir mektubu neşredildi. Bu 

•trilrnesini emir buyurmanızı mektupta Vaıilçikova bir casus 
:;aya cüret ediyorum. Daha olarak gösteriliyor. Buna ben 

rnüddet burada beliliyecek asla ihtimal vermem.,, 
!!_sonra yine Klayn ~artenş· Anla11tlao Çar da Vasilçiko-
~~deki ınahbesime doneceğim vanın faaliyetinden memnun 
~ harbin. ·sonundan önce A- deği!di. Almanyadan münferid 
"*turyatopraklarını.'t:e&etmeğe bir barış temini için gelen bu 
~*an bulnumıyorum. Majaste- cüretkar kızın Solvicecoska 
llti "Bant,, sözünü bir kerre nefyedilmesini emretti. Bununla 
~aklarından çıkal'ırlarsa bu beraber bu emir tatbik oluna-
~. rnilletlerin · mukadderatını madı. Zira son araştırmalardan 
'Yın edecek olan korkunç bir sonra Astorya otelini terkeden 
::~a nihayet verdirebilecektir. Vasilçikova hemşiresi Milo.ra-

Jestelerince güvenilen bir radoviçin malikanesinde yer-
Mlus gönderildiği takdirde bu- leşti ve orada kalmakta de-
1'dan da derhal kendisiyle te- vam etti. 
:::a geçmek üzere bir delege Bu vakada imparatorun em-

derilecektir. rine rağmen imparatoriçanın 
tllct.ı.İjeıteleri Almanyada gör- müdahalesi östtin geldiğini ve 

lerimi bizzat anlatmaklığı- çarın nihayet Vasilçikovayı 
~arzu ediyorlarsa Almanya- nefyetmekten vazgeçerek em-

Çarckoyeslovoya azimeti-llllt h 7 rini geri aldığını gösteriyordu. 
içbir müşkülat ihdas edil- Bundan sonra Vasilçikova sa-

"iyec v • • • b egıne emınım" kin mi durmuştur? Hayır, o 
u mektuba Çann müsbet el altından mesaisinde devam 

;:ap verdiği muhakkaktır. etmiştir. Zira imparatoriçanın 
i . • Vasilçikova ikinci Klnun kendisini himaye edece-
lçllıcle Petrograda gelmiş bu- ğinden emın bulunuyordu. 
~lluyordu. Çarın bir memuru Diğer tarafta~ Vasilçiko-
alısusu kendisini T orneodan vanın getirdiği mektub!ar 

~~tı. Vasilçikova Ast.orya zihnini karıştırmıştı. Bir taraf-
i ~e hazıtlanan bir daireye tan süel ve siyasal çevrenler .\:tti. Hariciye naZ'ln Saıanof süel tedbirlerin genişletilmesini 
~il an casusu olan Vasilçiko- itserken öte yandan im:parato-

llın · 
di~· . ırnparatorun emrile. gel- • riça Raspotinin teşvikile bu-
b:..llıi biliyordu. Fakat bunu · tedbirlerin aleyhinde bulunu-
C ez görünmeyi tercih etti. yordu. 
p tnç kız Çarın · sarayında im- Vasilçikova mektubunda çar-
._tr•toriçanın da hu~ttruyla Ni- lıgv ın tehlikede oldugv una işaret 
"Ola ·1 
buı 1 e uzun mülakatlarda etmişti. Bu tehlike dışardan 
bunnıuştu. · d · d 1 k d' 
0 

uya e ıçer en: gc ece ıyor-

~ u hadiseden haberdar olan du, Rusyayı orta Avrupa dev-
fi Oze.nko, Dahiliye nazırına key· letleri ile münf erid bir barış 
Yetı b'ld. . .. f .d 
b"ı ı ırmış ve mun erı yapmağa kandırmak için kul· 
•en 1 t:şebbüsleri etrafında ilk !anılacak en iyi sılah ta bu idi. 
~ butçe encümeninde yapıl- Filhakika Vasilçikova aldanmı-
~r: Bu toplantıdan sonra yordu! Rusya için için kayna-
koYl iıye nazırı Kvostof Rozen· yan bir kazan halindeydi.Harp 
·~ e görüşmüş, Vasilçikovanın Ramanoflarm isti bdadından, zu-
t~ Yda bulunduğu sırada As- Iumdan usanmış olan köylüleri 
~~ a otelindeki dairesinde ayaklanmağa sevkediyordu. lh-
ı~ ...... tı~rnalar yaptıracağını söy- tilalciler faaliyetlerine geniş bir 
~tttır 
~ · saha bulmuşlardi. 

l~rada ele :geçirilen vesika- Çarlık bu harp içinde yıkı-
d'-d n Vasilçikovanın Potsdam- labilirdi. On~u safları arasında 
H~~ a lrnparator Giyomla da propagandalar tesirsiz kalmı-
h~ tüğü, Rusyadaki faaliyeli yordu. işte yine bugünlerde idi 
\'011 •nda Betman Holvegle ki Rusya dış işleri bakanı Sa-
lı~ Y agovdan talimat aldığı- zanof Vasilçikovadan ikinci bir 
~.,:Ydana ko,yhıuştu. Yine bu mektup daha almıştı. Bunda 
•ı._ arasında Hes duka- Alman dış işleri bakanı Von 
~C( ; hernşiresi olan lmratori- y agov1a görüşmeleri hakkında 
t~odorovna ile Grandüşes daha fazla tafsilat veriliyordu. 
h'-it ete iki mektubunu Bu propagandanın çarın üze-
'llttta. bulunduğu da anlaşıl- rinde yapacağı tesiri düşünen 

<lrand·· Sazanof çarı ziyaretinde müt-
tıia. hı k uşes Elizabet kardeşi- tefikler payıtahtlarında Rusya-
R~ e tubunu açmadan geri 
t:' ,.._:rrneyi v.aıife bilmişti. nın durumu hakkında hüküm 
l>retı •ı büyük elçisi Paleo{og süren endişelere nazarı dikkati 
lı~~s VasiJçikovanın l>u la- celbetmişti. Bu teşebbüsler git-
}'~ ı adım adım takip edi- tikçe aıklaşıyordu. 
şi~ : l 916 da bir numaralı 
<lQ~~de olup bitenlerden Ke
l~ Yı haberdar ediyor ve 
.ı. 'lratoriren: Ç .. _ .ı 
~iği 'k' •nn ara goaaer-
''Pre şu rnektubu bildiriyordu : 

nses V ·ı .k a tla ası çı ovaya karşı 

lmparatoriça ise ne -olursa 
olsun harbin önüne geçmek, 

Almanya ile uzlaşmak taraftarı 
idı. Rasputin bir akşam bir 
r-ya görmüş ... Bunu imparato-

riçaya anlabrken kan dökül
mekte devam edilirse bir fela-

lü)ere söylevler verildi •.. 
···-·-·· Havanın yağmurlu olmasına •·ye, karakter ve duygularına 

rağmen . sabahleyin saat sekiz tercüman olan ğenç, di. ç 
buçukta halk ve resmi daireler ve ölmez cumhuriyeti 29 birinci 
amir ve işyarları partide top- teşrin 1923 te kurdu. Ve işte 
lanmağa başladılar. isteğimiz 'Olduğu. Cumhuriyetin 

Tam dokuzda Partt .başkanı birinci düst&tu : Hakimiyet mil· 
bay Cemal Kav\lkçu -0ğluya letindir. Bugün artık kanunu ya-
tebrikatta buluır9lauktan sonra panmiltet harbı ilan eden miHet 
hükumete gidiierek kamuabay kendi kendini idare eden mil-
Şefik Erol tebrik -edildi. Ku- lettir. 
mandan geuera~ Rasım namına Bugün herşeyden evvel Türk 
askerlik dairesi reısı hü· köylüsü, Türk işçisi kurtul-
kiimette kamunbaya tebrikatta muıtur. Ve en büyük günümü·· 
bulundu. Müteakiben Cumuri- zün d.! dediği gibi "Memleke-
yet parkına gidiferek Gazinin tin hakiki efendisi köylüdür,, 
püstü etrafında toplanılarak genç cumhuriyet idaresi her 
bize büyük bay.tamı kazandı- sahada olduğu gibi bu büyük 

ve necip sözün de kıymetini 
ran Atatürk heyec n minnet 
ve hürmetle anıldı. Mekteplere yaptığı işlerle açığa koydu .. 

Köylüyü istibdattan kurtardı, 
gidilerek talebelerin bayramlırı- köylüyü aşardan kurtardı; köy-
kutlulandı. Bornova köylerinde )üyü medreselerden kurtardı .. 
de bayram coşkun tezahüratla Ve <.'nun yerine bugün köyle-
tes'it edildi. Köy muhtarları rin en ücra köşelerine kadar 
aşağıda yazdığım sbylevde bu- yayılan hakiki ilim ve irfan 
Jundular: merkezi olan mektepleri kurdu. 

Bornovanm biitün köy muh- Yapılan inkılaplar saymakla 
tarları tarafından her köyde bitmez. Kıyafet inkılabı, harf 
okunan nutuktur: inkılabı, dil inkılabı ve inkı-

Arkadaşlar! lapların en büyugü, en genişi: 
Bugün -cumhuriyetimizin on Rejim inkılabı. 

ikinci yıidöni.imünü sevinç ve Sözlerimi bitirmek için size 
bugünün büyüklüğünü, yüceli

ncş' e içerisind~ kutluluyoruz. 
ğini ve hakiki kıymetini anlat-

Bugünün kıymetini, büyir....clü:- mak için büyük önder 
ğünii, bugünün ne demek oldu- AT ATÜRK'ün gençliğe olan 
ğunu anlamak için başımızı şu hitabesini söylemek kafidir, 
biraz maziye doğru ıçevirinek · 2annederim. 
yerinde ol•ır. "Ey yüksek yeni nesil ·!istik-

Bir zamanlar bu milletin ba- bal sizsiniz. Cumuriyeti biz 
şında bulıımmlar . milfeti unut- tesis ettik, onu ifa ve idame 
tular ve kendi k~yiflerine dal- edecek sizsiniz. Ve ey Türk 
dılar. Padişahın ağzından çıkan istikbalinin genci: Birinci vazi· 
söz kanundu. Canının biraz sı- fen Türk istiklal ve Cumuriyeti 

ilelebet muhafaza ve müdafaa 
kıntısı harpla neticelenirdi. iş bu-
nunla da kalrnaz

1 
bu !faltanatha- etmektir. Muhtaç olduğun kud

inleri ve onun etrafım çeviren bir 
takım yobazlar lrnndi.zevk ve se
falarını temin için. h;llkın ka
nını bir sülük gibi emmek için 
binbir türlü çarel~re başvurur
lardı. Bu ağır yükün tazyiki 
altında ezilen yalmz millet ve 
biçare Türk köylüsü idi. Bakın 
nasıl? 

Köylü eker biçer toplar ve 
mahsulünü götürür güya ken
disinin hamisi olan bir takım 
madrabazlara bırakırdı. Buna 
rnukabH de efendisinden bir 
kaç arşın alacalı l>asma, bir 
çift papuç, yağ; şeker gibi 
öteberi alırdı. Fakat bu aldığı 
şeyler sattığmdan çok üstün 
gelir ve zavallı köylü yuvasına 
borçlu olarak dönerdi. Dert bu
nunla da bitmez. Bu eşya ile 

her&ber köyün~ dönen k-Qylü 
biraz rahat oturayim derken 
bir gece ansızın k6yü eşkıya· 

lar basar. Köyü soyar ve 
adamcağızın -da eu~.aları~ ahb 
götürürler. işte Ti.irk 1 köylüsü
nün elim ve cfeci vaziy.eti ... 

Vergiyi veren köylü, .asker
liği yapan köylü, binbir sakmb 
içinde ezilen yine ~öylü ... Fa
kat, yaşıyan, debdebe: saşıa, 
saltanat içinde yaşıyan sultan
lardı, hainlerdi, alçaklardı ..• 

Bununlada kalmadılar .Bir gün 
öz yurdu • ı · uzun ka~ilaruu düş
maaJara açaaaktan _çekinmedi· 
ler. Düpnanlarla bir olduler. 
Ve bu güzel yurdu düşman 

çizmelerine ~iğnetmeye k~lkışt 
tılar. Fakat artık Türk buna 
tahammül edemedi. Ve olanca 
kuvvetile haykırdı. Biz hürriyet 
müsavat, adalet istiyöruz. Biz 
ölmek i ~temiyoruz.Biz ölünceye 

'ret damarJ~rındaki asil kanda 

-. -. 
Ölçü ve ayar 
İşlerinin teftişi 
Ege bölgesi ölçü ve ayarlar 

baş iuspektörü Lem'i Aksoy, 
Muğla, Denizli, Aydın, Isparta 
ve Burdur iller le bu ıllerin 

ilçelerinde ölçü ve ayar işlerini • 
teftiş ederek şehrimize dön
müştür. 

Yakında Ekonomi bakanlı
ğ1nca ölçü ve ayar teşkilatına 

) eni bir istikamet verilecektir. 
Bunun için 2J ikinciteşrinde 

muhtelif ölçü ve ayar merkez
lerine atanmak üzere 20 ölçü 
ve ayar memuru alınacaktır. 

Bunların ücretleri 45 - 50 
lira arasındadır. lmtihanarı 20 
ikinçiteşrfode yapılacaktır. 

Mütecaviz tu11lldu 
Güulyalı tramvay cadde

sinde 1081 sayılı evde dul Çeş-
meli Şev.kiyenin evine sarhoş 
halde giden Emin oğlu Hasan, 
Şevkiyeye tecavüz ettiğin~ en 
rutuJmuştur. 

Kadım 116vmUş 
ikinci Sii:~ymaniye mahalle

sinde Ruhibaba to~ağnıda 
Kayserlı M~hmed Ziya ve be
lediye memuru .Edlple Hasan; 
Ali kızı dul Pembe Zebranın 
evine taarruzla kadını deıvmüş 
Ne .tahkir .et~lerdir. 
j' arrıııt'Nlf'mfilııdif#Jmftıwo,,...,. 

~ l.arif şapka giymek 
bir san'athr 

Karşıyaka Selimiye sokak 
26 numarada 

Mod Bert 

SATILIK 
Buğaziçinin _.n değe ·li ve şe

refli yerinde hugfin komür ·de
pola ı olarak kirada burunan iki 
parça arsa lstanl1ulevifaf direk
törlüğüi1den : 

Değeri pey parası Kapı No. Harita No. 'Miktarı 

Lira kr. Lira kr. eski yeni 
11292 00 864 90 105 119-2 2 3242 metre murabbaında 

olan arsanın bütünü 
12306 00 922 95 105 f 19-3 1 3533 " .. " 

Yukarıda kıymet, e.dılik ve< harita nnma...alan ynıb olanı ve 
119 numaralı yahdan aynJmıf bulunan kuru Çefmede bir yana 
tramvay caddesi, bir yanı deniz ve bugün lıı;imür depolan ola-
rak kullanılan iki ~ça arsa ayn ayn·'8ablmali iiı.ere 22 .. 10 .. 935 
günlemecfnden başhyaıak kapalı .zarf .usulile arttır~a çıkarıl
mışbr. 

Üstermesi 7-11·935 günlemecine rastbyan Perıembe günü 
saat 15 de lstanbul vakıflar direktörlüğü komisyonunda yapıla
caktır. istekliler arttırma ve eksiltme yasası uyarınca biçilmiş 

değerlerinin % 7 ,5 ğu aisl>etinde pey paralarile teki~ .ooktupla
rını muhtevi ıarflarmı belli saattan evvel rkomisyoııa vermeleri 

· şartlarını öğrenmek iştiyenlerin ltergün mabl61it kalemine gel-
•eleri . 26 20 30 1 3523 (3363) 

tillrm-D .................................... ~;...-.!ft-19"!'~,_.9 

Devlet-demir~öllarından: 
Muhammen· seuelik kiN bed.eHerile ıqevki ve ~i•sleri ıaşağıda 

ı&terilen eteller 19-11.1935 Salı giini .saat 15 de açık arttırma 
suretile lzmirde Basmahanede 7 nei .Jşletme ıw.üfet•işlik hina
smda ayrı• ayrı kiraya. verilecektir. 

isteklilerin bu yerler · bizasıoda gösterilen miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeğe kanuni bir manileri olmadığına 
dair beyannamelerle aynı günde ve saatta basmahane istasyo
nunda komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları la-
umili~ · 

Şartnameler alsancakta 8 nci işletme müfettişlik binasında ve 
Selçuk, Aziziye ve Goncalı iatayoalan yazıhanelerinde parasız 
dağıblmaktadır. 
•Mevkii 

Selçuk istasyonu 
Aziziye " 

Goncalı istasyonu 

ç 
i 
L 
L 
E 
1:1 

Cinsi senelik muhammen 
kira bedeli 

« Lira 
istasyon oteli '300 
istasyon oteli. çamlık 300 
:teytinlik ve arazisi 

muvakkat 
temınat 

Lira kuruş 
22,50 
22,50 

"Öt el mefnııt11r.,, 
istasyon oteli 96 7,20 

ı7w30 3526 (3373) 
V Asrdl EZ 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

K anzuk eczanesi .müstahzarabndan 

8alsamin ·Eksiri 
Cildin daimi ywnuşaklığını ve tazeliğini artırır. Y..üıdeki çil

deri ve. l6keleri ahı:. Sivilceleri• iamamen )\Ok eder. Tıraştan son
ra cilde latif bir tazelik ıvc...serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
nıağazalarında bulunur. 

~&sj ttb tedbirlerden çok müte
\adr ulunuyorum. Burada o 

ar b' k. . Palun ıt ın hır haldeyim ki.. ketten ürktüğünü '9Öylemişti. 
,kadar ynfıy:acağız Ve işte 
KAMAL ATAU'ÜRK bu sı- Son gelen m*l ılloleksi- N 

rada bir güneş gibi doidu. yonlarını röımeğe ıiüeri da-

Mustafa'~ı d0.vdüler 
Karantinada Sami efendi so

kağında ' 30 sayılı ewde Hasan 
oğlu Mehmed, Hasan ve nalıncı 

Mllstafa araaanda ..ailevi bir 
.-eleden kavga çıkmış. Meh
med ve ılıla.aD, Ma.eaf_,,..,..,... 
ndda. dev•ek )Dzüaden ~.,.
Jamıılardır. 

~ity ~arayında bu toplantıda ................... ::.;~~~.'! .. ~~: .. :: ... .. 
tıı1a ~~kendorf Vasilçikova-
!iet\rdi. ~ ~e An yaya aaektuplar 
ki.._ !ını layledi.Obl ... a bunu 
"-klcı •oylemiş ? Damdönörün 

llda alınan teclbirler ta· 

Bornavada balo 
Dün gece Bumava 'Zalittan 

" yurdunda Cumuriyet bayramı 
şerefine bir balo verilmiştir. 

Millet ve memleketi düşman• vet eder ve gzel yüzünüze 
lar•lan temizledi. Padipblıu-ı en uygun şapkayı tavsiye 

d ~n .....mize "-hazır wbulun· 
JuSdu, saltanatı de\tir i, u- _.111• ....,.,. laaz..uuz. 
tipdadı )"kb ....ve ••aın ıı•ia• 1-3 .. 7) 
TllrkOn aıtl benJ14ine, seci· T•--a1-mı_m:ı_llİlllB1İimlmıli 

ALATAŞ 
Jç hastalıkları doktoru 
ıc..eralb S ... h eekak No.20 
t7J..;tY.ZiiR7"/~'T/Z77/17"/7XJ 



Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, afatı cerrahiye, ve do lap

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 
ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak hava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifonu, düş ve sıcak soğuk su mu~lukları 
ile mücedde~ bavagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hususı sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotriplt!r, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nisl iye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 
görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük konağa müracaat edilmelidir. 

lzmirliler lstan bul da nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
1 , L. _:~ .. ,- :;.;. 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
tldlr • Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
ıisidir. Kırk bir senelik t ecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacakla rdır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: SIHHAT Balıkyağı 

Norvcçyanın heılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NüZılET 
Sıhhat Eczanesı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p:yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

genel sahş yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

Umum Hastalano ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemikle rinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fa,hri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: lmıir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

,_. '-·- . . . . .. ·· "':.."' .. ' . .. ....• .; ·- """ ·. ·. 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay ye ine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde faz la mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf-
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t emin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

n!'!"""'~~~~~'l:ftiıı:zr'.?'.ı::'F'~P~o;;s::.;ta~k~u~tu~s;;u~234 Tel. 2413 
~~Alil 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir; Ayarlı dır. 
Ik ~ yüz metre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve t oplar. 
Yassı kristal camlı ve yuvarlai{ k rista l camla üç nevi olup 
herhangi bir şeklini tercih edebilirsiniz. 

Bilhassa Zabitana, P olislere, Bekçilere mahsustul'. 
fZ7-/7/ ///7/Z/./27.//J/.- 77..7//A'/Y.Z/.7.////7.ZL/J 'L////////./7/ 7..h 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 

Anado u urda vat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethancsidir 

_ •ı~~~mmr:r11~ 

Diş macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez I 

RADYOLİN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za

man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür. 
Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaşhrır. 

RADYOLlN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli 
hastalıkların önünü alır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

ECZANELERDEN - . .. ·..;.,~_,. . . . 

HASKALMIN 
isteyiniz 

Baş - Diş - Romatizma - Gripe karşı emsalsizdir 
"HAS,, kelimesine dikkat 

1 

1 

Zümrüt Damlası 
............... Kil .. 11111 ............... .. 

Eczacı Kemal Aktaşın son eseri çıktı 

Hilal Eczanesini l Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
:\emal Aktaş 

Hilal Eczanesi 
Zümrüt Damlası 

anisa Orta 
tör,ü~ünden: 

1 - Pansiyonumuzun iaşesi için 1935 y111 ikinci teşrin a)'
1 

başlangıcından 1936 Mayıs ayı sonuna kadar yedi aylık yiyecek 
ve yakacak eşyanın mıktan ve cinsi ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. . 

2 - Eksiltmeye tal:li elan erzak ve yakacağın yüzde ellı 
teminatları aşağıdaki cetvelde gösterilmistir . 

3 - Eksiltme, Manisa Orta okulunda toplanacak ola.il 
eksiltme komisyonu huzurunda ve 935 yılı ikinci teşrin ayıP111 

ilk günü saat 14 de yapılacaktır. . 
4 - istekliler arzu ettikleri vakit her gün okul idaresıne 

baş vurarak eksiltme şartnamelerini görebilirler. 
5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerini ve 9~5 

yılı Ticaret odası belğelerini yanlarında bulundurmaları gereklidı~ 
Cinsi Muvakkat % 115 Tahmini En az En ço 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığıreti 
Pirinç 
Seker 
Peynir 
Çay 
Zeytinyağı 

Soğan 
Patates 
Tuz 
Sabun 
Soda 
Gaz 
Makarna 
Şehriye 
Zeytin 
Pirinç unu 
Nohut 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Salça 
Un 
Niş este 
Süt 
Yoğurt 

Tahin helvası 
Tahin 
Pekmez 
Kömür mangal 
Sadeyağı 

Odun 

teminat bedeli 
L. K. K. 

106 87 9/50 
78 75 35 
12 20 
22 50 25 
25 20 28 
22 50 50 
3 60 300 

11 25 ·30 
3 37 7/50 

11 25 10 
1 50 5 
9 37 25 
1 87 10 
8 43 22/50 
9 20 
2 81 25 
4 50 20 
3 37 30 
2 81 1150 
3 10 
6 10 
4 68 25 
s 85 13 
2 81 25 
9 10 
9 10 
5 25 15 
4 50 30 
3 20 
4 50 3 

75 100 
9 1/50 

20-23-27-30 

12000 
2500 

500 
1000 
1000 

500 
15 

300 
500 

1200 
300 
400 
200 
300 
500 
100 
250 
100 
300 
300 
500 
200 
500 
100 

1000 
1000 

500 
150 
150 

1500 
800 

60000 
3456 (3331) 

lzınir ithalat gümrüğü müdiit' 
lüğünden: . t-ıo 

K. G. · Eşyanin cinsi Tesbıt 
2220 000 Müstamel boş demir varil 254 tt 

Yukarıda yazılı eşya 31-10-935 perşembe günü saat .1 4
1at 

açık artırma ıuretile harice satılacağın~an işine gelenlerin ıth' 
gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

2
) 
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Fratelli Sperco 
Va ur Acentesi 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
DUCALION vapuru elyevm 

limanımızda olup 29 teşriniev
Velde Anvers, Rotterdam ve 

lianıburg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru elyevm 
r ınıanımızda olup Anvers. Rot-
terdam Amsterdam veHamburg 

limanları için yük alacaktır. 

1
. TRAJANUS vapuru elyevm 
•111anımızda olup yükünü tah

ı· 1Yeden sonra Anver.:;, Rotter-

~anı, Amsterdam ve Hamburg 
1rnanları için yük alacaktu. 

OBERON vapuru 5 ikinci 
teırinde beklenmekte olup yü-

kiinü tahliye ettikten sonra 

~llvers, Rotterdam, Amster-
lnı ve Haınburg limanları için 

Ytilc alacakbr. 
. GANYMEDES vapuru S 
1~Cİ teırinde beklenmekte 
0 tip yükünü tahliyeden sonra 

Aıı•ers, Rotterdam,Amsterdam 

~ Harnburg limanları için yük 
• .. caktı r. 
. CERES vapuru 1 ikinci teş
~de beklenmekte oJup yükünü 
oşalttıktan sonra Burgas,Var

ba ve Köstence limanları için 
Yiik alacaktır. 
CERES vapuru 18 ikinci t~ş

t' 
llıde Anvers, Rotterdam,Ams· 

terd . anı ve Hamburg limanları 
için Yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINEIN 

. ._.NORDLAND motörü 3 
ılQn . 
l cı teşrinde beklenmekte 
~ Up yükünü tahliyeden sonra 

f otterdam - Copenhage-Dan

d~g • Gdynia - Oslo ve lskan-
~navya limanlarına hareket 

c ecektir. 

ik'Vl~INGLAND motörü 12 
. •ncı laşrinden 17 ikinci teş
tınc k 
h adar Rotterdam - Ham-
,... urg • Copenbage - Dantzig
"1dy . 
liın Ota • Oslo ve lskaodinavya 

anları için yük alacaktır. 
t GOTLAND vapuru 30 ikinci 

k:Ştindc beklenmekte olup yü
lın .. 

d u tahliyeden sonra Rotter· 
artı - H h amburg - Copenhage-

uant . 
k zıg - Gdynia - Oslo ve ls-
and · 
alaca~tvya limanları için yük 

ır. 

v. f 
~r. F. il. Van Der ı 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 

Hamburg için yük almaktadır. 
TRO JA vapuru hilen lima

nınıız.da olup Hamburg ve Bre

men için yük a]maktadır. 

WASGENW ALO vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci leşrine kadar Anvers, 

Rotterdam, Hamburg ve Bre

men için yükliyecektir. 

SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada::- Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen için yük

alacaktır. 

MOREA vapuru 5 ikinci teş

rine doğru bekleniyor. Ham

burg, Bremen ve Anversten 
• 

yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Rotter-
1 dam, Hamburg ve Bremen için 

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamborg 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (DIS. AIS Spanskelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS motörü 23 bi

rinci teşr"nde bekleniyor.Deppe 

Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacakbr. 

Arment Deppe - Anver~ 

EG YPTE ,·apuru 20 birinci 

teşrinde bekicııiyor.Anvers Di

rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 
nirekt için yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 \Jirinci 

teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tuna hattı 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi-

rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

Oliver Ve 
LIMİTET 

· Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna .. 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
te~rine kadar Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapüa 15 ikinci 
teşrinde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

Londra-Hull hath 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 6 ikinci 
teşrinde gelip l '1 ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hu1 ve An
versten gelip tahliyede bulu-
nacakhr. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacakhr. 
DEUTCHE LEVANT LINIE 

SOFIA 28 birinci teşrinde 
Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyct kabul edilmez. 

Doktor 

emal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tram·rr ;· cad
desi No. 596 Tel. 2545 

qzz](Z72ZZ'lf'Z7iZZZZZZ!ZZ'JlZZJ 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi ~ 
KULAK, BOGAZ ~ 

BURUN ŞEFı 
ikinci bcylez sokağı 

Beyler hamamı karşısında NI 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadarN • 
TELEFON 3686 ~ 

Ev telefon numarası 2505 N 
ı.;rzT/7ZZZ7I/X7.ZZZZZ7I..L7./ZJ'7~ 

Paris fakültesinden diplomalı 
Di' tabipleri 

MuzaJfer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Kemeraltı Hükumet iz mir 
Caddesi kara ol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelim:zde bu defa esaslr tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşı if edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımıı: müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Y ntak fiatlarmda esaslı tenzilat vardır. 

S~egJuga POLSKA S. A. 
leş .RMACJA motörü 20 ikinci 
tlı tınde beklenmekte olup doğ-
İçin A~.vers - Gdynia limanları 

2007 -2008 
c 'U. -~--:9E!Eili~~~ 1 Altın ı 

Damlasınıl 
St}t Yuk alacaktır. 

A.VR CE MARJTıM RütJMAİN 
teş . DEAL vapuru 13 \kinci 
kii:~.nde beki enmekte olup yü
~ u tahliyeden sonra Kös: 
~ ce • SuJina - Galas ve Briyla 

anlar . . ..k 1 k ALB ı ıçın yu - a aca tır. 
tcş . A JULIA vapuru 21 ıkinci 
'• tınde r 22 "k" . . d 4'talt ge ıp ı ıncı teşrm e 
lla a - Cenova - Marsilya ve 

tseıo r 
cakı. na nnanlanna yük ala-
b t. 

'~STUR vapuru 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Köstence 
Sulina - Gaias ve Bryla Hman
Jarı için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerin
de1ki değişikhklerden acen
te mes'uliyet kabul etmez. 

Faza tafsilat için ikinci Kor

donda Tahmil ve Tahliye binası 
arKasında 72-4 numarada 
FRATELLl Sperco vapur acen
talığma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 __ , 

L· seler ve Orta 0
11 allar Alı .. '\ 

~atını komisyonuhaşkanlığından 
Beherinin Tutarı ı 

l ,Cinsi 
iltivert k .\y ._ umaş 

l' ı"ıı;kabı 
aıı;ırn lb 

dik· e ise 

En azı 
375 metre 
150 Çift 
150 takım 

En çoğu 
530 M. 
200 ç. 
200 T. 

tısmlanan fiatı 1 
Kuruş Lira 
390 2067 
390 780 
700 1400 

lırn ücreti 
zrn· 

~Ot ır erkek Öğretmen okulu talebesi ıçin mcvçut örneklere 

i~cie alınacak yukarıda mıktar ve tasinlanan bedelleri yazılı 
leşv~rt kumaş, ayakab;, ve elbise dikim, üstermesi 1935 ikinci 

dit rkın .. ayın n en birinci Pazartesi günü saat on beşte Kültür 
e torlü··· d on . gun e toplanacak komisyonumuzda yapılmak üzere 
Yedı gün "'dd J l mu et e açık eksiltmiye kanulmuştur. 

g\j:t~~lilcrin artları onlamak ve örneklerini görmek üzere her 1 
Yedi ogleye kadar kız lisesine ve üsterme gün ve saatında yüzde j 
k

0
1tl. buçuk pey akçelerini mal sandığına yatırarak alıtlan ile 
ısyona baş vurmaları. 26-30-3-7 3516 (3364) 

Eczacı başı 

S. Ferit 
'apar 

'l'aklitlerine aldanmayınız 

Depo~ 

Şifa 
Ec~anesi 

lzmir Emlak ve Eyta .. n Banka· 
fından: 
Esas N. 

c. 87 

Yeri N. Nev'i 

Ahmedağa mahaUesi 16 yeni Mağaza 
Meyveter Gümrüğü 36 taj 

Depozito 
T. L. 

240 

sokağı 
Yukarıda yazJh mağazanın faizsiz olarak taksitle satışı 6/11/35 

çarşamba günü saat 10 da ihale edilmek üzere açık artırmaya 
konulmuştur. isteklilerin göı;terilen depozitoyu veznemize yatıra
rak artırmasına girmeleri l~zı:ndır. 

30-3-5 3538 [3384) 

1 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan faz.la terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 

neş' e vermiş olan 

Ki na Lfttli 
yı alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Salon, yeıııek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler 1nobilyelerile siisleyiniz •.. 

er' ez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

~ube: 
Ankara 

't: efarta la r 
Caddesi 

Kmacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

oğla Viiayeti Nafia baş 
Direktörlüğünden : 

Kapah zarf usulü ile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Muğla vilayetinde köyceğiz - Fethiye yolunun Köyceğiz ile 

Dalaman köprüsü arasında ve 64+000 - 86+ 100 kilometrele

rinde şose, kaldırım ve imalatı sınaiye inşaatı. 

Keşif bedeli 30631 lira ve dokuz kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 

C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
D - T esviyeı tür abiye, şose ve kargir inşaata dair fenni 

şartname. 

E - Betorarme fenni şartnamesi 

F - Keşif bülasası cetveli 
G - Proje 
lstiyenler bu şartnameler ve ev.akı 153 kuruş bedel mukabi-

linde Muğla Nafia direktörlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 18-11-935 pazar günü saat on beşte Muğla 
vilayeti makamında encümeni daimi tarafından yapılacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2297 lira otuz üç kuruş 

muvakkat teminat verecektir. Bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 

2 - İsteklinin imalatı sınaiyesi mevcut en az on bin liralık 
şose yapmış ve iyi surette bitirmiş olduğunu gösterir resmi 
vesika göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumla iyice kapatılmıf olması 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 
26-30-4-8 3517 (3366) 

zmir Defterdarlığından: 
Sahibinın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedılen karşıyakada Bahriye mahallesinde tramvay cadde
sinde kain l l O sayılı binanın yarı hissesi tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek istiyenJerin Defterdarlik tahsilat kalemine 
gelmeleri. 22-26 - 30-3 3479 [3342) 
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Ha eş ordusu Gorahayide toplandı 
..................................................•..............................................................•.................•.•........•........••••....•.•....••.....••••...•• ... ........••....••••..... .................... .............. .....•.. ....... ... •.. , 
Grazyani ordusu asıl tazyikini Sassebenekin kuzeyinde lngiliz Somalisi 

.. ~~Y..~~.~.~ ... Ç~~~~~ .... #..~~!.~~.~ .. Y.~P..~~.~ .... !~!!.Y.~~~~.:: .. !.!~!.~~.~ ... ~9.~.~~.~~ ... ~.~!~!!.~~~~.: 
General Nasibu Cicikaya vararak kumandayı aldı 

' \ .' 
,;\ 

Dessievtle toplanan mııntazam Habrş askerleri Ooıalıayitlı• telsiz yak111ında müdafaa tertibatı Korku11r bir savaşa raı{m~n tebcs.• iimlerin i kaybetmiyeu Habeş ya .. mıarı 

Roma, 29 (A.A) - Havas sabeneke doğru ilerlediğini ve mevkii bütün önemini kaybet- dir. Levazım servislerinin ilk hat- Naslbu Clclkadll 
Ajansı Aytarı bildiriyor: general Graziani kuvvetlerinin miş bulunacaktır. Çok geni' bir hareket !arda yerleşmesi ve iaşenin Adis Ababa, 29 ( Ö. R ) "" 

Mogadisicodan gelen telgra- kısmı küllisinin Oebbe-Chebeli Tuglej ,ıvan nehrini daha süratle temin edilmesi için ya- Harar ilbayı General Nasib~ 
fa göre, ltalyan Somaliland nehri boyunca yürüdüğünü gös- k" k l l Asmara, 29 (A.A) _ Tigre pılmakta olan yolların bitmesi Cicikaya gelerek bu civardha~e 
ordusunun ilerleyişi durmıyan termektedir. ta ıp etme te o an yo d k ' ordunun kumandasını deru •• · d 1 l ·· cephesin e i Havas Ajansı gibi sevkülceyş işler bittikten · 
•ag"murlara rag· men devam et- Asıl tazyik cephesi uzerın e ta yan yüru- t b'ld' · etmiştır, t 
ı ay arı ı ırıyor: sonra bu geniş harekete baş- Yeni askergönderlyorlıl 
mektedir. ltalyan uçakları Go- Buradakı beyaz sömürge çe- yüşünü kesmek istiyen E t' h b"I · d k' it ı n ıc o o gesın e ı a yan lanacr.ktır. Roma, 28 (A.A) - TrabluSı' 
rehai'nin güney doğusunde ve venlerinin tahminlerine göre Habeşler bütün kuvvet- ilerleyişi Italyan solcenahının tan çekilen Metaure fırkas 
Cicika - Harar yolu üzerinde Cubbe·Chebeli taarruzu tali .. ı ·· · ·ı k Korahal taarruzu lı' lerini Gorrahay Üzerin- guven ıgını sag ama ve sag- bekleniyor doğu Afrikasına nakledileceb~ 
bulunan Sesabenek şehri ile bir hareket olup asıl tazyik cenahı kuvvetlendirmek erge· tir. Nazarya Soro vapuru 
bunun 50 kilometre güneyin- Sasabenek kuzeyinde lngiliz de teksif etmektedirler. sini takib etmektedir. Sanıldı- Adis Ababa, 23 ( A.A ) - fırkaya mensup kıtaları yükle' 
deki Daggabour köyünü bom- Samalisi sınırı boyunca ve Jtalyan uçaklarının ya- ğına göre İtalyan komutanlığı Korahai kumandanı, Korahaiye necektir. Bundan başka kall' 
bardıman etmişlerdir. Tünka istikametin da yapıla- kında Harrara taarruz yakında çok geniş ve tamamen karşı ltalyan hücumunun da- yon, gereç ve erzak yükl~ o~ 

Bu bölgede uçak faaliyeti caktır. Bu harek et muvaffak sömürge siyasası kadrosu için- kikadan dakikaya beklendiğini iki vapur daha doğu Afrık• 
Oual-Oual Italyan kolunun Sa- olunduğu takdirde Gorrah etmeleri beklenmekte- de bir harekete başlıyacaktır. bildirmiştir. sına hareket etmiştir. , 

•• ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

üçüncü Rayhın incili 
... 

Irk asaleti bu kitabın P-.mentüsüdür 
Almanların yeniden silahlanmaları lngiltereyi kuşku- ı 
landırarak Cenevre mekaojzn1asını kullanmağa sevkctti 

Paris, 29 (Ö.R.) - "Echo j 
de Paris,, Prüsya başbakanı j 
B. Göring.n söylevi dolayısile 
diyor ki:Almanya gözlerini Ce
nevreye çevirmiş olan uluslara 
asıl re3l iteyi göstermi ~ oluyor. 
General Göri ·g ü ~'incü Ray
hm incili ne o lduğunu söyle· 
mıştir. Bu kitabın başına, Ro
senbergın ırk asaleti hakkın· 
daki iddiası bir u.uo;al sosyalist 
kanununun "amentüsü,, olarak 
giriyor. Hiç şüphe edilemez ki 

:Ou11/lle/ l luare 

hu bir şiddet ideolojisidir. Al
man irkının kendisi bile tama

miyle arıklanm.ık için iki üç 
asıra muhtaçtır. Fakat unutma
mak gerektirki Alman ordusu 
şimdiden her şeye hazırdır.,, 

Çorcıı 

"Figaro,, gazetesine göre 
Almanların yeniden silahlanma
ları lngiltereyi koşkulandırıp 

Cenevre makanizmasını kullan
mak dencncine siırü!demiştir.ln
gilcre biran bile bu makanizma
yı kullanmaktan çekinmemiştir. 

Bunu, ancak sarsılmış olan kendi 
prestijini yeniden korumak için 
yapmıştır. Büyük filonun Akde
nize gönderilmesi de İngiliz 
kudretinin henüz ölmediğini 

göstermek içindi. lngiltere bu 
tedbirleri alırken, hakikatte 
lta lyayı değil, Almanyayı dü 
şünüyordu. 

lnglliz siyasasının 

pl5kolojisl deği -,.ti 
lngiltere iki sene önceye 

kadar kendini güvende sanı
yordu. Alman '.arın yeniden si· 
lalı 'anma!arı lngiliz s i yasasının 

bütün pisikolojisini deği~:irmiş· 

tir. Ingiltere için de silahlarını 
bir kat daha artırmak biricik 
yoldu. Şüphesiz! Fakat bunu 
yapadururken, lngiltere ortak
laşa güvene dayanmak gerek
liğini de duyarak gözlerini 

/~~ 

Uoc1111, 
Cenevreye çevirmiştir. işte in· 
giliz hükümetinin büyük icadil. 

Vlnston Çur çllln söylev! 
Londra, 29 (Ö.R) - Bay 

Winston Churchill lngiliz filo
sunun kuvvetli olmamasından 

lngiliz elçisi diyor ki: 
''Atatürke karşı suikastı lnS?iliz 
Ulusu Derin nefretle karşılar .• ,, 

lstanbul .29 (Özel) - lnglliz sefiri Cumhuriyet ayt:Jrına dlyevlnde şunlıt,.ı 
söylemiştir: "Atatürk gibi büyük ve yüksek ,ahslyetc ~ar,ı tertip edllen st11' 
l( astı lnglliz ulusu ve hükOmeti nefretle kar,ılar. Böyle caniyane te,ebbü•ıı: 
1 yık olduğu akamete, husran neticesine varabllmesl için elden gelebileC6 

h r türlü yardım hareketi lngiltere için tamamlla sempatiktir.Maverayı , er1' 
ada yakalananların tesliml kanun ı,ıdlr. Maverayı,arlada Türkiyeyi menınt111 

etmek için kanunen milmllün ol an har ,eyin yapılacağına emin olablllrslnlt••' 
• 

Cenevrede çok 
başlamak 

önemli : bir hafta 
bulunuyor •• uz ere 

Bergitelerin tatbik tarihi kararlaştırılacak ~ 
Paris, 29 (Ö.R) - Cenevrede çok önemli bir hafta başlıyacaktır. Cuma günü orada toplanac9

1 
olan dış bakanlarının, diplomasi yolile arası kesilmemiş olan görüşmelere doğrudan doğ"rıı1 
devam ederek barışçıl bir tesviye yolu arayacakları umuluyor. 

11 Cenevre berkltelerln tatbik tarihini kararıa,tırac ·~ 
Paris, 29 (Ö.R) - Cenevrede bergitfl:ler üzerinde açılacak yeni görüşmeler hasmın dikk3t~ 

tekrar bu mesele üzerine çekmiştir. Koordinasyon (birleştirme) komitesi Çarşamb~ günü toplaıı"'.9~ 
ba ş lıyacaktır. B. B. Laval ve Edenin Cuma günü Cenevrede bulunacakları umuluyor. 31Sonteşrı~·g 
toplanarak berkiteler üzerinde yapılan beş teklif her devletin uluslar sosyetesi genel sekreter 

1

1 
yofile verdiği cevabları kaydedecek olan komite, bundan sonra berkit~leri kaydsız tatbike h9ıi 
bulunan devletlerin muvafakatile bu işe girişmek mümkün olup olmadığını inceliyecek ve devfet~e~ 
alacakları ekonomik tedbirleri birleştirebilmeleri için birkaç gün önceden tatbik tarıb 
kararlaştıracaktır. ,, ••• ............••...................... ····················•·•············• ••··············································•·•• ,,,.· 
Avrupa barışı için çıkacak Amerika gibi demokrasilerin muel Hoare ,, aynı görüşü . 
t~hlil.• eleri göstermiş ve demiş- siliihsızlanruaları bir hata olur.,, dafaa etmiş, melitarist v~ .t\ 
tır kı : B. Churchill Amerika ile tema- tatörlük memleketleri sıla.19 

"Almanya gibi militarist, sın muhafazası lüzumunda ısrar nırken diğerlerin n silahsıt ğ'İ 
Italya gibi diktatörlük ülkeleri etnıiştir. malan kötü sonuç verece 
silahlanırken Fransa, İngiltere, Dış işleri bakanı " Sir Sa- söylemiştir. 


