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· Parasız 
Muayene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik• 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
(Tafsilat 7 inci sayı/ada) ................................................. 

Belgradda tam bir anlaşmaya varıldı 
ltalqanlar Adisababaqa ~irdiler 

Habeşistanda karşı koyacak hiç bir kuvvet kalmadı 

Şehir alınmadan önce ecnebiler büyük tehlikeler geçirdiler 

Adisababanın 
sukutu 

. Habefİltanda .imparatorun §ahsile 
kaim olan yurt mıidafaası, onun hane
danile ve kurnandanlarile birlikte mem
leketten aynlrnaııı üzerine birdenbire 
yılalnuı; Habcıistanın devlet merkezi __ ...._. ... 
ıünterce anar•i irinde .. d ."kt ı 

İ "J' "J' yuz u en aon • 
ra talyan ordusunun eline geçmi§tir. 

Daha bir kaç gün önce Habcşista • 
nın sonuna kadar bütün yurdunu kanı 
kanı müdafaa edeceğine dair yükselen ~deıl~·· 
seslere karşı bugün birdenbire feci bir 
inkıraz manzarasilc karşıla§ıyoruz. 

Sebebi gayet vazıhtır: O da ortada aı:~JI 
ıuurlu bir Habeı milleti, olgun bir Ha
beı milliyeti bulunmaması, yurt müda • 
faasının yalnız şahsi menfaatini ve ıah
si hakimiyetini gözeten Raslar tarafın· Roma, 5 (KURUN) - Mareşal kasındaki Habeş kumand&nı Ras Na
dan yapılmasıdır. Bugün bu Raslann en Badoglio'nun bildirdiğine göre !tal- sibu ile müşaviri Vehip paşa, Vire
büyükleri, imparatorla birlikte yurt dı- yan orduları bugün saat 16 da..Adis- daua. yolu ile Cibutiye gelmişlerdir. 
§tna çıkmış ve kendilerini ebedi sürgü • ababaya girmişlerdir. Bu iki zatın cepheden ay:nlmaları
ne mahkum etmit bulunuyorlar. Yurt MUKAVEMET EDECEK KUVVET nın son Habeş mukavemetinin de ni-
müdafaası bu şahıslarla kaim olduğu KALMADI hayete ermiş olduğuna delil olduğu 
için İtalyanların Adisababayı i~gal et - Cibuti, 5 (A.A.) - Harrar mmta- beyan edilmektedir. 

tikt n onra mühim bir muliavemetle =~~~==~~~=~==::--=-:-""!"'-"--:------------
1car rlanmalan l.u::klenmc:ı:. Olaa olsa 

hükCımetsi:dik yüzünden doğan çapul • 
culuk ve ıakavet hadiselerinin bir müd
det temadisi muhtemeldir. Fakat bu da 
anca.k yeni hükumetin teıekkülüne, yeni 
teşkıtatın kur'"Jlmasına kadar devam e
d~r. Ondan sonra Habe~istan, ya yeni 
hır milli lidere kavuşuncaya kadar mah
k~~ milletler sırasında kalır, yahut 
mıllı §Uuru tamamile körlenir ve bu yüz

Mussolini bütün dünyaya bildiriyor: 

"Harp bitmiştir ! ,, 
"Şimdi sulh için çahşacağız!,, 

~en m .. t rı · 
~a". us ev 1 erın daimi esiri olarak ya- Roma, 5 (Kurun) _Bu akşam Mus- Ey ıiyah gömlekliler! Bütün ttalya.. 

Ad\~obab solini, kendisini alkışlarla kargılıyan nın erkek ve kadınlan ve dııarıdaki 
Habeş harbıanınb.su~utu ile. İtalya - büyük bir halk kitlesi önünde, bekleni - ltalyanlar! 

1 n.. ıtm · :ı '1azarile bakmak len nutkunu söylemiı ve Adisababanın Maretal Badoglio'dan bugün fU tel. 
ran ış olmaz. Çü ' •ii. Habeırı. milletini~ grafı aldım. 

"J' alındığı haberini vermiştir. 
(Sonıı Sa. 6 Sü. !) Mussolininin nutku şudur: "Bugün S mayıı, ıaat 16 da aıker-

Dört devlet arasında 

Askeri bir antant 
yapılacak 

• 
Balkan Paktına Bulgaristan da girecek m 1 

Belgrat, 5 (Kurun) - Balkan An • 
tantı konseyi bugün biri saat 1 O da, d :
ğeri 17 de olmak üzere iki toplantı da -
ha yapmıştır. Bu toplantılardan sonra 
murahahslar muhtelif memleketlerden 
gelen matbuat mümessillerini kabul et
mişlerdir. Akşam da Türkiye sefiri Hay 
dar murahhaslar ıerc!ine bir ziyafet 
vermiş. ziyafetten sonra 200 kişilik bir 
ıuvare tertip edilmiştir. 

ASKERi BiR ANLAŞMA YAPI· 
LACAK 

Belgrat, 5 (Kurun) - Arnavutluğun 

19 martta İtalya ile yaptığı anlaşmadan 
sonraki vaziyeti de Balkan antantı top.. 

(Sonu 7 inci sayıfada ve son ge
len haberler 2 inci sayıfatla) 

Gelecek göçmenler için 
Romanya ile yapılan mukavelenin esasları 

Dört yıl içinde yurdumuza 102 
bin Türk daha gelecek 

Romanyadan memleketimize gel •( 
mesi kararla1an göçmenlerin muntazam 
bir program dahilinde getirilip yerleş -
tirilmesini temin için, hükumetimiz mü. 
messilleri ile Romanya hükumeti ara -
sında hazırlanmış olan mukavelename· 
yi Ankarada Vekiller Heyetinin tasvi -
bine arzeden Bükreş elçimiz Bay Sup • 
hi Tanrıöverin şehrimize geldiğini yaz
nuştık. 

Bay Suphi Tanrıöver, dün Tokatlı • 
yan otelinde kendisile görüşen bir mu -
harririmize yeni mukavelenin ruhu ve 

esaslan hakkında şu dikkate değer be • 
yanatta bulunmuştur: 

" - iki hükumet arasında göç itleri 
İçin hazırlanmıı olan mukavele, vekil • 
ler heyetince tasvip edilmiıtir. Bu mu • 
kaveleyi imza etmek salahiyeti bana ve
rildi. Bükreıte de tasdik muamelesi ve 
İınza tamamlandıktan ıonra mukave • 
lenin kat'iyetle bitmiı ıeklini bükümete 
takdim edeceğim. 1mzadan itibaren tat
bik mevkiine konulacak olan mukavele, 

(Sonu Sa. 6 Sü. 5) --------~-----~~-~===----~------J ~rim~~~~rAd~~~ng~~~" 
Ua)yan zaferı• karŞISIDda 1 O~z~~~~~z~~~~-----------------------

, yük ıaatler ıeçirdik. Şüpheıiz en bü • G •• e M t f en l yük ve heyeunlrn•tlerimôzden biri de ureşçı us a anın 
nqiliz donanınası :~::~:.~:ıa··V•biitiincihana•eb· tehlı·keli rakı.bi 
Ak J • • f f Harp bibniıtir. u en ıze l n llJO r . v edi ay .üren çetin bir muharebe _ 

den sonra büyÜk bir heyecan ve büyük UF bir gurur duyarak bu ıözleri ıöylüyo • 

evka~ade tedbirler,, alınacak rum. Fakat hemen ilave etmeliyim ki 

Bir lngıliz zırlılısı ateş halindtı. 
Berl~n, 5 .<Kurun) - İngiliz bahriye• bin İngiliz liralık bir tahsisat bütçesi 

~ez~retı sckız harp gemisinin dün Ak _ Meclise verilmiştir. 
en;;~ hareket ettiğini bildirmektedir. Deniz bakanlığı Meclis sekreteri 
. ıger taraftan dün İngiliz kabinesi Lord Stanley, Habeş anlaşmazlığı se -

hır toplantr yapmış ve yarı resmi ma bebiyle fevkalade tedbirlerin lüzumlu 
hafilden alınan malumata göre, İtalya~! olduğunu ve İngiliz filosunu Akdeniz 
ya ~aJ'!r zecri tedbirlerin şiddetlendirit. doğusunda her türlü ihtimale karşı h<'· 
meııne karar verilmı· ırı.tı"r. ı k d · .. bakanlığının vaz·ı!esı· ı :ı zır tutma e~ı... . 

Londra, 5 (A.A.) - 10 milyon 300 olduğunu bildırmııtır. 

bu ıulh bizim ıulhunııuz, bizim iatedi • 
ğimiz ıulhtur. Romanın ıulhudur. Bu 
ıulh ile Ha~ıistan ltalyan oldu • 

1talyandır, çünkü bizim askerlerle iı
gal olundu. ltalyandır, çünkü vahıi 
memleketlerine medeniyet götürdük, 
esareti kaldırdık. 

Hahetiatan, halkı ile ıulh oldu. Es -
ki İmparatorluğun halkı, bizim bayrağr. 
mız altında rahatça çalıımak ve yaşa • 
mak iıtediklerini göıtennişlerdir. 

Onlar eski imparatorlarını ve Raa -
lannı artık ıevmiyorlar. Bizi de hiç bir 
kuvvet onlan aaymağa mecbur edemi -
yecektir. 

2 ilkte,rinde, bu Afrika harbinin bir 
Avrupa harbi ıeklini alır.aması için her 
ne kabil olursa yapacağımı aöylemit • 
tim ve ıözümü tattum. 

Şunu da ilave etmeliyim ki, zaferi • 
mizi ayni kuvvet ve ayni cesaretle mü
dafaa etmeğe her 7&man bazınz. Bun
lan ıöylerken ölenlerin arzuıuna ter • 
cüman olduğuma eminim. 

Bugünkü tarih bütün İtalyanın bü • 
yük bir tarihidir. Şimdi ıulh utnına ça
lııarak yolumuza devam edeceğiz. 

Berfin olimpiyadı Tıazırlıkları bütün dünyada çok ilerlemiştir. BllhaHa 
Alnwnyada çalışmalar en hararetli durunuz girmiş bulunuyor. Almanlar 
bir çok müsabakalardan sonra olimpiyadda Almanyayı temsii edc·ccİı: yÜt« 11 
takımlarını tcsbit etmişlerdir. Yukarıki resimde gördüğünüz giireşçil<>rdcn 

üstteki, yarı ağırda almanyayı temsil edecek olan Şcdlcr·dir. Bu güreıçi, 
bizim meşhur Büyük Mustafa için en tehlikeli bir rakip sayılmaktadır. 



~ 2 - KURUN G MAYIS 1936 

Belgrcid'da tanı bir 
anlaş111ava varıldı 
Mlzakerelere ba sabab 

da devam olanacak 
Küçük Antant toplantısının yarın 

yapılmak jbtimali var 
Belgrat, !5 (KURUN) - Samimi 

anlaşmalarla geçen müzakerelerden 
sonra, progranıa göre bugün tatil e
dilmesi 18.zım gelen Balltan konseyi 
yann sabah tekrar bir toplantı yapma 
ğa karar verıniştir. 

EN ESASLI MESELELER ' 
HALLOLUNDU 1 

Belgra.t, 5 (A.A.) - Bu sabahki 
konferansın saat 13 te nihayet bulma 
sını mUteakip Yunan başbakanı Me
taksas gazetecilere, paktın tefsiri hak 
km.da tam bir anlaşma vücuda geldi
ğini ve herşeyin halledilmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Varılan anlaşma, tahriren, konfe
rans başkanı doktor RUştü Aras ile 
başbakan Metaksas arasrnda teati olu 
nacaktır. 

Konferans başkam doktor Tevfik 
RüıJtü Aras da gazetecilere demiştir 
ki: 

Romanya'nın 

Notamıza cevabı 
.Bükreş, 5 (KURUN) - Roman· 

ya hükumeti, Boğazlar hakkındaki 
Türk notasına cevabım Türk\yenin 
Biikreş elçisine tevdi etmiştir. 

Bu cevapta ezcümle şöyle de. 
nilmektedir: 

Romanya hüktimeti, Londra 
paktı ile esasen Türkiyeye karşı 

ademi tecavüz teahhüdünde bulu
nuyor v1; bu dostluk bağı 1924 de 
imzalanan Balkan Paktı ile bir kat 
daha kuvvetl€nmiş oluyordu. Bu 
dostluk andlaşmalarile iki devlet 
aynı suhl yolunda yürümekte idi
ler. Bu yüzden Romanya lıüku. 
meti, Balkanların emniyetini mü. 
dalaa edecek ve bu suretle Balkan 
Paktının kuvvetlenmesine yanya
cak olan Boğazların talıkim( me
selesini büyük bir sam;miyetle kar. 
1ılar ve bu mescl<'nin müzakeresine 
hararetle hazır olrlufi•mu b:lclirir. 

visi direktörü Cevat, kft.tip Sait, Yu
nan heyeti azaları: Başbn.kan Metak-

, sas, Yunanistanın Paris ~!çisi Politis, 
Dış işleri bakanlığı siyasi işler ~irek
törü Melas, Yunanistamn Belgrat el
çisi Sekel3.ropulos, direktör Papada
kis, direktör Purtas, katip Deınircis. 
Yugoslav heyeti azaalrı; Başbakan 
Stoyadinoviç, münakalat bakanı, Meh 
met Baho, finans bakanı, clış işleri ba
kan vekili, dış işleri bakanlığı siyasi 
şube direktörü. 
KüÇ(JK ANTANTIN TOPLANTISI 

Belgrat, 5 (A,A.) - Balkan An
tantı konseyi mUzakerelerinin uzama 
sı üzeriı..e Küçük Antant konferansı 

ancak çarşamba günü öğleden sonra 
yahut perşembe günü öğleden evvel 
açılacaktır. 

MATBUAT MüMESS!LLERlNE 
ZİYAFET 

Belgrat, 5 (A.A.) - Başbakanlık 

matbuat bürosu direktörü Kosta Yu
koviç, bu akşam Belgrat müzakerele
ri dolayısile burada bulunan Balkan 
Antantı memleketleri gazetecileri şe
refine bir ziyafet vermiştir. 

"KonferanıJ ruznamesinde yazılı 
esaslı meseleler; ikinci derecede ehem 
miyctte bazıları hariç, halledilmi§tir. 
Miizalwrelerc öğleden sonra devam 
edilecek ve eğer işler bitmezse müza
kerelere önümüzdeki günler içinde de-·am olunacaktır. lılamafih bıt keyfi·._ _____ _. _________ .., YUNANISTANIN NOKT Al NA. 

ZARI KABUL EDiLDi ıct -gilçlükler mevcut o1duğu demek 
değildir.,, 

NA f p PRENS POLON ZİYAFET! 
B lgrat, 5 (A.A.) - Bugün öğle 

üstü Naip prens Pol Beyaz sarayda 
P.omnnya dış işleri bakanı B. Titüles
ko'yu kabul etmiştir. 

Dün Naip prens Pol tarafından ka
bulü esnasında Yunan başbakanı B. 
Meta!rnas'a Naip prens Pol Beyaz 
Kar al nişanının birinci rütbesinı ver
ıni§tir. 

Naıp prens Pol bugün saat 13 bu
çukta Beyaz Sarayda bir öğle ziyafeti 
vermiş ve bu ziyafette aşağıdaki zevat 
hazır bulunmuşlardır: 

Romanya heyeti azaları: Dış işleri 
Bakanı B. Titülesko, Romanyanm Bel 
grat elçisi Bura.nesko, Dış işleri bakan 
muavini Rapolisyano, katip Valdares
ko ve Kostea, Türk heyeti haları: 

Dış işleri Bakanı doktor Tevfik Rüş
tü Aras, Belgrat Türk elçisi Ali Hay
dar, Dış işleri bakanlığı Balkan ser-

Atina, 5 (Kurun) - Belgrattan bi!· 
dirildiğine göre Balkan antantı konse -
yinin bugün yapılan iki toplantısında 

da her şeyden evvel Yunanistanla Bal • 
kan devletleri arasındaki meseleler gö .. 
rüşülmüş ve Yunanistanm noktai naza• 
n kabul olunmuştur. Bu noktai nazar 
bilhassa Tevfik Rüştü Aras tarafından 
müdafaa ve takviye edilmiştir. 

Boğazlar meselesinde de devletler 
arasında tam bir anlaşmaya varılmıştır. 

Sual -Cevap oqunu devam ederse ... 
Avusturya istiklali de müdafaa olunamaz 

''Journal de Moscou,, nun mühim bir makalesi 
Moskova, 5 (A.A.) - Journal de 

Mosll:>\2 gazetesi, Milletler Cemiyeti kon 
seyinin önümüzdeki celsesine tahsis et
tiği başmakalesinde diyor ki: 

"Hayat, Milletler Cemiyeti müza -1 
kerelerinden daha çabuk yürüyor. Kor-

seyin ruznamesine konulmuş olan me .. 
selelerden biri daha şimdiden mayıs 1 

ruznamesinden geri alınmış gibidir. Ne
güs, herhalde İtalyaya karşı mücadele -

yi terke karar vererek Habeşistandan 

kaçmıştır. Milletler Cemiyeti kurumu 

ideal olsayBr, yalnız italyaya karşı mii
cadcleye devam değil, bu mücadelenin ı 
mahsCts surette takviyesini de akıl ka • 

bul edebilirdi. Bununla beraber, Mil -
Jetler Cemiyetini idare eden azalar a • 

rasında halen hüküm süren teşevvüş 
itibarile, konseyin de Habeş şefinin git• 

diği yola gireceği ve mücadeleden vaz
geçeceği tahmin olunabilir. İtalyan -

Habeş anlaşmazlığının tasfiyesi, kon -
seyin vazifesini bir tek büyük meseleye 

inhisar ettiriyor: Orta Avrupayı, üze • 
rine doğru yürüyen tehlikeye karşr mü-

dafaa sembolü Lokarnonun bozulması 

olan büyük mesele konseyin ruzname -

sinde mevcuttur. Mevzuu bahsolan iş, j 
Habeş akibetine müteaddit Avrupa 1 

devletlerinin de uğramasına nasıl manı 
olmak !bnn geleceğidir. 

BOZGUNLUKTAN DERSALMAK 
LAZIM 

Milletler cemiyeti yeni bir hezimete 
uğramış~r. Fakat bu hezimet, cemiyet I 
bundan ıcap eden dersi almasınx bilir • 
se, kendisine müstakb~l muzafferiyet 1 
ve muvaffakiyetler için bir hareket nok
tası teşkil edebilir. 

Milletler Cemiyeti taahhütlerini tut
mamış ve Çin'in ve Habeşistanın mü • 
dafaasım temin etmemiştir. Şimdi, yeni 1 

bir taarruz halinde, kendi müdafaası • 
nın lüzumu veçhile olmasına hazırlan • 
malrdrr. 

Himaye tedbirleri evvelden tesbit 
ve ihzar edildiği ve bunların kat'i ve kt

fi olduğuna tam kanaat hasıl olduğu 

takdirde, üçüncü taarruz vukubulmasr 
muhtemeldir. 

MiLLETLER CEMiYETi iŞE 
Y.4RAıUAZ MI? 

relim.,, diyoruz ve o zaman o yalnız 

nafi değil, aynı zamanda elzem de O-ı 
Jacaktrr. 

Milletler Cemiyeti paktı, zecri ted- ı 
birJerin ne gibi hallerde mütearrıza 
karşı tatbik edileceğini, kimin bun

ları tatbikte miikellef olduğunu, taar
ruzun nasıl tesbit edileceğini, tedbir
lerin ne zaman meriyete gireceğini ve 

bunların tatbiklerindekl m~cburi~ eti 'ı 
sarih olarak bildirmek'edir. Bu me
seleye bir sarahat ve vuzuh vermek 

için yapılan teşebbüsler, bazı haller. 
de kendi iştirakleri hususunda lmydi 

ihtiraziler dür~ünen "elestikiyet ama
törlerinin mukavemetine uğraml~· tır. 

KOLLEKTIF EMNiYET IFL.4.S 
ETMEMISTIR 

Milletler Cemi~ıetinin ve paktının 
şimdiki iflası, heniiz kollektif emni-1 
yetin ifl:isı değildir Zira bu t>mni. I 

:Mussolininin zaferi, aşikardır ki, yet şimdiye kadar mevcut değildi ve I 
bütün Mi11etler Cemiyeti ,.e kollektif bunu ~imdi ihdas etmek laz mdır. 
emniyet muarızlarının rnferidir. Bun- Aşikfırchr ki, ltalyaya tatbik edildiği j 
lar, daha şimdiden l\lilletıer Cemi. "-Ckilde zecri tedbirlerle Milleti r Ce-j 
yetinin ifüıs ettiğini, hiç bir §ere )'a. miyeti azas:nın istiklalini, bili n<=sa 1 
ramadığını n faydasız olduj.!unu 1 Habeşistan gibi coğrafi man·a 'arı ol. 
h::ıykrrryorlar. ·mı~ an Avrupa 'küçük de'Vl~!.ç;! 1il~v. 

Bize gelince, biz "Milletleı fe-j zııu halıis olcluKu vakit, müdafaa im 

miyeti hiç bir şeye nafi cleJı!;il midir? j kamı yoktur. Bu kabil hal'erde eko. 
Pek A.IA, onu bir şeye nafi hale getl. nomlk zecri tedbirleri ve boykotajı 

Avusturya askeri tedbiı 
almıya niçin_ mecburdu I~ 
Yeni kanun yalnız sulh gayes~ 1 

için çıkarllmıştır 
Viyana, 5 (A.A.) - Avu.sturyadaı 

askerlik hizmetinin yeniden tesisi 
hakkındaki Avusturya muhtirası u
mumi askerliğin değil, mecburi umu. 
mi hizmetin tesis edildiğini kaydet
tikten sonra milJetin terbiyesi lüzu
munun hükumeti mezkOr tedbire S<>vk 
ettiğini bildirmektedir. 

Muhtırada, mesleki askerliğin a. 
zim masrafları icap ettirdiği beyan 
olunarak deniliyor ki: 

Avusturya hükumeti, Avusturya 
bütçesinin mahdut imkanlarına bina. 
en bugün mevcut veya siUilısızlanma 
konferansı müzakereleri sırasında ln
gilterenin ileri silrdüğü mevcuttan 
fazla bir ordu ihdas etmek fikrinde 
değildir. Aı·usturya hüktlmeli bir 
kere daha temin eder ki, mezkfır 

kanun münhasıran muslihane ve te
dafüi Tıedefler uğrunda neşredilmiş. 
tir. Diğer taraftan, Avusturya hü· 
ktlmeti şıınu kaydeder ki, Avustur
yanın bir taraflı olarak hemen hemen 
tamamen silahsızlaştırılması ve mem-

Atatürkle 
teni Mısır kralı 

arasında 

l 

Ankara, 5 (A.A.) - M:sır kralıma· 

jeste birinci Fuadın vefatı dolayısile 

Reisicumur K. Atatürk ile Altes Prens 
Faruk arasında aşağıdaki telgraflar tt• 
ati olunmu~tur: ı 

Mufahham pederiniz majeste kralın 
vefatını çok büyük bir teessürle haber 
aldmı. Altesinizin, mufahham ailenizin 
ve Mısır milletinin bu derin yasına iş • 
tirak ederek en samüni taziyetlerimi be-
yan eylerim. ATA TORK 

Sevgili ve muhterem pederim kralın 
vefatı münasebetile gönd:>rdiğiniz sa • 
mimi telgrafınızdan ve taziyetleriniz • 
den dolayı hararetle teşekkür eder ve 
gerek şahsınız gerek Türk milleti hak
kında en sam.imi temennilerimi bildiri • 
rim. FARUK 

Bağdatta Hasra 
arasında isyan 

leketin askerlikten tecridi, diğer ti) 
devletlerin de aynı tarzda hareketli 
açıkça istilzam ettiren Sen Jerrrıt 
muahedesinin beşinci kısmı alıkfınl 

Avusturyayı askeri. tedbirler almad 
mecbur etmektedir. 

Avusturya bütün teahhütlerini il 
ettiği halde diğer memleketlerde va;! 
yet aksine bir inkişaf göstermiştiJ 
Avusturya llükunıcti, Avrupada dt 
vamlı bir sulhun, ancak galip ve mai 
lup tasnifinin kaldırılması esasını 

istinat edebileceği kanaatinde bulu~ 
duğunu bir kere daha beyan eder. 

MUH'l'IRA DEVLETLERE 
VERiLDi 

Viyana, 5 (A.A.) -Avusturya bil 
kumetini, yeniden mecburi askerln 
hizmetini tesise sevkeden sebepler, bi 
muhtıra halinde neşredilmiştir. Bd 
muhtıra, Avusturya elçileri taraf11' 
dan Büyük Britanya. Fransa, Italy• 
Almanya, Türkiye. Macaristan, Çe
koslovakya, Yugoslavya, Polonya, R& 
manya, Bulgaristan ve İsviçre hüktl 
metlerine bildirilmiştir. 

Atatürkle 
l1itler arasında 
Ankara, 5 (A.A.) - Alman mille• 

tinin milli bayramı dolayısile Reisicu • 
mur Kamfil Atatürk ile Alman Reiclı 
başkam Adolf Hitler arasında aşağıda ' 
ki telgraflar teati olunmuştur: 

Alman milletinin milli bayramı olaJI 
bugünde ekıelanıınıza en hararetli teb
riklerimi ve gerek şahsi aaadetleri ge • 
rek Alman devletinin refahı hakkınd., 
ki samimi temennilerimi bildimııekı. 
bahtiyarım. AT Al'Jl~ 

E1'•cl&neınu:: t~maan Alinaıi • .. 
letinin milli bayramı münasebetiyle u • 
har buyurulan kalbi tebrikat dolayıaile, 
en hakiki te§ekkürlerimin kabulünü ri• 
ca ederim. 

ADOLF HlTLER 
'.Alman Reich Başkanı 

Romanya' da yeni 
işçi kanunu 
Bükreş, 5 (Kurun) - 2000 işçi bıı: 

gün, hükumetin yeni kabul etti~i işçı 
. t e kanununa karşı olan memnunıye v 

teşekkürlerini mecli~ı: bildirmişlerdir. 
Bağdat, 5 (A.A.) - Basranın 250 

kilometre garbinde kain Rurnayta mıı -
takasındaki aşiretin isyanı üzerine 6 c;m ____ lml!lll _________ ,. 

gündenberi Bağdat ile Basra arasmdaki lunu bir çok yerlerinde bozmuşlardır· 
demiryolu münakaHitı durmuştur. Asi - Asilere karşı bir tenkil kuvveti gönde " 
ler evvela geçmekte olan bir lokomo - rilmiştir ve Irak tayyareleri de asileri 
tife ateş açmışlar ve sonra da d"miryr- bombardıman etmişlerdir. 

bütün aza için mecburi olmak şartile, j 
tam rnanasile tatbik etml'k lazımdır. 
Fakat bu tedhirlıır de ek."'eriya 'al.1ız 
başına taarruz kurbanım kurtar:ımaz, 
müvazi olarak süel tedl>irlerc müra
caat edilme!< lazımdır. 

Sü~l tedbirler bütün ftza için mec
buri •olamaz ve bu takdirde mmtaka 
paktları yardıma koşacaklardır. İşte 
Milletler cemiyetinin taarruza mani 
olabilecek ve mütearrızı cezalandıra
bilecek b!r vrısıta haline gelebilmesi 
için yapılması icap eden tensikatın 

veçhesi budur. 
ESKt OYLTNA DEVAM OLUNACA:~ 

:MI, YOKSA ... 
Lokarno muahedesinin ihlali üze

rine yapılacak müzakereler, konsey 
azasının bu lıakikatı kollektif emniye 
tin yegane yolun takibe r.made olup 
olmadıklarını göstermek imkannıı ve
recektir. Bunun için, daha gelecek 
toplantıda M'Jletıer cemiyetinin ten
siki derhal müzakereye füzum yok
tur. Yakın bir istikbal, Milletler ce
miyeti ~ " ıredleri olan d(!\ lc~Ierin ba
rHiı bir Avrupa felaketinin önünı> gc
c:ilmesi için müessir çare olara1< tc
Jakki eden diğer devletlerle b!r'iktc 
tetkikata mı yoksa yinP- eski~i 1!i1:>i 
sual, cevap oyunu oyna.mı ·a ve rr.;·te
arrızla muhtıraJar teati etmiye mi §.. 

macte old~k?armı göstere"ektfr. 
Eskisi gibi devama amade rılduk· 

ları takdirde, bütün meseleler \'C ez-

cümle Avusturyanın istikiali masele-
si de Habeş meEelcsi içi11 halen mev· 
zuu bahis olduğu gibi ruznameden 
çıkarılabilecek demektir. 

ZECRI TEDBİRLERİN DEVAMI 
İSTENEBİLİR Mİ? 

Londra. 5 (A.A.) - Sabah gaze· 
teleri umumiyetle nglliz hükumetinin 
Hab~ş mesel~si hakkında Cenevre<le 
takip edeceği siyasete dair henüz hiÇ 
bir karar vcrmed'ğini ve fakat mesul 
bir J-lab~ş hükumeti bugün mevcut 
olmadığından zC'cri tedbirlerin idame 
sini biraz güç istiyebileceğini y:ı.::mak 
tadır. 

Daily Telegraph diyor ki: 
llcrha1de Fran.<jız hükumeti lıfıw 

sıılini'yi llabeşistancla V\J Libyadald 
1~ıwvetlr:rinrlen mii.him bir kısmm• 

geri çekmiye sevkedeccktır. Bundatı 

maksat ltalya ile lngilter<~ arasıııdı.ıkt 
gerginliği hafifletmektir. 

~forning Post gazetesi, ne İtalya" 
nın ne ele Fransanm zecri tedbirleriıı 
kaldırılmasını teklif etmiye mü! ema.
yil bulunmadıklarını ve dığer d~vlet
lerin de bu bapta bir te.;;cbbUste bu· 
lunmak istemediklerini kaydetmekle 
beraber İtalya ile normsl mllnasebat 
tesisi çarr-lerini:ı bulunabileceğini za.ıı 
ııetmektedır. 

Nevs Chronfcle gaze~e,,;i, zecri ted· 
bireır;n kalma2ı liizumunu ileri süren 
yegane gazetedir. 



j Köy ve köylü 

!Köylüyü kurtarmak için 
~ Köy kooperatifleri kurmak suretile Yangın kalesinin şekli değişiyor 

ne gibi faydalar temin edilebilir ? Paraşüt 
~ Okuyucularımızdan Ereli SülelJman Beyler köyü 

teşkilatı yapıldıktan sonra 
değiştirilecek üst kısmı da 

kulenin 

mt öğ1etmenlerinden Ba9 Salihin fikirleri 
ant 

Köyde gazetenizi okurken gözüme 
Krrşehir "alisi Bay Mithat Saylamm 
yazmış olduğu "Köy l'e köylü önün. 
de,, başlıklı yazı çarptı. Okudum .. 
Ben de bu ulusun bir öğretmeni ol
maklığım sıfatile düşüncelerimi, köy
de gördüklerimi, köyün yaşayışı hak
kında bildiklerimi söylemek isti.YO-

dil dedikleri tenekeden yapılmış pet
rol yakan bir şeydir. 

Halbuki köyler birJeştirilmiş ol
sa hükumetimizin çizmiş olduğu elek
trikleşme işi daha kolay Ye daha pra
tik olacaktır. Bu köylerin ortasında 
Ankaradan gelen ulusal musiki par. 
çalarım alan radyo çalacak ve tarla-

rum. dan yorgun dönen ~iftçi yorgunluğu-
Köyüm Zonguldak vilayetinin nu bu ulusal musiki parçalarile gide-

Ereğli kaza.ı::;ına bağlıdır. Adına da recektir. 

Türkkuşu okulunun bütün hazırlık • 
larx ikmal edilmek üzeredir. Derslere 
önümüzdeki hafta başında derhal baş -
!anacaktır. 

Dün kulede yapılacak asansör teş • 
kilatının keşfi yapılmış ve sonuç An -
kara hava kurumu merkezine bildiril • 
miştir. Asansör kulenin orta kısmına 

konacak ve kule merdivenleri de yu -
varlak olarak yan tarafa alınacaktır. A
sansör bittikten sonra diğer paraşüt teş 
kilatının hazulıklarile de meşgul olu -
nacak, üst kısma bazı ilaveler yapıla • 

"Süleyman beyler,, denilmektedir. Bu köyde hamam bakkal, brrher, caktır. 

Okula yazılı olanlara verilecek na -
zart dersler için yüksek öğretmen okul 
salonu seçilmiştir. Burada akşam tay • 
yareci öğretmenler tarafından dersler 
verilecektir. 

Ayın on birinden itibaren tayyare
ci Bay Nuri tarafından haftada iki de· 
fa da radyoda Türkkuşu hakkında kon
feranslar verilecektir. 

TÜRK KUŞUNA YAZILAN 
GENÇLER 

TUrkkuşuna şimdiye kadar girmek 
için başvuranların adlan şunlardır: 

Sait, İbrahim, Kazım, Nurettin, 
Kadri, Orhan, Hüseyin; Fahir; Sabri, 
Ercüment, Ziya, Nizamettin, Hüsnü, 
Orhan; Enver, Sait, Zeki; Nihat, Ma • 
lik, Mualla, Nazmi özel, Ahmet özgü, 
Mehmet Ataker, Cafer Yıldıran, Mes'ut 
Ali, Mustafa Ziya, Ahmet Batu, Meh -

met Nuri, Fethi, Enver, Fazıl Kemal, 

Halit, Nasip Toros, İbrahim, Sadettin. 

Fethi, Celii1, Osman, tlhami, Fethullah: 

Kemal Uçak, Hikmet, Zeki; Reşat, Ma% 

har, Kemal, Muammer, Enver Şevki. 

Burhan ve Sabridir. 

h6 Ereğli - Denek şose~iıtio 16 ıncr kahve v. !'!. yoktur. Yalnız şoı::e ke
ıU kilometresindedir. Köyün nüfusu 480 narında bir han vardır. ilan pi~tir. 
bl kişidir. Yalnız !;iUnu söylemek istivo- Orada oturmak, kahve i~mek sıhhati 

rum ki bu 480 kişi bir. arada rle~il, bile bile iehliken koymak demektir .. 
da~ınık bir şekilde yaşamaktadnlar. Halbu1d te-şkilat görmüş bir köyde 
Köy dört kümeden meydana geliyor. bunlarrn modern şekilleri konulabi

Köy okulları teltlş ediliyor 
e- Her küme arasında tepeler, tarlalar lir "·e b\iyük istifadeler temin edile
°' vardır. Ru kiimelerin adamları biri- bilir. 
tı birlerini görmedikleri gibi biribirleri- Köy halkı anadan babadan ne 

Liselerde imtihan 
muallimler için 

günleri -
15 Mayısa 

Orta mektebe 
kadar müsaade 

alınacak 
verildi 

nin aleyhinde bulunmakt~ ve bu se- görmüşse onları tekrar edegelmekte
beple aralannda hiç bir bağ bulunma- dir. Asırlar daima ilerler, daima de- Köy okullarını teftiş etmek üzere 
maktadır. Fakat şurasl muhakkak- ğişir. Her ulus kendini bu tekamiite, giden kültür direktörü bay Tevfik dün 
trr ki, aralarında bir bağ bulunmıyan bu değişmeye uydurmak y\ikümünde- §ehrimize dönmüştür. Bugün de Şile, 
l'e hiç bir suretle irtibatı muhafaza dir. Halk senelerdenberi toprağa Çatalca köylerini teftiş etmek üzere yi
etmiyen bu köyler ekonomik bakım- mısır ekmektedir. Buna mukabil huğ. ne gidecektir. 

e, dan daima iflas etmişlerdir. Bu böy. day, arpa, patates, fasulya, bezelyeyi Bay direktörün bu tefti§leri bir hafta 
, 1e olunca yapılacak iç dağınık bir Jıal. az ekmektedır.. Patatesin bu toprak- kadar sürecektir. 

de bulunan köylerimizi - sayın ilba- ta iyi yetiştiğini kendileri söylediği Köy okullan bu yıl on beş mayısta 
yın dediği gibi - bir yere toplamak, halde fazla patates ekmiyorlar. tatil edileceklerdir. imtihanlara önü • 
41 bin küsur köyü 9 bine indirmek, lhtiyar bir adamla konuşurken müzdeki haftadan itibaren başlanacak • 
köye her medeni rnsıtaları sokmaktır. kendisine bu sene patatesi çok ekme-

Köylünün bilgisini, görgüsünii art- sini söyledim. Aşağl yukarr bir he-
tırmak, eltonomik kalkınmasına yar. sapla ufacık bir tarladan 50 lira a. 
dım etmek, ve içtimai sabada yiik.<;<?. lacağrnı anlattım. Netice itibarile 
Jebilmesini temin etmek için de ilk ihtiyar bu sene fazla patates ekmeğe 
şar-t t<>1>luluğun meydana getirilmesi- başladı. Eğer bu ihtiyarla konuşn:a
drr. mış ve bu telkini yapmamrş olsaydım, 

Köyde okul vardır. Fakat ne ya. 0 adam patates ekmiyecekti. Gene mı

tır. 

Şehir ilk okullarında dersler otuz 
mayısta kesilecek dördUncü sınıfa ka • 
dar olan talebelere karneler verilecek -
tir. Beşinci sınıfın mezuniyet imtihan -
ları da bir haziranda başlıyacak, on iki 
hazirana kadar bitirilecektir. 

zık ki bugünkü şerait içinde istenil- sır ekecekti. Mısrr ekince muhakkak Liselerde imtihan günleri 
diği gibi ödevini yapamıyor. Sebebi mısır az olacak veya hiç olmıyacaktı. 
şudur: Çiftçimiz toprağı hususiyetinden Lise ve orta okulların yeni imtihan 

Okula gelen çocukların köy- anlamaz. Babasmd:n ne görmüşse ta~i~atnamesi .kültür müdürlüğüne gel
leri tepe, dağ gerilerinde kalıyor. onu tekrar eder durur .. O halde pek mıştır. Byu talım.atnameye göre evvelce 
Yağmur, kar yağdı mı çocuk katiyen önemli meselelerden birisi de ~iftçi- de yazdıgımız gı~i orta okullarda den:• 
okula gelmiyor. Çünkü' yoUarı yok ı·k h kkı d b'J • . 1 k" lü .. ter 25 mayısta, lıselerde de 20 mayısta 

ı a n a ı gısı az o an oy mu. . . 
Te uzaktır. İkinci sebep; ana baba ze bu hususlarda da bilgi vermek ve kesılecektır. 
çocuğun okumasına çah!~mıyor. AksL onun umumi kültürünil yükseltmek- Kültür bakanlığı di.in de yeni bir 

•• , nı? olarak çocugyun d"'"am' ına manı' o- t · llayarak y 1 · tih 1 .. ""' tir. Bunu da radyolarla, konferans- amım yo azı ı ım an arın 
luyorla.r Akşama k d d yd "k" h · "nl d k'Jd 1 
k '. a ar ag a o uz, larla, kitaplarla bu işi başarabilmek angı gu er e ve ne şe ı e yapı aca -

oyun guttüru"yorlar. b'ld' · t. 
Bu sef{?r ··- mecburiyetindeyiz. Bunların yapıl- ğrnı ı ırmış ır. 

ta 1 d Oghtmen dağdan dağa, ması için dağınık bir halde bulunan 
r a an tarlaya gezecek ve cocuk köyleri muntazam bir şekilde bir a- TALEBE BIRLIC.INDEN 

~~~lınc.ak. Öğretmen okula dÖndu'· _ d r gu ki raya toplamak Jazım ır. ÇALINAN GAZETELER 

Lise fen kolu kısmının riyaziye, fi -
zik kimya, tabii ye; edebiyat kolunun ta
rih, edebiyat sorulan kültür bakanlığı 

tarafından tertip edilerek okullara gör.• 
derilecektir. 

Fen kolunun riyaziye imtihanı 20 
haziranda, fizik kimya 25 haziranda, 
tabiiye 30 haziranda ve edebiyat kolun
dan tarih 20 haziranda, edebiyat 25 ha
ziranda yapılacaktır. 

Her iki grubun türkçe kompozisyon 
imtihanı da 2 tem.muzda yapılacaktır. 

Edebiyat kolunun felsefe, içtimai • 
yat imtihanları da yazılı olacak sorula • 
n imtihan heyetleri tarafından tesbit 
edilecektir. 

Dışarıdan lise bitirme imtihanına gir-ı 
mekte olanların yani evvelce bakalorya 
usulile girenlerin imtihanları yine ayni 
şekilde yapılacaktır. Bunların riyaziye, 
fizik kimya, edebiyat sorulan bakan -
Irk tarafından tertip edilerek gönderile
cektir. Bu talebe için ayrıca bir imtihan 
gUnü tertip edilmiyecektir. Lise olgur• 
luk imtihanları yapılırken bunların im -
tihanları yaptlacaktır. 

Orta okulu bitirme imtihanına gir -
miş olanların türkçe, tarih, riyaziye im
tihanları yazılı olarak yapılacak ve sc•. 

Tarife komisyonu 
ı ~ şüy:: t EY~rgunJuktan bir tarafa dü. Ru işlerin yapılmasile iş bitmez. Talebe birli2i hın· asmdakı· Bı·r11·k 

· ger benim mektebimi!l bu- ~ 
ri lunduğu k"' Kö11lünün sıhhatini de önemle göz tel . alınmıı:ı .. h . M Du .. n toptandı. nakı·ı u··c oy t ı 1 1 " 2'.aze erı ç '>lı şup e üzerine u ı -·· h op u 0 muş 0 saydı, hiç önünde bulundurmak gerektir. ~ 

şvuep··~lz ÇOC~ların devamı muntazam t:!imdiki halde köyde birinin eli bittin isznind.e ~ir tnüvezzi yakalan- TeiteT İne zam yapılmıyor 
ogretmen • d h '$ mıştır. Muhıttın sorguya çekilince . . • 

,,.. olacaktı. ın mesaısi a a verimli veya ayağı kesilse, mektepte tentür- h 1 y ı·tiraf et-· t 
1 

. T Elektrık tarıfe komısyonu toplan • ,., ırsız ıgmı ..... ış, gaze e erı a- .. . 
Hel k diy<>t. sargr bezi, pamuk, ispirto vuk pazarında. kasap M b 1 k mxş. geçen uç ayın hesaplarını tetkık 

v· d e .0. uı bulunmıyan köylerde bulunm .. mış olsa bu kesı•gYı• ı·yı' "d"cek y usa ve a 
1 çı etmı·ş elektrı·k kilo t ·· et· · on do''rt ~n urum busbütü b . " ~ ' Ahmede sattıgını söylemiştir. Gaze- ' va ucr ını 

ki köyl b. n aşkadır. Cn·arda- hiç bir ilaç yoktur. Çocuk eve gide- teler satıldıkları yerden alınmış, Bir- buçuk kuru~ta ipka etmişti. Nafia ba. -

k .. ·· er ıı·Ieştirilmiş olsaydı, her cek ve yaranın u··ıerı"ne o"ru··mcek ag-ı · k 1 y kom b k t dık oyun "O ğ • lik m·u·messillerıne tesrım edı·1m1·a. tı·r. an ıgt ısyonun u ararmı as 
.. .. _ :ı:t cu u okuyacak ve her okula .,, 
U" ogre m" veya tütün koyacaktır. iTFAiYE KONGRESEJ~ etmiş, alakadarlara bildirmiştir. 

:r "n verilecek, aynı zamanda 
halk ar"'.. d Sayın ilbayın söylediklerinin hep. Tramvay ücretleri de oldugyu gibi 

.... rn a inkıl"b k''kl . d 
c· ziyade derlnleşecek; ın ° erı aha si doğrudur. Bu satırlar yurdun en On bir haziranda Viyanada itfaiye ipka edilmiştir. Tarife komisyonu tts -

K• tül 1• derin varalarına dokunmakta ve asır- kongresi toplanacaktır. Avni zamanda küdar tramvay şirketinin zam istegyini uy er, pazard ··t b . 
f • h ft an ° e erı o.ılmak Jarca ihmal edilmiş köylünün dertle- Viyana itfaiyesinin 250 inci yıldönü- tetkik etmektedir. Aldıgyımız maliımata 
çın a anın belli g·· 1 . d 

saatlik bir yilrüyüş Y:p~erkın ü~k~ -: 4 rini söylemektedir. nıü de kutlulanacaktır. Kongrede ve göre, İstanbul tramvay şirketi ücretleri 

d d. 1 Ald k a Y umun ------------------ merasimde bulunmak üzere İstanbul indirilirken Üsküdar tramvaylarının zz-e ır er. ı ları ın 11 d -
t o ve me re a!'lında 5 6 k Q ı ı r Gideni 1 

rular imtihan heyetleri tarafından tes ; 
bit edilecektir. Türkçe imtihanlarının 

gerek yazılı gerekse şifahi kısmında gra 
mer sorusu sorulmıyacaktır. 

Orta okul için muallim 
Orta okul öğretmenliği için 17 ha -

ziranda yapılacak imtihana girecek ilk 
okul öğretmenlerinin bLt imtihana gir • 
mek için 1 O mayısa kadar direktörlüğe 
bir dilekçe ile baş vurmalan lazımdır4 

Bu müddetten sonra yapılacak müraca• 
atlar dikkate almmıyacaktır. 

idman şenlikleri 
idman şenliklerinin kumanda veril ıl 

meden yapılrp yapılanuyacağı işini in • 
celemek üzere beden terbiyesi öğret • 
menleri bir toplantı yaparak bu duru .. 
mu tesbit edeceklerdir. 

Fla11ner bugün ilk 
kon( eransını verdi 

Zürih üniversitesi profesörlerin ; 

den Bay Flayner dün ilk k-onfennsmı 

i.iniversitede saat 18 de vemıi§tir. 

Konferansın mevzuu (Bugünkü sİ• 

yasi nazariyeler) dir. 

ŞOFÔRLERIN SEYYAH 
TAŞIMA iŞ/ 

Şoförler cemiyeti belediyeye rnüra .. 
caat ederek seyyah taşıma işinin ce
miyete v~rilmesini istemişlerdi. Ce
miyet seyah:ıt acentelerine de ayrı 
ayrr baş vurmuş, getirdikleri seyyah· 
Iarm rem'iyct tarafından tutulacaJi 
otomobillerle taşınmasının teminini 
istemişlerdir. Acenteler bu teklife 
müsait cevap vermemişlerdir. 

KONSERVATUVARDA 
iMTiHANLAR 

Konservatuvarda imtıhan1ar ma
yısın on be~inde başlıyacaktır. İmti
hanlar haziran başında bitecektir. Bu 
sene Konservatuvarı bitireceklerin de 
imtihanları yapılacaktır. 

k 'I t b a ar an da 1 1 belediyesinden de bir :murahhas davet ten yüksek olan ücretlerine zam yapı~-' 
e aldanmaktadırlar. - uruş _ e en e ' •r _e_dı_·ım_iş~~ ması muvafık görülmemektedir. 

Eğer köyler bir a d FRANcıız TAYYARECİ KOST - ·~---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ 
bi d k 

.. 
1
.. ra a olmuş ol- .., 

l'la ve r e oy u kooperatifi arıl Meşhur Fransız tayyareci si Kost diln 

a-
in 

f:ı-

olsaydı, şu faydalar ollll' v ~ mış şehrimize gelmiş ve akşattı üzeri An-
lardan kurlu1unurdu: e şu zarar. karaya gitmiştir. 

1 - Zamandan artırma va 1 d Tayyareci, havanın bozuk olması 2 U t . . pı rr ı. 
- cuz ve emız ntal alırlardı dolayısile trenle gelmiş ve Ankaraya 

d'J 3. - Bu suretle de karı gene ken · ''Türk tayyareci dostlarını görmeğe 
1 erı almış olurlardı. - gittiğini., söylemiştir. 

4 - Aralannda bir se-vgi 
dı. uyanır- SEYYAHLAR - Dün limanımıza 

GörUiüyor ki yurt halkı k"' 
1 

. gelen ''Kraliçe Marya., v:ıpuru şehri-
b• ı oy erın mize 120 Çekoslovak seyyahı getir-
ır eşmemeslnden ve do1iyısile k 
tif · oope mı·ştir. Vapur bu akşam gidecektir. 

ra meydana gelmemesinden 0··t·· .: 
t" ]" b uru 
ur u akımdan zarar görmekted· 

1~~· Eğe~, sayın ilbayrn dediği gi~~ 
koyler bırleştfrilmlş ve kooperatif 
Jlleydana ~tirflmfş olsa bu zorluklar 
ortadan kalkmt~ olurdu. 

Bu ldSyfln 'halkı evinde IAmhR. 
yakmıyor. Yaktıkları şey kara k , an. 

Ekmek fiyatı 
lstanbııl Belediyesinden: 

Mayısın altıncı çarşamba gUnUn
den itibaren birinci ekmek on bir ku
ru" on para, ikinci eknıek on buçuk 
ve francala on altı buçuk kuruştur. 

- Benim karım da ahçılık dusleri almıya başladı. 
- Mide hastalıkları miıtelıassıslarının adreslerini 

vereylnı mi? 

--ırr. 

11vcı - Gel de şimdi işin içinden 
Tüfekte iki delik açmaya ne lüzum 
sinden ateş edeceğimi ben ne bileyim? 

~·ık ba/;ayım. 

var. Hangi. 



4 - KURUN 6 MAYIS 1936 

1 ıbbi balıisler üzerinde 

Kısırlık evlenmiye mini 
midir, değil midir ? 

Tanınmış, kadın hastalıkları hekim
lerimizden B. Eyüp Aksoyun cevabı 

Son haftalar içinde Avrupa gaze_ 
telerinde kısırlığın evlenmeye mani 
olup olmaması meselesinin münakaşa
ları mucip olduğunu büdirmiş, kadın 
lıekimlerlmizden bir kaçının bu hu.
sustaki sözlerini de yazmıştık. 

Dün de tanınmış kadın hastalık.. 
ları hekimlerinden Zeynep Kamil do· 
ğum evi baş doktoru Bay EyÜp Ak
soyla görüştük. Sorgularımıza şu 

cevaplan verdi: 
"Kısrr kadınları doğurtabllmek 

için ilkahıt mani teşkil eden "Viladi, 
intani ve dahili ifraz bozuklukların
dan ileri ge1en hadisatı tetkik ederek 
ona göre izale çarelerine baş vurmak 
lazımdır. Evli kadınlarda görülen 
kısırlık semeresizliğini yalnız kadına 

atfetmek doğru değildir. Zira en 
ince muayeneler neticesinde kadın te
nasül cihazında akameti izah edecek 
hiç bir sebebe tesadüf edilmediği hal. 

. de erkeğin muayenesinde kısırlığın, 

kendisinde mevcut her hangi bir arı
zadan ileri geldiği anlaşılır. 

istatistiklere göre, kısırlık esbabı 
kadında yüzde 30 olduğu. halde er
keklerde bu nisbet, zöhrevi hastalık
lara yakalanmaları neticesi, maalesef 
bugün yüzde 50 - 60 ı bulmaktadır. 
Onun için kısırlık sebeplerini kadın 
ve erkekte aramak 18.zım geldiğine 

göre mevcut maniaları da ortadan 
kaldırma keyfiyeti başka başkadır. 

Mevzuumuz kadın hastalığı oldu
ğuna göre, bunu da viladi veya kisbi 
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Birinci kısım kısırlık: 

1 - Tenasül uzuvlarının doğuşta 
lan:tfLP.!f{\. veya kısmen mevcut o]ma
yışından, 

2 - Veya mevcut olup da ileri de. 
recede tıfli bir şekilde kalmasından, 

3 - Ve yahut azayı tenasüliyeleri 
nol"mal olup da arızalı bulunmasın
rlan ileri gelir. 

ikinci kısım ise, tenasül uzuvları 
yaratılrşta tamamen mevcut ve mun
tazam olduğu halde sonradan kaza
nılan her hangi ağrr bir hastaltk do
layrsile husule gelen kuvvetli arıza
lardan mütevellit kısırlıktır ki birin
ci kısımda zikredilen son sebeple ikin
ci kısım, tababetin tedavisi çerçevesi 
dahiline girer. 

Şu hale nazaran kısır kadınları 

"doğurtabilmek nisbeti kısırlığı tevlit 
eden esbaba göre değişir. Tenasül 
uzuvları tamamile madum veya ileri 
"derecede tevakkufu neşvünümaya dü-

lstanbuldaki 
şenlikler 

Bu sene Ağustostda 
başiayıp kırk gün sürecek 

İstanbulda yapılacak şenliklerin 

programını hazırlamak üzere seçilen 
komisyon dün saat on altıda Şehir mec• 
lisi salonunda toplanmıştır. İki saat sü
ren bu toplantıda İstanbul sezonunun 
kırk gün sürmesine karar verilmiştir. 

Sezon bir ağustosta başlayıp on ey -
lulde nihayet bulacaktır. Kırk gün zar. 
fında şehrin muhtelif yerlerinde geceli 
gündüzlü eğlenceler yapılacaktır. 

ŞEHiR TIYTROSU YAZ 
TEMSiLLERİ 

İşittiğimize göre İstanbul Şehir 
tiyatrosu san'atkarları yakında Tepe
başı Yazlık Anfi tiyatrosunda bir yaz 
temsili mevsimi açmıya karar ver
mişlerdir. Bu tems illerde en fazla rağ 
bete mazhar olan eserler oynanacak 
ve herkesin görebilmesi için bütün 

Doktor Eyüp Aksoy 

çar olanlarda doğurtmaya imk!n yok. 
tur. 

lç tenasül uzuvlarında iltihap ve 
bilhassa belsoğukluğu geçirmek sure. 
tile nefirleri kapanmış olanlarda ge
be kalmak ihtimali gayet azdır. Bu 
hususta bazi ameliyeler de yapılmak. 
ta ise de istatistiklere nazaran ancak 
yüzde 1 nisbetinde semere vermekte
dir. 

Esbabı itibarile bbbi tedaviyi 
müstelzim olan kısırlıklarda alınan 

neticeler yüzde 15 - 20 yi bulmakta. 
dır. Keza rahim çarpıklıkları ve ra
him fevhalarının darlıklarından ileri 
gelen kısrrhklarda ise yaptlan tedavii 
cerrahi sayesinde bu nisbet yüzde 
30 - 50 derecesinde muvaffakiyet te. 
min etmektedir. 

Bildiğimiz bazı şekillerde tatbik 
edilen aşı usullerinden de bu husus
da henüz daha müsbet bir şekil alı

nacak neticeye varılamamıştır. 
Türkiyede kısırlık, istatistiklere 

namran takriben yüzde 30 olup bu_ 
nun üçte ikisi iptidai kısrrhktır. Uçte 
biri de bir veya bir kaç ~ocuk doğur. 
duktan sonı-a görülen tali kısırlığı 
teşkil etmektedir. 

Kanaatime göre kısıriığm izdiva_ 
ca mani olmasında bir sebep bula
mam. Kısrrhktan kaçınmak için genç
lere tavsiye edeceğim şey, zöhrevi 
hastalıklardan korunmak ,.e çocuk 
düşürmek adeti sakimesine tevessül 
etmemektir.,, 

Şark Demiryolları 
30 Mayısta fevkalade bir 

to'f)lantı yapılacak 
Şark demiryolları kuı.npanyasının 

Pariste yapılan idare meclisi içtima
ına giden Bay Burhanettin ile Bay 
Mustafa şehrimize dönmüşlerdir. Pa
ris içtimaını yazdığımız gün, bu top
lantının kumpanyanın satın alınma 

işi ile alakadar olduğunu da bildir
miştik. Aldığımız mütemmim malu
mata göre idare meclisi satın alına 

işini uzun uzadıya görüşmüş ve İstan
bul merkezinde hissedarların i9tira
kile fevkalade bir toplantı yapılma

sına karar verilmiştir. Toplantı 30 
mayıs günü saat 11 de 'flrketiıı Şir

kecideki merkezinde yapılacaktır. 
Bu toplantıda şirketin satın alın

ma meselesi hakkında idare meclisi
nin r aporu okunacaktır. öğrendiğimi 
ze göre bu rapor henüz lstanbula gel
miş değildir. Merkez içtimadan evvel 
raporu t stanbula gönderecektir. Bu 
ictimadan sonra şirketin satın alınma 
işi halledilmiş olacaktır. 

koltuklar ellişer kuruşa Eatıla.caktrr. ==--== ========== 
HABEŞ MASLAHATG0Z.4RI 

Bir kaç gündür şehrimizde bulu
nan Habeş maslahatgüzarı Ato Ber
has diln akşam ekspresle Ankaraya 

gitmiştir. Ato Berhas Habeşistandaki 
son vaziyetler üzerine memleketine 
döneceğine dair çıkan şa.Yialarm doğ
ru olmadığını ve AnkaraJan ayrılmı· 
yacağını söylemiştir. 

1 Dl kem izde 1 Tavla müsabakası 
Tılan bataklığı 

kurutuldu 
Kozanın cenubunda, şöyle böyle 

500 hektarlık bir sahayı kaphyan bir 
bataklık vardır. Tılan bataklığı adile 
anılan ve idarei hususiyeye ait olan 
bu hastalık yuvasmın yıllardanberi 

çok geniş bir muhite zararı dokunur 
ve buradaki halk da cidden ıztırap 
çekerek kıvranırdı.. Adana va.. 
tisi Tevfik Hadi Baysal, bu mev
zua el koyarak o muhitte çeltik zira
ati yapan birisinin fedakarane yardı
mını temine muvaffak olmuş, böylece 
Tılan hüyüğü etrafındaki membadan 
itibaren 12 kilometre uzunluğunda 
bir kanal açrlarak bu zarar verici 

Semt şampiyonları yarın ak
şam karşılaşmıya başlıyorlar 

bataklık kurutulmuştur. 
Sıtma mücadele reisi Doktor Ka

r :-in de rehberliği ile başarılan bu 
1 i_ -~" sonra, şimdi hem idarei husu
siye kendisine ehemmiyetli irat geti
recek olan geniş ve mümbit bir arazi 
kazanmış, hem de bataklık civarın
da oturan halk müthiş bir hastalık 
membaından kurtulmuş demektir. 

Vi1ayet makamı, açılan bu kana
lin şu veya bu sebeple tekrar kapan
masına ve bataklığın yeniden teşek
külüne engel olmak üzere icabeden 
tedbirleri de almış bulunmaktadır. 

Konyada sulama işleri 

Büyük tavla müsabakamızın p.mpi ·ı 
yontar seçimine yarın akşam saat se -
kizde Sirkecideki tramvay durağı kar ·ı 
şısında Bay Hüseyin Hüsnünün Melek; 
kıraathanesinde başlanacaktır. 

MUSABAKA YA GiRECEK SEMi' 
ŞAMPiYONLARI 

Sirkecideki karşılaşmaya iştirak ede
cek semt şampiyonlarının adlarını ya .. 
zıyoruz: 

Fatihtenı Mehmet Hoşgör, Naci, İs
mail, Kemal, Halit, Hafız Mustafa. 

Edirnekapıdan: Todori, Yorgi, Sa • 
va ilyadi, Nuri. 

Şehzadebaşmdan: Nesimi, Yervant, 
Ziya, Ömer, Yusuf, Esat, Hüseyin, 
Hüseyin Rahmi, Abidin; Remzi; Ars .. 
lan Naim. 

Aksaraydan: Hüseyin Hakkı, Meh
met, Halet, Muammer, Rahmi, ihsan, 
Zihni. 

Beyoğlundan: Hakkı Turgut, Emin, 
Hakkı. 

Sirkeciden: Ahmet Raci, Ali, Mu • 
zaffer Tükel, Fifat Fazlı, Şoför Lutfi. 

Taksimden: Bay Faik, 249 kupon 
numaralı Cemil, Münir, Şevki, Kozmoz 
Kuyumcu oğlu, Ali Uçan, Mehmet Nu

ri. 

Beşiktaştan: Hayrullah, Nazmi. • 

Tophaneden: Rifat, Veysel Demir -
kıran, Mehmet, Halil, Sait. 

Eyüpten: Ali, Niko, Emin. -
Sirkeciden: Süleyman, Galip, AıiJ 

met Barutçu, Nazmi Çaylak, Ali Sır~ 
Hamdi Gencal. 

KadıkÖIJ karşı /aşması 
Kadıköyünde iskele üstünde bayan 

Sadiye Hamzanın kıraathanesi salonun• 
da yapılacağını ilan ettiğimiz Kadıköfı 
semt karşılaşmalarına dün gece baş • 
lanmıştır. Müsabakaya bu gece de de• 
vam edilerek Kadıköy semt ıampiyon • 
ları se~ilecektir. \ 

Dün geceki karşılaşmalara Bay Hü• 

seyin, Fehmi, Naci co,kun, Celil, Beh• 

çet, Hamdi, Yusuf Uçan, §Oför Oamad 

Nuri, Halit, Ömer girmişlerdir. 

Kadıköyün tanınmış oyuncuların • 

dan olan Bay Yusuf Uçan, dün gece iki 
beşi de kazanmış ve ilk defa bitirmit .. 

tir. Kendisi İstanbul tavla şampiyonu 

olur veya mükafatı alırsa, mükafatı ta~ 

yare kurumuna vereceğini söylemiı • 

tir. 
~nyada Sil~ veAltunapadaya- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

pılacak barajlarla Karaman havali
sinde kurulacak arteziyenlerin bir an 
önce faaliyete geçmesi ön planda gel Sn~te ln~ıt! 

Polis haberleri! 

Bir günde 
mektedir. 

Vilayetçe yaptırılan proje kroki
lerinde gösterilen yerlere sondaj ya
pılması kararlaştırılmış, bu husustaki 

.. . "h . üç oion;ıobil kazası oldıı 
Mubaş1r Sala attın Dün üç otomobil kazası olmuşlur= 

eksiltme yapılmıştır. hk A d•td• 1 - Mühendis Refik'in kullandığı ma um e 1 1 1094 numaralı hususi otomobil Çem• 
Müracaat eden üç müessese var

dır. Bu üç şirketin teklifleri kapalı 
zarf usulile ilbay1ığa tevdi edilmiş
tir. teklifler üzerinde tetkikat ya
pılmaktadır. 

Bir 
Annesini balta 
ile öldürdü 

Samsunda, 18 yaşlarında Celal is
minde bir talebe, bir balta ile '.lnası
nm başını gövdesinden ayırmıştır. 

Samsun lisesi talebesi olan Celal, 
zaman zan\an asabi buhranlar geçir
diği, delilik alametleri gösterdiği 
için bundan bir müddet evvel hasta
neye yatırılmıştır. Bir kaç gün sü

Ağır Ceza, 3 qıl ağır 
hapıs kararı vardi 
Y eniköy sulh hakyeri mübaşiri Sa

lahattin, bir müddet evvel eahte olarak 
ietinks.f zaptı tanzim ettiği kaydilc h
tanbul ağız ceza hakyerine verilmiş, 
hakyerinde tevkif edilmişti. 

Bu duruşma, dün sonunu bulmuş, 

dava karara bağlanmıştır. Mübaşir Sa
lahattinin suçu sabit olduğunu ileri si:• 
rerek cezalandırılmasını istiyen müd -
deiumumt Ahmet Muhlis Tümayın bu 
isteği yerinde görülmüş, Ahmet Suadm 
reisliği altında teşekkül eden hakyeri 
heyeti, dün akşam üstü mübaşir Sala • 
hattinin üç yıl ağır hapse konulması -
nı kararlaştırmıştır. 

ren tedavinin betbaht genci hali ta-17 
biiye getirdiğini gören doktor, evine 
dönmesinde bir mahzur görmemiş, 

hademelik için 
500 müracaat! Celal da hastaneden çıkarak doğru 

evine gitmiştir. 
Celal ilk iş olarak annesinden pa

ra istemiş, berbere giderek tıraş ol
muştur. 

Berberden çıktıktan sonra sakin 
bir halde evine dönen gencin, akşa
ma doğru çılgın bir halde evinden 
fırlıyarak kaçmağa başladığım, avazı 
çıktığı kadar "yaşasın,, diye bağırdı
ğını gören komşular merakla eve gir
dikleri zaman feci bir manzara ile 

İnhisarlar idaresinin yeni kadrosu 
haziran başından itibaren tatbik edi
lecektir. Kadroya yeniden 100 memur 
alınmaktadır. Bunlann 5ı.l si evvelce 
müsabaka imtihanında muavffak o
lanlar.iır. 

Temmuz ayında ikinci bir müsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

Açık olan 17 hademelik için -idare
ye 500 den fazla müracaat olmuştur. 

karşılaşmışlardır. Yol bedestenine muttasıl ticarethane-
Betb:ıht anne, kan deryası için- . kiremı"tl'g~· u··zerine ve oradan da ür 

b .. d • d nın ı ı :ı 
de yere uzanmış, aşı gov esın en metre yüksekHğindeki yola atlamak 
ayrılmıştı. Kanh 'ıücudunun yanın- suretile vücudunun muhtelif yerlerin. 
da, çılgın evladın bu feci cinayeti İŞ- den yaralanmıştır. Yaralı kadın 
lerkcn kullandığı balta duruyordu. memleket hastanesinde tedavi altına 

Hadiseden haberdar olanlar der-
alınmıştır. 

berlitaştan geçerken 12 yaşında Av&• 
dis'e çarpmış, kanımdan yaralamıştır4 
Avadis hastahaneye ka.ldınlmıştır. 

2 - Şoför Remzi'nin idaresindeki 
2251 numaralı otomobil Galatada Ne
catibey caddesinden geçerken ıııekiz 
yaşında Muallft. isminde bl• 'kuıı. ~ 
mış, oaşmdan yarıilamıştır. ... 

3 - 266 numaralı hususi otomobil 
Kalyoncudan geçerken Kasımpagalı 
kundura boyacısı Hüseyin'e çarpmt§ı 
Hüseyin yere düşerek muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Şoför kaçillJI-_ 
tır. 

25 inci ilk mektepte 
patlıyan tabanca 

Evvelk;. gün Aksarayda 25 inci illi 
mektepte bir kaza olmuştur: 

Bu mektebin üçüncü smıf talebe-
sinden elbiseci Süleyman'ın oğlu 11 
yaşında Fazlı babasının dolapta du• 
ran küçük kıtadaki broning tabanca
sını gizilce eline geçirmiş, cebine so
karak mektebe götürmüştür, Beşinci 
ders esnasında Fazlı ta.banca.yı cebin• 
den çıkararak yanında oturan 11 ya
şında ~uphiye göstereınk istemiştir,. 
Fazlı tabancayı Suphi'ye ver~rken. 
Suphi'nin parmağı tetiğe dokunmU§
tabanca ateş almış, çıkan kurşun bq 
kabir sırada oturan polis mütekaidi 
Cemal'in oğlu dokuz yaşında Fahri'nin 
sağ bacağına isabet etmiştir. 

Silah sesinden ders takrir eden 
muallim ile diğer talebeler heyecana 
düştükleri gibi diğer emfiardaki mu
allimler de koşuşmuşlardır. Bacağın
dan yaralanan çocuk bir otomobille 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldmlml§ 
silahı verenle alan çocuk karakola 
götürülerek üadeleri alınmıştır. Elbi· . 
seci Süleyman da merkeze çağırılmış, 
sorguya çekilmiştir. 

hal cani evladı takibe başlamışlar, 
bekçinin yardımı ile kendisini cadde k L BİR TRAMVAY 1HTtYAR BİR. 

Nazillide bir onıerans ADAMA ÇARPTI - Dün akşam Ga.-ı 
de yakalamışlardır. 

İsticvap edilen betbaht genç, cina. 
yeti niçin işJedivini söylememi~. cin
net alametleri göstermiştir. 

Hadise Sarn.ı;;unda derin bir tees
sür husule getirmiştir. 

Yaman kadın 
tzmirde İbrahim kızı Mediha is

minde 2.~ yaşlarında bir kadın tş ban. 
kası ikinci direktörii ('ahit ,.e Doktor 
Kemalin imzalarım taklit suretilc pa
ra dolandırdığından tutulmuş ve Kan
tar karakolundn nezaret altına alın-
mıştı. 1 

Kadın bir aralık kaçmak i:'!temişl 
ve karakolun komiserlik oda.sına bi
tişik boş odanın pençere cammdan l 

Nazilli, (Özel) Nazilli basma fab
rikası inşaatını kontrol için Sovyet 
Rusyadan gelen Profesör Bay Abe
lef yoldaş, Halkevi salonunda "t.emel 
ve çimento,, hakkında önemli bir kon
ferans vermiş, büyük bir kalabalık 
bu söylevi alaka ile dinlemişlerdir. 

Kon9ada sulu ziraat 
Konyanın tarım~al durumunu göz 

önünde tutan Ziraat , .ekftleti Konya 
vilayetinde bir sulu ziraat deneme is. 
tasyonu açmağa karar "·ermiştir. Bu 
iş için Vek!let. Konyada al!kadar 
makamlara 200 dönOmltfk müsait a
razinin hulunma..~rnı bfldfrmlştir. 

Bu işin bir kaç aya kadar faal bir 
hale geleceği anlaşı1maktadır. 

latasarayda bir tramvay ka.za.8I ol~ 
muştur: Vatman ömer'in idaresinde. 
ki 119 numaralı tramvıı.y tünelden 
Şişliye giderken 60 yaşında bir ada
ma çarparak altına almıştır. Vatman 
derahl tramvayı durdurmuş, ağır ya
ralı olan adam hemen sıhhl imdat o
tomobilile Beyoğlu hastahanesine kal 
dırılmıştır. Söz söyliyeınediği için hl
viyeti anlaşılamamıştır. 

SARHOŞ OLUP DÖVÜŞTOLER
Beyoğlundıı Hocaali sokağında oturan 
Usküplü Süleyman ile Tophanell Ha
W sarhoş olmuşlar, biribirlerile dö
vUşmüşlerdfr. Ham bıçakla Süteyma
nı sol bacağından yaralamış, kaçar
ken düşmüş, kendisinin başı yarıl-. -
mıştır. 



1 işaretler 1 
"Semaver,, e dair 

Sait Faik'in "Semaver,, ini o
kuyorum. 

Ba kitaptaki yazıları daha ön
ce mecmualarda da okumuıtum •• 
F akQt bir yazının on beşer gün fa
ııla ite neşri, inıana bir çok şey
leri tanımak imkanını vermiyor .• 
Hatta diyebilirim ki; tefrika ha
linde neıredilen eseri okuyucu, 
gündelik idraklerine, zevklerine 
arzularına göre yeniden yazıyor .. 1 

Büyücek bir hikayenin, bir ro
manın her okuyucu tarafından 
yazılan fekli ile kitap halinde çı
kan aftı araaında ne büyük tezad
lar, ve anlayış larkları vardır. 

Bir zamanlar ben, pek meşhur 
romanlarımızdan birini gazetede 
tefrika halinde takip etmtştim. 
Sonra da kitap halinde okudum. 

Kitapta aradığım ıeyleri bula
mıyordum, bir zamanlar şüphe 
bile ettim. 

"A caba tefrika halinde neşre-
dilen Yazılar kitap haline soku· 
lurken bazı kııımlar çıkarıldı mı.,. 

Kontrol ettim. Kitap satırı sa
tırına tefrikanın aynı idi. F ahat 
benim kafamdaki tefrikanın üı
tünde muhayyelem bir hayli sa· ı 
atler işlemi§ti, yahut ben dalgın-1 
lıkla gündelik hadiselerden roma

na u1gun pasajları tefrikaya llave 
etmi~tim. 

SaiJin kitabını b:r ad koyma
dan okudum. bir ad kaymağa. bir 
ta•nile tabi lutmıya da lüzum 
görmedim. 

Bit ıeye ad koyunca, darhal 
onun arkaaından ke!epçeleri bu
kağıları, tel örgüleri ve muha-

MI-") ı.'l T\I • • 
rr.z atıl! mantık, diaiplin ve me-
tocl denen acaip mahluklar ıökün 
eder. 
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• • • Uzaktan • • Yakından ... 

Mltbiş kam balatları içinde 
Kocadan 
kurtulmak .. 
Amerikalı bir kadın 
koca bir treni 
qoldan çıkaracaktı 
Kocasından kurtulmak için onu 

zehirliyen, tabanca ile öı.lüren kadro
lar çok işitilmiştir. Fakat bir treni 
yoldan ç:ıkarmak hiç de akla gelir şey 
değildır. Otuz yaşında gü~eı bir Ame- ı 
rikalı kadın olan R. W. Vann b·r an 
evvel dul kalmak istiyordu. Kocas. 

ölünce sigortadan büyük bir para alıı.· ı 

cak ve aşıkile evltmecekti. Yetmi~''' ı 
kocasını yok etmek ic;in hir çare cı:.:.- 1 

şündü. Or.un b~ndiği trer ı yoldan çı 
kartacak. Para mukabilinde bu işi 

yapacak iki zenci buldu. Şuikastçılar 
hat boyuna gittiler. Fakat trende bu
lunan SUGSUZ yirmi sekiz seyyahi mi 

sekiz tren memurunu mu. yoksa za
vallı ihtiyar kocayı mı düşündüler? 
Her nedense son dakikada bu feci işi 

yapmaktan vazgeçtiler ve mesele bu 
suretle meydana çıktı. 

Sovyetler Birliği 
ıh1acalı 

1935 ~enesinde Sovyetler Birliğine 
gelen yabancı ticaret firmaları mü
messillerinin adedi, eski senelere nis
beten çol: fazlalaşmıştır. 1934 sene
sinin ilk dokuz ayında ScJvyetler Bir· 
Jiğine 193 yabancı firma mümessili 
gelmişti. J 935 senesinin ayni ayların
da ise bunların adedi 570 e çıkmıştır. 

Sovyetter Birliği malları üzerine 
yapılan ihracat muamelesı 1934 sene· 
sinde :ıncak yedi iken 1985 de 541 mu 
amele yapılmıştır, Sovyetler Birliğin
de mallan teslim cdilenbr de dahil 

olmak üzere 1934 de 19 ihracat mua
melesine mukabil 1935 de bu suretle 
222 muamele olmuştur. 

Sovyetler Birliği dahilinde hesap 
açılması da fazlafaşnuştır. 1934. de, 
hakkında Sovyetler Birliğinde hE>sap 

Kayboıan kadın 
tayyareci bulundu 

Kaybolup bulunan kadın tayyareci 
J'ivyan Elder 

Afrikada Büyük Sahrada seyahat 
ederken kum fırtınasına tutulmuş ve 
kaybolmuş olan Fransız kadın tayya· 
recisi Vivyan Edler sağ olarak bu
lunmuştur. 

Sovgetlerde paraşütçü 
doktorlar kadrosu 
Moskova Merkez Havcl. klübü, Mos 

kova Üniversitesi kadın ve erkek ta
lebesinden 34 kişilik bir paraşütçü 

doktor kadrosu hazırlamaktadır. Bu 
talebe arasında operatörlük de dahil 
olmak üzere her türlü tıp ihtisasına 
çalışanlar vardır. 

İlk müstacel davette, Merkez tay
yare meydanından bir tayyare, bera
berinde lüzumu olan ihtisasta para
şütçü doktorla, uçacak ve eğer gidi
lecek yerde tayyarenin inmesine im
kan yoksa, doktor paraşütle hemen 
o mahalde athyarak en seri surette 
hasta üzerinde tıbbi müdahalede bu· 
lunabilecektir. 

Kıskançlık nasıl 
tedavi edilir? 
!ngilterede, bir Fransız doktorun 

verdiği u~ullerle. kıskançlığı tedavi 
eden klinikler açılmıştır. Tedavi usul 
leri şudur: 

Erken kalkmak, bir bardak soğuk 
su içmek, yarım saat ayakla gezmek, 
tuzsuz yemek yemek ve riyaziye ile 
meşgul olmak. Bunların he~i g{.Lel 
ama riyaziye ile meşgvl olmak her 
kafanın yapacağı ve sabrm tahammül 
edeceği şeylerden olmasa gerektir. 

Tayyareci kadın yanında Belçika-================! 
1ı pilot Hansez ve iki yolcu olduğu 
halde, Trablustan her sene hareket 

eden tayyarecilere iltihak etmek iste
miş, nisanın yirmi ikisinde Gadames 
Git menziline doğru yollanmışiardı. 

Gadamesten hareket edildiği vakit 
hava tehdit edici bir vaziyette idi. 
Müthiş kum bulutları her tarafı kap· 

lamıştı Güneş göründiiğü zaman nor
mal bir surette karaya i.üildi. Yokla
nıa yapılınca üç tayyarenin ~ksik ol

duğu görüldü. Bunlardan biri Vivyan, 
ikisi İtalyan yarışc;ıların tayyareleri 

açılmak üzere ancak 8 muamele ya-l 
pılmışken 1D35 de 557 muamele için 
hesap açılmıştır. 

icl.~. Bu kafilenin başında Mareşal Bal
ho bulunuyordu. Derhal lıayaları ara· 
nıak emrini verdi. O gün hiç bir neti
ce alınamadı. 

Ertesi gün yeniden ve bu defa da
ha müthiş bir kum fırtması başladı. 
Albay Kagna ile İtalyan generali Fu-

jiye Cezayirin cenup tar<.ıflarına ka
dar uçtular. O gün de bir şey buluna-

madı. Daha ertesi gtin Gadames - Gat 
yolu üzerinde araştırmalar yapıldı. 

Nihayet çöl tayyareciliğinin eski bir 

pilotu olan Albay Kagna bir tayyare 
gördü. Bu Simun tayyaresi idi. Dört 
kişi bunun etrafında toplanmış bulu
nuyordu. Bunlardan biri Vivyan El
cerdi. 

IGezi;fiJer f 
Türk'e içinden 

bakmalıyız 
Türk varlığının ne kadar al: 

incelendiğini dün, bir kere daha 
gördüm. Büyük bir hukukçu ile 
konuşuyordum. Söz, döne clola
fa "vakıf,, lara geçmişti. Eski 
"şartname,, ler içinde gerçekten 
üstünde pek durulmağa değenlcri 
olduğunu anlatıyordu. Dinle.:Iikçe 
gözlerim lal tafı gibi açı~dı. Bunla
rın arasından o kadar ince> öy!e 
asil bir ruh aydınlığı, o kadar 
temiz bir üıtünlük sızıyordu , ki, 
gönlümün dize geldiğini duyar gi• 
bi oldum. 

Türkü tarihe yalnız ağır kılı
cile perçinlenmiş bir varlık soyan
lara, onu ıade cessur, merd, doğ
ru, cömerd bilenlere öğretilecek 
çok daha güzel ve manalı tarafla
rımız var. 

Ne yazık, ki bu derin, bu içli, 
bu yüksek ve melek tarafımız 

işlenmemi§tir. Onu bütün büviik
lüğü ile ortaya koymak, Tiiik 
medeniyetinin ne mutlu bir ergin
liği olacak. 

Şu üç "vakıf,, ın hedelletine 
bakınız: 

1 - Zengin bir hayır sahibi, 
bir han yaptırarak gelirini §U gart
larla vakfetmiş: 

Her kimin devlet kapısına i§i 
düşer, zulüm gördüğü için şika
yet etmek dilerse ve vekü tutacak, 
pul alacak, davasını takip edecek 
parası olmazsa masrafı buradan 
verilecektir. 

Dünyanın ba§ka bir yerinde 
böyle bir "şartname., bulunabi1ir 
mi bilmem; fakat hakka vurgun
luğun bundan güzel örneği can 
aağlığıdır. Belhi gençliğinde hak
aı:dığa uğramıı ve acısını unuta
mıyarak böyle yapmıştır. Fakat 
ne oluraa olrun, bu ~artname halt 

S. Gezgin 
'(Lidfen sayıfayı çeviriniz) 

Hayatta mantıklı olmak iste
riz. Fakat hoşumuza giden ve 
güzel dediğimiz şeyleri hazzın, 
ve zevkin hududundan ayırarak J 

mutlaka bir münakaşa ve tahlil ------------.... -----------------..--------------........ --------·--
mev:ouu haline koymalıdır. 

Bazan harici alemi bir zevk 
~~İnde tatmayı arzıı ederiz. Dış 
a. em bir realite olduğu kadar bi
zım İr" b" O ~ın ır zevk membaıdır Ja .. 
b. zaman dünyayı empresyonist ======~::; T et r 1 k • ! 19 ========================-:::::==========================================================::::: 

;r hava içinde seyrederiz. Gün Çetinerin baba11, btanbula gelmeden önce oğluna htanbul kaldırımları üstünde dola,ılabilir hale gelir. - Çorak, ıs11z, ölü kasabalar. Oralarda na11l ya• 
şarulrr? o ur ki, dl§ alem bize bir ruh dün- olduğu kadar içinde doğup büyüdüğü ,ehre de ka • ceye kadar da fakülte binasından çıkmadı. "Babamın 

~a•tttın •ırlarını açar. 0 zaman vupnak humma11 ile yanıp kavrulmu§tu. Buraya gel- teneffüı edemediği hava beni zehirliyebilir,. diye dü· 

l
lf ôlemin tefe;rüatı ile mqgul dikten sonra ecnebi itgali albnda bulunan bir ,ehirin JÜDÜyordu. 

o m~yq lüzum görmeyiz. Ekspres- nasıl dayanılmaz zehirli bir hava ile aanh olduğunu Batını derslerinden kaldırmıyor, laboratuvarlar -
YOnııt ol d.. d daha nhtıma ayak basar basmaz anladı. dan, te,rihhaneden a'""'lrmyordu. Çalıtına ıaati bit • 

d 
. ur, unyayı sa e ruh a- ,,--

eseaınclen seyrederiz. Boğazın ıularma yasalnan yabancı harp gemile • tikten sonra akıamlan ve geceleri onun fakülte bina· 
Sait F • k# • S '• rini gö~k onu ııkıyor, fehrin kaldmnılannda dola· sının uçsuz bucaksız koridorlarında bir ıomnambül 

'k. ~ı aı ın emaver ıncle bu ,an yabancı askerlerin kasatura şakırtılarını ititmek gibi bakmadan görmeden dolattığı, bir §eyler bekle_ 
1 ı a emden alınmıf intibalar kay- ona güç geliyordu; utancından ölecek gibi oluyordu. diği, bir feyler aradıgıw , bir •eyler ıezinlemek istedigwi 
nıyor. ,. 

Bir hayli uğrattıktan ıonra Çetineri Tıp fakültesine görülürdü. Çetiner Anadoludan, harp edenlerden ve 
I k~u i":ıi.~alar güzeldir, muvaf- yatılı talebe olarak yerle,tirdi; oğlunu mektebin ka- babaıından haber beklerdi; hiç bir kimseye bir tey 

J
a ıclr. ıze lazım olan da bu ka- pısrnda göğsüne basıp öptü, bafıru çenesinden tutup sonnazdı, fena bir haber alacak diye ödü kopardı. 
an rr. kaldrrdı, ağlamak isteyip te ağhyamıyan ve kor gibi 

mek Ruhunun anteni havanın içinde yükseliyor, j .. -
B l d L-kan gözlerle gözlerine bakb; bir §eyler ıöyle l ,. un ara a k k • • l · P<ı ga ordulannm üıtünden afıp, süzülüp gelen muha • 

b cl'kl • 0 Yma ıstıyen er istedi, söyliyemedi; aynldı; hemen oracıktan, Hay· be eyen ı erı ad k re havadislerı"nı' gu"nu" gu"nu"ne topluyordu. Yaslan· ' oysunlar. d t 't d w t k ha .. .. ek 'ht" darpaca an zml e ogru e fına yunıyer ı ı· d w 
~ ıgı ve sevindiği günler olurdu; fakat inanının kı • 

Sadri Ertem lale kanşmak üzere Anadoluya geçti. ld w n ıgı günler olmarlı. 
Çetiner, bir kaç ay sonra Sakarya arkasından, 

ESKi ESERLERiN KORUNMA- uzun zaman cepte kalarak bunışmu§, elden ele geç. Birinci İnönü, ikinci fnönü, Sakarya, Dumlupı-
SIN/ TEMiN rr 1 ki • '-'lm" b' k Jd nar, 9 eylUl, tzmir, Bursa, Mudanya mütarekesi ve ı:. MIYENLER miş ve htanbula güç Ü e gıre~ı ış ır me tup a ı. 
CEZALANDIRILACAKLAR Bu mektupta şu satırlan okudu: nihayet lstanbulda milli ordunun askerleri ... 

. 
Başvekaletten dün vı·ıa·yete .. h. /stanbu1a ayak bastıfiım ı.ıe ayrıldtfi1m günler ara- Genç tıbbiyeli coşkun bir ıevinç içinde çıldm·-

b mu ım b · k "b • 'b · r B cak gibi olmuştu; bütün htanbul çıldıracak gibi ol -
. ı.r tamim gelmiştir. Bu tamimde ez- sındaki zaman bana ır a U8 gı ı ge ıyor. en 
~umıe U:e-:.!yor ki: fena. bir rüya görmilş okıcağım. Şimdi rahatım. muştu. Gece, gündüz, şenlik, kalabalık, fener alayı, 

" E k' z . Nefes almak için lazım olan ha.vayı buldu.m. işte miting, şölen ve vfrrekleri göğüslerin içinden kanal•-
.. - s ı eser erın, abidelerin hfts- . (andırıp uçuracak .dere<:ede ,iddetli, ıiddetli bir heye· ~~.m~~.afazası miiteaddit defalar bil- burada gözletim açık ol.arak madde halinde görüp 

b 
ıldıgı halde bazı yerlerde bunlara attlıyorıım: Benim toprağımda hii.rriyet havası var- can. 

akılmadığı .. .. 1 kt dır ben 't•anm, "benimkiler vardır. Orada havasız-
• . . goru me edir. Bu gibi , b ~ l 3 
asarı atıkanın iyi bir şekilde korun- lıktan ve yaba>ıctlıktan ogu .uyorurrı. 
masım tem· t ltktan ve yabancılıktan boğuluyordum. 

id'.3 . tn e miyenler hakkında en ·z la "l · za ı 
§ ~{.ctlı cezalar tatbik edilecektir.,, Bunun için belki mı yon rın o mesı zım ge e-
AR cck. Vatanı hurtarmak için ölmek lazımdır, fakat 

. ASTA ARAŞTIRMALARI kurtulan ııatanı milyonların in.san gibi ya~ıya-Oile-

de 
41'&.S~ii 5o'kağındaki kazı 1=ler'ına cekleri bir yer haline getirmek için de yaşamak Zti-
vam -rl•~--L.L- ... '!l 

t -wa.ir. Profesör Baks- zımdır. 
er warama işini dört koldan takıp et- Biz seninle bu işi payüı.1alım, oğlum; birincisini 

:ege karar vermiş ve sondaj şeklin- bana bırak, ikincisini sana vazife olarak veriyorum. 

e çah§lnalanna başlamıştır. Genç tıbbiyeli bir daha babaımdan haber almadı. 

Cetinerin hekim olup fakülteden çıkışı cumurİ. 
yet yıllanna rastgeliyor. Hastane sitajını da gördük· 
ten sonra arkadaşlarile beraber beklemeğe bafladı, 
yanmda konuşuyorlardı: 

- Mecburi hizmet derler, şimdi kaldırıp tarka 
atarlar! 

- Sanki beri tarafları farklı mı? .. Anadolu ba~. 
tanbata çöl ... 

- Gözünü ıevdiğim canını İstanbul, ıeni nasıl 
bırakacağız? 

Çetiner, htanbulda doğmuf, büyümü,, fehirden 
dı,arıya çıkmamıştı; fakat Anadoluda karlı dağlar, 

gittikçe uzayan ovalar, kıraç yerler, stepler, e&ki ve 
yıkık §ehirler bulunduğunu coğrafya kitaplarında o. 
kumuttu. Bunlan biliyordu, güçlükleri gözHe görür 
gibi oluyordu, çekilecek sıkıntılar şahıslanmış gibi 
gelip önüne dikiliyordu ve bunlann arasında, mesa
felerin üstünden aşan hayal olmuş bir varlık, taptaze 
bir heyecanla, ateş gibi sıcak, ona sesleniyordu: 

Anadoluyu milyonların insan gibi ya§ıyabilece • 
ği bir yer haline getinmk lazımdır. 

4 
Doktor Çetiner, K.ayseride üç yıl kaldı. Orta A· 

nadolunun bu uzak kasabasına varır varmaz etrafı • 
nın ilk önce htanbulda doğup büyümüş veya lstan
bulda okuyup yetİferek htanbullulaşmış ve taşraya 
gönderilmiş memurlar tarafından sanldığmı gördü. 
Bu adamlar, yerli olmıyan yeni b:r adamla kar~ıla · • 
tıklarına seviniyorlar: 

- Bize lstanbul kokusu getirc'iniz! 

Diyorlardı. Mektupçu, defterdar, evkaf m:!dürü 
Çırçır safasının, Beykoz paçaaının, Çırpıcıda kuzu çe· 
virmenin tadına doyamamış kimselerdi. Onlar bu 
alemleri ballandıra ballandıra, ağızlarının suyu c l;I\ 

aka anlattıkça doktor Çetiner sanki hiç geçmedii;i1 

hiç uğramadığı yabancı bir fehirden bahsediliyor • 
muf gibi söylenilenleri gözünün önünde canland ıra • 
nuyarak dinliyordu . 

Doktor Çetiner Çırpıcıyı hiç bilmiyordu; Ile:·· 
kozu Boğaziçinden vapurla geçtikçe uzaktan görür· 
dü; Sarıyere Çırçır suyuna t>ir kere küçüklüğün • 
de annesile, teyzesile ve kom~u teyzelerile birlikte 
gibnitti. 

(Arkası var), 
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n ·········-· ... • .. ·······--··· ... • .. ······----------.... ··--- r. :, ........................ - ....... ·--···--· ............. ______ •-::::::a::::::::::::::==-=:::::::.: 

!i Paırasız Doktor il 
;,:~.· KURUN okuyucularına yeni bir ponu ile müracaat edecek okurlarımız ı=ı· 

hizmette bulun•yor: Parasız mua • KURUN doktorları tarafından para· • : 1 
g yene.. sız muayene edileceklerdir. h 
!! KURUN hekimleri İstanbul ve Us- il 
ii küdar ve Kadrköy taraflannda hafta· RöNTGEN iŞLER! ii 

.

:.=.:; da birer gün KURUN okuyucularını Yedi kupon karşıhğında KURUN •:il. 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. sağlık servisinden alınacak bir kart· • .. .. 

:i Bundan istifade etmek için sadece la müracaat edildiği takdirde ront· =j :: ! .. 
•• ;:::·.~::: KURUM okuyucusu olmak ve ncş- gen mütehassısı Bay Ali Mahir film !!:ii:.İ=ı 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir- almak hususunda da hastaya azami 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- tenzilat yap~cak ve her türJü kolay-

:: ayene irin yetecektir. lığı gösterecektir. .. 

:.i.::.~.· ~UAYENE YERLERi RADYOLOJtK VE OPERATtK !! 
:: İstanbul için muayene yeri Kurun MUAYENELER H 
İ.!.İ idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka Doktorlarımız tarafından muay· :.~:.= 
t ra caddesinde Kurun idarehanesi ya- yen günlerde yapılan muayenelerde 
i! nında "V AKIT" kütüphanesine mü- bazı radyolojik ve operatik mua. H 
!i racaatla biriktirdikleri kuponlardan yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül- ii u yedisini gösterdikleri takdirde ken• müş ve bu gibi hastalardan fi 

1 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve- Şişlideki Şifa Yurduna ve , i! 

!: sikayı alanlar pazartesi gu"nleri öğ- d ·:·=: ya Ka tköyünde Moda caddesinde 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka- Röntken apartımanında Röntken mil. :: 

'11 

dar kütüphanenin üstünde KURUN tehasstsı Bayan Saadet Kamilin mua n 
idarehanesinde doktorumuza kendi • yenehanesine mUracaat edeceklere a- ii 

iSTANBUL - 18 ses musikisi plak . 
19 haberler. 19,15 operet musikisi plak. 
20 muhte1if sololar (plak). 20.30 stüc!· 
yo orkestraları. 21,30 son haberler. Sa
at 22 den sonra Anadolu ajansmm ga • 
zetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

BORSA 
5. 4 . 936 

muııannda yıldn (fıu'etll olanlar, bz:e 
rinde muamele görenlerdlr. Rakamlar 
Mat ız de kapanış aanıs tıyatlarıı ur. 

PARALAR 
• Londra rı2ı'.I •Viyana ~4,-

• Nevyork l2B60 "'Madrld 16 -
• Parlı l67.- • Berl!D ~2 -
•MUAno l\18 - • Varoova ~4 -
• BrUJuıeJ ıl4 ,- •Budapeşte ı!S -
• Ati.na ı!ll,·- • Bllkre!J t6 -
•Cenevn ~20.- • Belgrao b2-
• Sotya 2,l,- • Yokobııma tU -
• Amsteream lii,- •Altm IJ66 -
•Praa 112- • Baıılmoı 241 -:1 lerirri muayene ettirebileceklerdir. zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi i~ 

Q DtCER YERLER kararlaştırılmıştır; ancak bunun i. ii •-----------------• 

!
l • Üsküdar için muayene yeri Us - çin önce idarehancmize yedi kupon :i 

• Stokholm d8-

== küdarda Ahmediyede cenaze yanın • getirmek ve sağlık servisimizden !! 

! 
daki 20 numaralı evdir. Muayene gu·· - bu müesseselere hitaben bir tezkere := 

55 • nü ve saati cumartesi günleri öğle- almak lazımdır. ii 

1 
den sonra 14 den yirmiye kadardır. Doktorlarımız istiyenlerin tansi • i! 

• Kadıköyünde muayene yerı· Mu" - d b k ki ·b· B ı :! 
••• hürdarda 30 numaralı dokt.:ır Leon'un yonuna a a aca an gı 1 

e so - ·.==:.·E,·,. ğukluğundan, kulak hııstahklarmdan 
evidir. Muayene günü çarşamba, sa- şiHyetleri olanların da temin edi • 

H ati 14 • 20 arasıdır. len mütehassıslar tarafından, sağhk U 
:ı • Beyogvlunda muayene yerı· Par • iE !I servisimizin vereceği vesika muka- :: 
n makkapıda tramvay durağında 133 bilinde muayyen günlerde parasız H 
:! 1 H =! Si numara 1 asanbey apartımanında 2 muayeneleri de kararlaştırılmıştır. Ei 
:: inci katta röntgen mütehassısı ALt :: 
U t KUPONLAR Ei 
•• :.:: MAH Rin muaycnchancsidir. Bu - ·=.=·::. 

• rada muayene günü pazar, saati 14-18 Kuponların neşri deva!n edecek • 
:: 
~.·:.;:·: arasıdır. tir. Kupon biriktirmek için tarih sı• ~:i: 

• Kasımpaşada Postahane kar§ı • rasma riayet etmeye ıaruret yoktur. 
H sında Trakya apartımanında doktor Yedi kupon gösteren her okuyucu u 
;! Kirimi muayenehanesidir. Muayene bir kere muayene edilmek hakkını H u günü pazartesi, muayene saati 14-20 kazanmış demektir. n 
.
=·:': arasıdır. DtKKA T - Kuponlanmız her :: 
1 Yukarıda işaret edilen yerlere ya· gün birinci sayfamızda, gazetemizin Si 
": ... 
;: zdı saatlerde KURUNun yedi ku • başlığt Y3;nındadır. !! 
:: ·:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::=:-.. -:::::-.:::::s:::::ı::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::iE 

ESKİŞEHİR ASI' 
SİNEMADA 

HALK OPERET 

6 ~Iayıs 
Çarşamba ak~., 

HALiME 

~ ............... 1 Adisababanın 

7 M-ayts 

Perşembe akşamı 

FLORYA 

uğrunda •ıyrılmıg bir kılıcı ne ka
dar andırıyor. 

2 - Gene bir zengin bir sıra 
dükkan kurduruyor, şartnamesin· 
de §Unlar var: 

sukutu 
(Uçüncüde,ı devam) 

henüz istilaya uğramamış taraflarında 

kıyam ederek harbe devam etmek ka -
bi~~yetinde olan bir Habeş şefi görül . \ 
muyor. O halde Habeıı harbini bir tara- ' 
fa bırakarak bu neticeden doğması bel -
lcncn meseleleri tetkik etmek daha doğ~ 
ru olur. 

Bu meselelerin birincisi zecri tedbir
lerdir. Zecri tedbirler, İtalyanın zaferi 
üzerine ilga mı edilecek, yoksa şiddet
lendirilecek mi? ı 

Zecri tedbirleri tatbik eden devlet
ler içinde bunların ilgasına taraftar o -1 
tanlar bulunuyor. Tecavüze mani olmak 
için kararlaştırılan bu tedbirler, teca •

1 

vüzü durdurmadı. 11 mayısta toplana -j 
cak olan kom:eyin her şeyden evvel bu I 

ÇEKLER 
• Lon<1ra ti21.W *Viyana •. ~:mı 
•Nevyorlı u.79~fı • Madrtd l>.8210 
•Parll l2.0!3 • BerliD 1.97ti0 
• MiUlno lO.Ob • Varşova i222U 
•Brüksel 166~8 • Budape~te ı.rıo 

•Atına ")l:l rıo • BUkre§ 1084825 

•Cene~ i!H2b • Belgrad li4 IJO;,O 

• SOtya 6',HS7b • Yokohama t.7b7ô 

• Amsterdam 1.171.Jô • Moskova 1!~8787 

•Prağ 111.2210 c: Stokholm ~11ö7 

ESHAM 
Lş SAJJkuı LOBO I'ramvay lf.W 
Anadolu l/821> <..,."imentu 10 fi() 
Reji :H2b Unyon Del uoo 
Şlr. Hayrly 16000 Şark Del JOO 

* Merkez Bank t:U~b Balya HJO 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza ı lXJ 
Ponomonb ,.,,rıo Telefon ıoo 

tstlkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Bor. l ::!!UO l!:lektrlk vCIW . -. n ıııs:ı Tramvay tU,70 . .... ın 21!tı2 Kıhtım 14:(Jô 

lsUk.Dahlll U900 • AJl.adO}U ) t8 tiU 

"' Ergezı1 İstik. 91:1,00 "'Anadolu n llj,'lU 

192!1 A M lOUO Alladolu lll 41:1 ~u 
• s. Erzurum ~Ilı 7b MllınessU A Wl.ılı 

Zahire satışı 

btanbul ticaret ve zahire borsa•mda dUJI 

muamele cöreo (kUo) maddelerı 

KJ. P. K§. P. 
Nev'i: En az En l:Ok 

Buğday (yumuıak) 6,25 7,3 

" 
(sert) 5,35 6 

" 
(k(z(lca 6 

Arpa 3,35 
Çavdar S,2,5 
Mmr (sarı) 5,9 5,22,5 
Kuıyemi döl'me 9,20 
Tiftik (oğlak) 89,28 94,10 

,. (mal) 78,30 87,30 
Peynir (beyaz) 19,15 23 

,, (ka'3r) 30 37 
Sansar deriıi çifti 2000 2350 
Kunduz derisi çifti 1275 
Porsuk derisi çifti 600 
Çakal derisi çifti 180 200 

1 

1 

1 

Bu yapıların geliri, evlerde 
beslemelik eden kız ve erkek ço
cukların yapacakları ziyanlara 
karıılıktır. Ôksüz yavruların kı
racakları §eyler bu para ile yeni· 
lenecektir. 

Bir öksüz çocuğun el kapısın
daki halini düşünmek, bir kaza 
yüzünden uğrıyacakları azarlara, 
yiyecekleri dayaklara sipe1 ol
mak... Bu, ne ince bi ... yürek, bu 
ne yüksek bir ruhtur. 

mesele ile karşılaşacağı şüphe götür - ':...---------------: 

mez. 1---------...,.---,.----"!I 
Sonra İtalyanın Habeşistanı istila et• T k • Ça ... aınba Per,embe 

Türkün sert, yalçın, savaşçı 

varlığı içinde ne içli bir ;tÜrek 
çarphğına bundan güzel şahit a· 
ranılır mı?. 

Bir başkası, vakfının ge~irini 
timarhanelere bağışlamtş ve haf
tada iki kere şehrin en iyi saz us
talarının hastalara çalma~ını şart, 
koşmuş. Musikinin ruh lıastal.ıhla
rı üstündeki §ilalı tesirini yeni an
ladık sanıyorduk. Fakat vakfın 

tarihi çok eskidir. 

Her §ey gösteriyor, ki Türkü 
yeni baştan ve safha safha tetkik 
adeselerinden geçirmek gerektir .. 
Bari bunu olsun yabancılara bırak
mıyal1111o 

S. Ciezgin 

mesi İngiltere ile İtalya arasında bir 8 VIBJ 6 Mayıs 7 Mayıs 
Akdeniz meselesi çıkarmış; ve İtalya ile ======= 14 Sefer l S Sefer. 
İngiltere arasındaki rekabeti şiddetlen- GUn doğı,ışu 4 52 4 52 
dirmiştir. G1ln tıatışı 19,10 19,I I 

B Satiatı oam!U!J 4 00 4 00 
u yüzden ne gibi hadiselerin çık - ogıe oama.zı 12 1 r 1211 

ması muhtemel olduğunu şimdiden öl~· ikindi namazı 16.04 r fi,0-t 
mek çok güçtiir. Fakat İtalyanın Af ·ı Akşnm namllZ' 19,ırı 1911 
rikada yerleşmesi İngiltere ile İtalya a • 'lAtsı rıRm 1 1.ı 20 ;;4 20 :16 
rasında bu kıtada da mühim bir teka . lmsal< 2 ;'i ı ez ;)4 

Ytlın ge<;l'D gU~rı 1 :ı.5 T2f> 
bet vücude getirmiştir. Yılın ka ııın gilnlert 240 2 19 

Çünkü Habeş toprakları aşağı yu - -:,. __ ..,. ___ .._-"" ______ .:-.; 

kan her taraftan İngiliz topraklan ile 
çevrilmiş bir haldedir. İtalyamn Hc-be
şistan ile Libyayı karadan bağlamak ir
temesi ve bunun için İngiliz müsternle -
kelerinden arazi almağa teşebbüs et -

1 

mesi, İngilterenin J\frikaclaki mevcudi · 
yetini sarsıntıya uğratac::ıh mahiyette -
dit. 

Hülasa İtalya - Habeş harbi bit -
miş olabilir, fakat İngiltere - İtalya 

savaşının ba~lamış olduru da asikardrr. 

"' "' 

iç Bakanımız Ankarada 
Bir kaç gündür şehrimizde bulunan 

iç bakanımız Bay ŞtikrU Kaya dUn ak.
1 

§amki trenle Ankaraya gitmiştir. 1 

ESNAF BANKASI 

E~n tf bankasının t::ı.sfiye meselesi 
son d~fa yapılan bir içtiıııada gene J 

bir net:ceye bağlanamamıştır. Son 
müdür ve son muhasebecisinin hesap 
ları c;ıkarınaları teklif ediimiştir. 

Eu t eklif mümıka~a edilmek üzere 
topl:ıntı 28 mayısa kalmıştır. 

tKTtSA TLILAR GEZlNTlSt 

Yl\ksek İktisat ve Ticaret mektebi 
talebe ccmjyctinin tertip ettiği Bahar 
gezint~si lJ. 5. 936 pazar günü yapı

lacaktır. O gün talebe, hocaları v~ da
\'etlilcrile vapur~a Adaya gidecekler 
ve akşaM dönüşte yine vapurla bir 
deniz gezintisi yapacaklardır. 

Aşıkın tavsiqeleri 
-· Artık bıktım, usandım. Mah. ! 

kemeye müracaat edip boşanma da- 1 

vas~ açacağım. j 
Karısının bu sözlerine karşı artık ı· 

Roje Janviyenin tahammülü kalma
mıştı. Hele hiç bitmi)en bu trajedi 
ve komedilerin daima e.<Jki dostu Fab. 
risin önünde tekrarla :ıması onu cia
ha ziyade kızdırıyordu. Bununla he
raber arkadaşının karş•sında 1•\icük 
düşmemek i<:in itidalini bozma ıh \'e: 

- Adam sen de. bunlar siniı 

buhraml Bak eve geldifri zaman ku-1 
zu gibi olacak. Asıl erkeklik. bö~ lf• 
şımarıklıklara metelik vermemek tir , 

Dedi. Dostu baş·nı ~llryaral· 
cevap verdi: 

- Zannetm(>m. l\armın hir a~ık · 

olduğunu biliyorum. Bunlar o;;"nclen 
ayrılıp da onunla evlenmek için \'C!•İ 

}elerdir. Ama oh olsun. San.ı n<' 
yapılsa azdır. 

- Neden? 
- Neden olacak? Ge~.en y,Ür! sen-

den elli frank istedim ete tuttun ~·iTmi 
frank verdin 

Fabrisin söylediğ! ya lan de~ilrli 

Bayan Roje Janviyenin gerçeldeıı bir 
aşıkı vardı. Z:m~in. bekar kad•n •r. 
kocasmdan daha genç bir adam 1<;1. 
bette ki kadrn onunla evlenmek io;;t.i 
yecckti. Bunun i~indir ki P.ayan 
.Janviye öfke ile f'vdcn çıkınca ii~ılı·n ::

ko~tu. Bir kanap<' iiı<'rine k~ndini 

attı. A~Jar gibi hir -;;esle şikavt>tr 

başladı: 

- Ah sevgilim. art:k t2hammii 
Jüm kalmadı. Koc:tm günden l!'Ür.(' 

çekilmez bir hale geliyor. 

- Vah, cicim. vah yavrum ... 

- Ya, bu hayatın bana ne lladar 

ızhrap çektirdiğini kaç defa "öyle. 
dim. Ne talihsizlik yarabbi! 

- Gerçekten öyle Fakat e]df'n 
ne gelir? 

- D::ha önce seninle tanışmış ol. 
saydım. 

- Ne iyi olacaktı. 
- Ben artık bu adamla yaşıya. 

marn. 

- Öyle mi? Peki ne yapacaksın? 

- Korkma, kendimi öldiirecek de. 
ğilim. Basit bir şey, bo~anacağım. 

- Serbest kalacak.qın demek? 

- Seııi kıskanç seni! Serbest ka-
lınca nelt>r yapacağımı sanıyorsun?. 
Hayır, öyle değil. Başka bir kocam 
olacak. 

Hayan Janviye bunu söylerken 
işveli gözlerile a.ş-krna baktr. Onu 
çok ince, çok zeki biliyordu. Ji'almt 
şimdi umdnjtu gibi görmedi. Adam a
deta aphılla~mıştr. l\:'drnın ~frvledik

lcrini aniar:ıı:or gibiydi Ja=1vi:·e 
daha açık konıışmak lüzmr.unu his. 
setti.: 

- Bo'.;anm:ı kararını aldıktan ~on
ra artık biribirimizin olmıya hir bir 
mani kalmaz değil mi? j 

- Tfocan bizim maceramızı bili-1 
yor mu? 

- Hayır, onun bir şeyden habe
ri yok. 

- O halde bu ayrılık kocan için 
pek fena olur. 

- Bana ne?. Boşanmayı k1>ndisi 
hakketm:ştir. 

- Bövle düşünme! Kocanın tam 
sıhhatte bir adam olmadığını biliyo. 
rum. Böyle bir vaziyet ölümüne se
bep olabilir. 

- Ne demek? Kendisini ö?dürür 
mü demek istiyorsun? 

- Bilir miyim?... Fakat hir kere 
düşünelim. Biitün bu gürültiiler ne 
için? Bir anln~amamak değ'it .mi'! 

- Ya hasisliği? 
- Ne yapsın? Serveti senin israf-

larına yeti~ir mi? 
- Ya beni ihmal edişi? 
- Bundan şikayet etmek sana, 

bana düşmez. 
- Benimlt> ne sinemaya gidh'or, 

ne tiyatroya. Artık yorulmu~, bit. 
miş bir adam. Erken yatar, baş:m 
yastığa koyu::tca horJamağa baş•ar. 

- Her ;tk~.-m ~incrrıav;ı fiva•r-.,·a 
gitmt>k için mali .,,aziyeti müsait de. 
ğilse ... 

- Fransızcadan -

- Demek ki onc!an ayrılmamamı 
tavsiye ediyorsun, Ö,\ le mi? Bunu 
senin ağzından mı işitiyorum? 

- ~üµhesiz! Ben kendi saadetimi 
başkalarının felaketj üzerine kura
cak dejihm. 

- O halde beni istemiyorsun'! 
- Ba:C, hijy}e bir sual brşısın-

da kalacaı!ımı hi\ c!üşünm~~iştim .. 
('ok ince bit T.e:c:ln \"armış Seni tl'b
rik ederim. 

Roje Janviye, dcs:u He karşı kar
~ıya ge~miş, henüz )emeğe ı:a~ıarn•:ı
Jardı. Baya:ı .Jan,·i)P yemek sa. 
tonuna giriverdi . Öğleden sonra kop
muş olan kıyametten sonra. karı ko
ca biribint>•·in~ bir ~ev söy!iyC'miye. 
cek \'aziy2tte idiler. Fakat Fnbris 
işi tatlım hağ!amak i~in dedi ki: 

- KH·anız pek müteesirdl. Geç 
kalmanıza bir türlü bir sebep bula
ntı) or, h:ı kazaya uitram•ş olmanız_ 
dan korkuyordu. Sizi ne kadar sev.,., 
diğini hilS{'niz ... 

- fütiyorum. biliyorum. 
- o~roinki küçük sakal:ışmadan 

ne kadar sarsılm:s;tı :\e ise canım, 
Runlar ehnmmi.} ef<'iz Ş~)·ler. Artık 
un•ı'malı deril mi? 

K a ·?m kr.ca.ı;;ı.,:ı lrılrnrak tatlı bir 
{tiiliimqer.ıe ne e~vnp v.erdi: 

- Hakkınız var. Ben çoktan u
nuttum! 

Ray Ro ·e JanYiye yerinden kalk
tı. Ka rı~rnr kurakhyarak alnından 

Hr öpüci.'k koı-rlnrdu. Sonra dostu
na yavaı;;"a derli ld: 

- 'an i. dediğim gibi oldu de-
·~il mi? 

Gelecek göçmen 
( Ustyanı l incide) 

büyük bir dostluk fikrile iki taraf ara • 
sında aktcdilmiştir. Ve her iki memle. 

ketin merJaatlerİne uygundur. · ... 
''Türf.ı:iyede, hükümetin bir iskan po. 

liti!msr clduğu gibi Ror.;::ınyanın da bir 
iskan politikası vardır. Müslüman Türk 
lerin terkettikleri yerlere, Romanya hü
kumeti .l\'hkedonya ve Banat' dan Ro • 
menleri getirip yerle§tiriyor. Her iki 
devletin muayyen bir iskan politikası 

olması, anlaşmayı pek ziyade kolaylat
tnmrştır. 

''Romanyadan gelen Türklerin mal • 
l:ın, paralan kat'ile,mek üzere olan mu
kavelenin hükiimlerine göre, tamamen 
mahfuz kalac:ıktır •. 

''Hükum~timiz, gelen muhacire tor• 
raa verdiği, ev yaptm!ığı gibi, iskan ve 
İstihsalin lüzum gös~erdiği her nevi le
vazımı temin ettiği için, yeni mukavele 
hükümleri:ıe göre, P..omanyaclaki müs • 
lüman Tür!,ler oradaki topraklarını ve 
her çe1it yap:larını kendi hükümetimize 
terltctmiş oluyorlar. Ve biz ele bunları, 
Rom:ınya hükume!ine, kararhşmış bir 
fiyat üzeri:ıe tcr~tc.diyoruz. Bu suretle 
hükum:?~i::ıizin e1hıe gcçec~k para, doğ
rudan doğnıya veya dola:yı~ile idcinı •• 
lakadar eden m:::lzcr..:cnin Romanya pi· 
yasasınt:!an satın alınması için harcan:>. 
cali: ve bu malze:ne, burada ihtiyaca gÖ· 
re ku!lanılacı:.ktır. Fazla ta'si15ta girİ~· 
meksizin, ıize, bu suret!e elı!e edilecek 
malzemenin iskan ihtiyaçlarım mühim 
surette kolaylaş~ıracağmı temin ede~i • 
lirim. M~lt:ıvel~nin göz önünde tuttuğu 
dört mıntakada bu sene gelecek 16,000 
göçmenden maada 102,000 müslüman 
Türk daha ltalıyor. önümüzdeki dört 
yıl içinde bunların nakli de ikıı:al edi • 
leccktir. 

"Gelecek yıl!ar içinde alınacak rr.ilc· 
darlan sıhhiye evkaleti vaktinde Bük • 
reşe bilc?ire:ektir. 

"Göçmen mıntaksnın ahalisi Türk tr• 
krnın en güzel Örneklerindendir. Kötü 
itiyatlara düşmem:ı, sağ!nm bünyeli. 
çalışkan \'e güzel insanlardır. Mem1e • 
ketimizde nereye yerleşjrlerse, orasını la 
sa bir zamanda m:ur.~r edecekler, bir 
feyz yuva:ı haline ko:racakladır. Ve 

he;>si, hare!cet ede=ekleri günü ıı-.:,:r • 
sızlıkla beklemektedirler." 

Jf. Jf. ,,. 

Bükre§ elçimiz Bay Suphi Tanrı • 
över bugün öğleden son::a oğlu Bay 
Demir Tanrıövcrle Bükreşe gidecektir. 



Italyanlar Adisa babada 
(Vstyanı 1 incide) 

1MPARM'OR ClBUTtDEN NASIL 
AYRILDI? 

A,.\IBR1KA TEBAASI TEHLİKELER 
GEÇİRDİ 

Türk Kuşunun 
yıldönümü 

Sovyetier birliğinin 

F ransanın dış siyaseti 
değişecek mi ? 

Cibuti. 5 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. Hull, 
Adisababadaki Amerikan sefaretha
nesi erkanı ve memurlannm hemen 
İngiliz sefarethanesine nekledilmeei 
için emir vermiştir. Amerikan harici
ye nezareti, B. Hull'un bu kararı ver
mesinin sebebi İngiltere hariciye neza 
retinden gelen bir haberde Adisı:ı.baba 
daki İngiliz elçisinin Amerikan sefa
rethanesiııi müdafaa etmek için elin
deki kuvvetlerden bir miktarım ayıra
mıyacağmı, ancak sefar<:!thane erkan 
ve memurlarının nakli için kuvvet 
gönderebileceğini bildirmiş olması ol
duğunu beyan etmektedir . 

tebriki .. lngiltere Sosyalistlere dayanarak zecri 
Ankara, 5 (A.A.) - Turk Kuşu- db• } . k . • Dün tam saat 17,30 da Necaşi ile 

ailesi ve maiyeti bilhassa kendilerini 
almak i~in Adenden gelmiş olan Ent. 
reprise ismindeki İngiliz kruvazörüne 
binerlerken pek müessir sahneler ol
muştur. 

nun yıl dönümü münasebetile Sovyet te )f efl arttırma JStJyOfffiUŞ 
Sosyalist Cumhuriyetleri Ittihadı Os. 

Saat 16 dan itibaren caddelerde bi
rikmiş okn halk vali konağının etra
fında gördükleri hareket ve faaliyet
ten imparatorun azimetinin pek ya
kın olduğunu anlamış bulunuyordu. 

.Arskeri merasimi yapmak üzere sa
ra.~m yakınında Senegalli efrattan 
murekkep bir bölük ~~ .. teskil etmiş
ti. Bütün sivil ve askeri 'memıırlar, 
büyük üniformalarını giym;ş old•1kla
rı h~lde hazır bulunuyorfa :dı. 

Bır takım İsveçli ve Hab.!sli zabit
ler, tı:ı.ıparatorla bir kaç daklka görüş 
mek uzere saraya geldiler Ras Ghe
tacho ile Ras Kassa ve diğer bir <;ok 
Habeş rüesası ilk olarak saraydan 
ç~~tılar. Müteakiben lngiliz kruvazö
r~ne men~up iki zabit gelerek Nec:a
şıye gemilerinin biraz sonra hareket 
edeceğin~ bildirdiler. Bir kaç dakika 
sonra Neçaşi, imparatoriçe ve çocuk
ları Yerlere kapanmış olaıı Habeş rü
esasının le§kil etmiş oldukları iki saf 
arasında sarayın merdivenlerinden 
Yavaş y.ıvaş indiler ve emirlerine a
made kılınmış olan resmi otomobillere 
bindiler. Sarayın önünde havanın çok 
sıcak olmasına rağmen büyük bir 
halk kitl~si bulunuyordu. Otomobil
ler, rıhtıma doğru yola çıktılar. 

Hayle Selasyc ile maiyeti, Entre
prisa vapuruna bindiler ve vapur he
ınen demir alarak yola düzüldü. 
HABEŞLER SEF ARET!MtZE Hü-

CUM ETTİLER 
Londra, 5 (A.A.) - Reuterin A

disababadan aldığı bir habere göre 
şehri ya,b'ma etmekte olan asiler muh 
telif elçiliklere de hücum etmişlerdir. 

•91 '"""Tütlt elçiliğinde bulunan Avrupalı 
ve TUrl~ mültecilerine karşı bir kaç 
v,Uz Habc~ tüfcnk ve mitralyöz ateşile 
hücum etmişlerdir. Elçilik bu tecavü
ze mukavemet göstermişSf; de akşa

ma doğru müdafaayı idame edecek 
vasıtaya malik olmadığım bilcUrmiı) 
ve yardım istemiştir. Bu talep üzerine 
bir !ngiliz yardımcı mi.ifrczesi Türki
ye elçiliğine gitmiş ve Türk elçiliği 

nıeınurlar: İngiliz sefaretme getiril
nıiştir. Amerika elçiliği de hücuma 
utramış ve bu elçilik dd daha fazla 
nıukavemet gösteremiyeceğini bildir
~iştir. Belçika elçiliğindeki mültecile
~~ Vaziyeti, yiyeceksizlikten ve müt-

Sefarethane erkan ve memurları
nın İngiliz sefarethanesine nakli hak
kında B. Hull tarafından verilen emre 
cevaben Adisababadaki Amerikan el
çisi bu sabah saat üçte şöyle bir tel
siz göndermiştir: 

"Sefarethaneden çıkmamamııı mu
vafık olacağı mütaleasındnyız. Henüz 
Ingiliz sf'iaretile temas halinde d~~
liz, fakat kendimizi kurtarmak ıçın 
başka çare kalmamış olduğunu görün 
ce emrinızi yerine getirmekte tered
düt etmiyeceğim.,, 

Saat 6 da hariciye nezareti, yeni 
bir telsiz daha almıştır. Bunda da şöy 
le denilmektedir: 

''Bi?.e karşı bir kaç el sfü\h atıldı. 
Fakat tUfenk ateşi dünkü kadar şid
detli değildir. Acil bir tehlike karşı
sında değiliz.,, 

ASİ HABEŞLERİN YAPTIKLARI 
Paris, 5 (A.A.) - Fransanın A

disababa elçisi B. Botlar, hariciye ne
zaretine göndermiş olduğ11 telgrafna
mede ~ İtalyan tayyaresinin dün öğ
leden sonra Habeş payıta.htının üze
rinde uçmuş olduğunu bildirmiştir. 

Mitralyözlerle mücehhez olan Ha
beşli asi grupları, şehrin sevkülceyşi 
noktalarını işgal etmekte ve yerli ma 
halleleri yağma eylemektedirler. 

Sefarethanelere yeniden taarruz
larda bulunulmasmdan erıdişe edil
mektedir. 

Fransız ve İngiliz sefarethanelerin 
den gönde.rilmiş olan kamyonlar bir 
çok yaralıları toplayıp almışlardır. 

Bütün Fransız tebaası sağ ve sa
limdir. 

Yunanlı bir sinema sahibi asiler 
tarafından hançerle öldürülmüştür. 

İMPARATOR LONDRADA MI 
OTURACAK? 

Londra, 6 (.A.A.) - Neçaşi, Hyd 
parkın karşısında Kinghtsbridgede 
bir ev satın almıştır. İmp.:ı.ratorun ai
lesi, tahsilini lngilterede yapacak olan 
veliahtı ziyarete geldiklcrı zaman bu 
evde oturacaklardır. 

SUYA DÜŞEN SON PROJE! 

sovyakim merkez konseyi başkanı iJe 
Türk Hava Kurumu başkanı arasında 
aşağıdaki telgraflar çekilmiştir: 

Türk Kuşunun senei devriyesi mü. 
na&ebetile şahsınıza ve Tii.rk Kuşu 
üyelerine en candan saygılarımı su
nar ve dost büyük Tiirkiye Cumuri
yeti havacılığı için parlak başarılar 
ve devamlı tekamül dilerim. 

S. S. C. l Osmaviahim 
merkez konseyi başkanı 

EIDEJJ!ANN 
Bay Eidemann _ Konsey başkanı -

Moskova 
Değerli Sovyet miitelrnssıslarmrn 

yardımlarile ilk verimli senesini dol. 
duran Türk Kuşunun yıl dönümünü 
kutlıyan telgrafınıza ve Türk hava
cılığının muvaffakiyeti için beslediği
niz giizel duygulara çok teşekkür e_ 
der, dost Sovyet milletini ve Sovyct 
havacılığını şalısmı::la selamlarım. 

Türk Hava Kurumu Başkanı 
Çoruh saylavı 
FUAT BULCA 

lngiltere'.nin 
sualleri 

Son defa gözden 
geçiri liy~? 

Londra, 5 (A.A.) - Almarıyaya 

gönderilecek İngiliz sual listesinin met 
nini nihai olarak tasdik etmek üzere 
bir Bakanlar komitesi teşkil olunmuş 
tur. Şimdi Dış bakanlık evvelce ha
zırlanan metinde yapılacak bazı ta
dillt ile meşgul olmaktadır. Bakanlar 
komitesinin toplantısı henüz t.esbit 
edilmemiştir. 

lspanya'da 
Karışıklıklar çıktı 
Madrit, 5 (A.A.) - Dün zabıta ile 

Saint - Vincent - de - Pıul kilisesini 
ateşe vermek istiyen komünistler ara 
smda vahim bir arbede çıkmıştır. Nü
mayişçiler, muhafızların üzerine ateş 
etmişler onlar da şiddetli hücumlarda 
bulunmak mecburiyetinde kalmışlar
dır. 

tfaiye efradı, komilnist nümayişçi 
lerin dün öğleden sonra çıkarmış ol
dukları yangınların hasarlarını ta.h
did etmeğ~ muvaffak olmuşlardır. 

ış surett(; yağmakta ola:ı yağmurlar 
dan feci bir halde bulunmaktadır. 
ADlSA.BABA ALINMADAN EV\1EL .. 

Londra 5 (A.A.) - V8ziyetin son 11ııattıntHNlntlllHHllllllnıtll•-mı••u11•ıııım•u ... nıttı111111111ıouııı-•m1111uımr 

inkişafları. dolayısile Habeşistan için D •• t d } 
Londra, 5 (A.A.) - Adisababadaki 

~erikan scfarethanesine iltica et
~ş ·olan kadın ve çocukkrm hiç bir 
. dıse zuhuruna meydan verilnıeksi-

2": lngiliz sefarethanesine nakledil
:ış Oldukları öğrenilmiştir. Sefaret-

500.000 İngiliz lirası ikrazda bulunul- Or eV et 
masma ait proje kat'i surette terke- d 
dilmiştir. arasın a 

~nle memurları, yerleri!li terketme
ınış.erdlr. Bu nıemurlar yağmacıların 
Yenıden ' 
1 Yapmaları muhtemel taarruz 
arına ka?'şı 1 d"l . . ""daf k.f <en ı erını mu aaya 
~ ayet edecek miktarda silah ve mü

hımmata malik bulunmaktadırlar. 
Evvelki g . ece Habeşlı haydutlar 

KURŞUN YAGMURU ALTINDA 
SAFA! 

Londra, 5 (A.A.) - 'rimes gaze
tesinin, Adisababadaki hususi muha
biri B. Steer diln İngiliz SE>farethane
sinde asilerin kurşunlarının VlZlltıları 
ve mitral~özlerin çatırdıları arasında 
bir İspanyol gazetesinin muhabiri o
lan Matmazel Margharita de Harrera 
ile evlenmiştir. şurada burada kalmış olan kadm v~ 

çocukları toplıyan Avrupalılar üzeri----------------

ne ateş acmışlardır Bir İngiliz mis- Büyük Elçimiz 
Yoneri yaralanmış ~e ayni kamyonda 

~~~~~ar~ iki Habeşli kadın da tel<2f ol- Sovyet /er tayyare 
ra _Ortada d.olaşmakta olun şayialara karargahında 
hi ~-en, Adısababaya şimdiye )tadar 

ç _ır İtalyan müfrezesi girmemiştir. Moskova, :> (A.A.) - Sovyet mer-
Bır Çok evler, ltalyan kuvvetlerinin kezi icra komitesi reisi Kalenin ve 

~uvasalatına intizaren beyaz bayrak- halk komiserleri heyeti reisi Molotof, 
ar çekmişlerdir. Numan Menemencioğlunu kabul et-

BlNLERCE ECNEBİ AÇ KALDI mişlerdir. Her iki kabulde de Tür-
Cibut" 5 kiye büyük elçisi Zekai Apaydın ve 

l ı, (A.A.) - Adi~ababadan · · K t k. 
~lt~an son haberlerde 2.000 kişinin dış komiserlik muannı res ens ı 
ı ıca etm· 1 - hazır bulunmuşlardır. h ış o dugu Fransız sefaret- -

1 
d 

anesinin pazar gecesinden beri yağ- Numan Menemenciog u, yanın a 
~acılar <, :!telcri trafından kuşatılmıs Apaydın, Türkiye elçiliği memurları 
0 duğu bildirilmcl:tcdir. Yiyecek kal~ ve Sovyet dış bakanlık erkanı bulun. 
~anı~ştır. ~ransız elçisi Cibutiden yar duğu halde Toşkino tayyare kararga
. ım ısteınıştir. Cibutiden Adisababa hını ziyaret etmiş ve bilhassa para
ıle demiryoiu boyundaki başlıca istas şüt şubesine a1clka, göstermiştir. Mos. 
Y.onl~ Senegalli takviye müfrezele- kovada Pratik talim yapmakta olan 
rıle yıyecek ve mühimmat gönderil- Türk paraşütçuleri grupunun talfm-
ıniştir. Ierini de seyretmiştir. 

(llstyanı ı incide) 

lantısında görüşülrnüştür. Konferans 
mahafilinde bu ~e~elenin yalnız Yugos
lavya menfaatlerının müdafaası işi ol -
madığmı, çünkü Balkan harici bir dev· 
Jetin Balkan işlerine karışması keyfi • 
yetinin Balkan camiasına ve onu terkip 
eden ayrı ayrı her devlete karşı müsavi 
bir tehlike te§kil ettiği işaret edilmek -
tedir. 

Bu mesele üzerindeki görüşmeler • 
den sonra dört devletin askeri teşriki 
mesaisini tesbit edecek askeri bir Bal • 
kan Paktı tanzim edilrnesi kararlaştırıl
mıştır. 

ANTANTA BULCARIST AN DA 
GtRECEK Mt? 

Konsey Bulgaristanın vaziyetini de 
görüşmüştür. 

Bulgaristanın boğazlar meselesinde 
bize karşı aldığı dostane taVIrla Bulgar 
hükumetinin siyasetinde komşularile 
iyi geçinme temayülleri görünmekte -
dir. 

Bay Stoyadinoviç antanta şimdiye 
kadar girmemi§ olan Balkan hükumet • 
terinin de bu pakta iştiraklerini arzu e'• 
tiğini ııöyliyerek şöyle demiştir: 
"Kapımz bent dairesinde bize tefriki 

mesailerini getinnek ve kendi menfaat
lerini bizim menfaatlerimizle birleştir -
mek istiyenlere daitna açıktır. 
Fakat kuvvetli ve seçilmez budutlan .1 

Paris, 5 (A.A.) - Liberte gazetesi} 
sosyalistlerin henüz bir karar verme
miş olduklarım yazarak, Sarraut ka· 
binesinin biraz tadilatla meclise çık
ması ihtimali mevcut olduğunu bildir
mekte ve bir sol cenahlar blokunun 
dış siyasayı değiştirmesi imkanıı:ıdar 

endişe etmektedir. 
ltalyan - Habeş anlaşmazlrğınır 

süel kısmı bitmiştir. Şimdi diploma
tik ve siyasal kısım başlıyor. İngilte

re süel kısmı kaybetmiştir. Diploma
tik kısmı da kaybetmek istemiyor. 
Ve daha şimdiden ltalyaya karşı yeni 
zecri tedbirler tatbikini temin için 
halk cephesini kullanmak istiyen İn
giliz sesleri duyuluyor. 
ESKi BAŞVEKiL KALACAK MI? 

• Faris, 5 (A.A.) - Bay Sarraut, se • 
çimden sonra hadis olan durum hak -
kında bugün cumur başkam Bay Leb
run ile görüşecektir. Siyasal mahfeller, 
Bay Sarraut'nun hükOmetin başında kr- , 
lacağım zannetmektedirler. 

Paris, 5 (A.A.) - Gazeteler, hatta 
''halkçdar cephesi,, tarafından teşkil e -
dilecek herhangi bir hükumete düşman 
kesilecekleri tabii olanları da dahil ol -
mak üzere, böyle bir hükumet teşkili 

tecrübesinin zaruri olduğunu kabul ve 
teslim etmektedirler. 

Petit Parisien gazetesi, diyor ki: 
Bütün memleketin ittifak ettiği bir 

nokta vardır. O da iktidar mevkiine 
1 

"Halkçılar cepheıi,, nin gelmesinjn zr
ruri olduğu keyfiyetidir. Hiç kimse, 1 

"insanlığın 
• 

temın 

ba§ka tür]ü hareket edilmesinin mana• 
sını anlamıyacaktır. Teamüller, sabit ve 
müstekardır. 

Oeuvre gazetesi, yazıyor: 
Şu halde bir Blum kabinesini it ha· 

şında göreceğiz demek.. Çünkü Nar • 
bonne mebusunun sıhhati sür'atle yeri
ne gelmektedir. 

Ayni zamanda muhtelif, tahminlerde 
ileri sürülmekte olan Vincent Auriol, 
Monnet, Sa1engro ve Spinasse isimleri 
ni de kayıt ve işaret ebnemiz icap e • 
der. 

Sosyalist kongresi, 15 güne kadar 
toplanacaktır. Bu toplantının B. Leon 
Blum'a manevralarını yapmak hususun• 
da tam bir serbesti vermek için yapıl • 

maıı muhtemeldir. 
MALI MESELELER TETKİK 

OLUNUYOR 
Paris, 5 (A.A.) - Fransa bankası 

direktörleri, dün öğleden sonra inti
habat dolayısile mali işlerin alınış ol
duğu şekil ve vaziyeti tetkik etmiş
lerdir. Henüz bu bapta hi~ bir karar 
alınmamıştır. Fakat direktörlerin bu
gün yapacakları toplantıda iskonto 
fiyatını arttırmağa karar verecekleri 
tahmin edilmektedir. 

Bu münasebetle ''Halkçılar cephe
si,. programının sınai tröstlerin men 
faatini temsil etmekle itham eylemek 
te olduğu Fransa bankası direksiyo
nunu yeni baştan tensik etmeği der
piş eylemekte bulunduğunu ha.tırlat

mak muvafık olur. 

saadetini 
• • 
ıçın,, 

Japonya komşularile dostluk 
anlaşmalarına girişiyor 

Tokyo, :> (A.A.) - Japonya dış 

bakanı H. Aritanın diyet meclisinde 
söylediği nutkun bir hulasası aşağı
dadır: 

Dünya barışı davasına hizmet e
derek dogu Asyasmda istikrarı temin 
ve aynı zamanda hukuku düvel pren
siplerine sıkı bir surt'tte bağlı kala
rak insanlığın saadet .ve refahrm te. 
min etmek... I~tc mim siyasamız da. 
ima bu olmuştur. 

Bütün dünya bir hoşnudsuzlul\ 
havası teneffüs ediyor. Zaman ka
rışıktır ve her tarafta barışın muha. 
fazasını tehlikeye kovabilecek tema
yüller görülüyor. Dünya barı~mı 

temin i~in her şeyden evvel, böyle 
bir hoşnutsuzluk ve teşevvüş havası
m doğuran sebepleri izale etmek icap 
eder. 

Bütün milletler tabii olarak bizzat 
kendi menfaatlerini muhafazaya ça
lışıyorlar. Fakat her türlü hutbin 
fartı gayret ekseriya bir memleketi 
başkasının menfaatlerini ihmale sevk 
etmektedir. 

Esasen hudutlar sarih surette tcs • 
bit edilmi~ değildir. Bu nokta üzerinde 
bilhassa ısrarla duruyorum. Japonya, 
Mançuri hükumetile istişareden sonra, 
mayıs ortasında Mançuri hududunun 
sarih bir surette tesbiti ve muhtemel 
bütün hadiseleri muslihane bir surette 
hal çarelerini anyacak bir teşekkül ih -
dası hakkında bir plan teklif etti. Bu 
planın evvela doğu hududuna tatbikini 
teklif ettik. Çünkü hadiseler bu sınırda 
daha sık vukubulmaktadır. Bunun üze -
rine Sovyetler mutabakatlirtnı bildir -
mişlerdir ve müzakerelere faydalı bir 
surette başlanacağını ümit ederiz. 

İşte, şimdiki evrensel endişenin 
başlıca sebeplerinden biri budur. Dün
y~de. bu mesele ile meşgul olacak ve 
gayretlerini beynelmilel, siyasal ve J 

nuz bize taarruz ebnek iııtiyenlere kar .~ 
şr kendilerini en ıon enerji ile müdafaa\ 
etmeyi bileceklerdir.,, 

ekonomik münasebetlerinin ıslahına 
hasredecek hiç olmazsa bir devlet ada 
mı mevcut olduğunu ümit etmekten 
insan kendisini menedemez. 

JAPONYANIN KOMŞULARlLE 
MÜNASEBET{ 

Japonya, Mançuri ile Sovyetler bir 
!iği arasmdaki normal ve müsalemet 
münasebetlerinin muhafazasını şid· 

detlc arzu ediyoruz. Ne Japonyanm 
ne de Mançurinin en küçük bir taar· 
ruz fikirleri yoktur. Mançuri - Mo
golistan - Sovyetler birliği hudutla

rında sık sık hadiseler vukubulmuş 
olmast pek ziyade esefe şayandır. Hü 
kumetimiz, hadiselerin kendi hudut
larında cereyan ettiği bahanesile si
laha müracaat edilmesinin hiç bir iyi 
neticeye eriştirmiyeceği, ve alakadar 

memleketler arasındaki dostane mil· 
nasebatı ancak tehlikeye koyacağı 
hakkında Sovyet makamatınm naza
rı dikkatini cclbetmiştir. 

ltalya - Mısır 
Menfaatleri ~birdir/ 

Roma, 5 (A.A.) - B. Mussolinl. 
dün öğltdcn sonra, mebusan mecli. 
sinde "Herkesin beklemekte o:duğu 

büyük haberi kendisine vermek için 
bütün ltalyan milletini umumi suret. 

te seferber edeceğini,, söyledikten 
sonra 'Mı.sır kralı müteveffa }t'uadın 
hatırasını yadetmiş ve şöyle demit
tir: 

- Kral Fuad, bütün dünyaya dere 
vermiş ve cihanın elde etmiş olduğıa 
terakkiyatın husul bulmasına çok ge. 
niş mikyasta yardımı dokunmuş olan 
muazzam medeniyetlerin varisleri 
bulunan ltalya ile MtBınn 171Üftere. 
ken malik oldukları bariz ıxmflamt 
bir takımının sembolü idi. 

Mısrr ile ltalya, müşterek blr. 
deniz ile biribirlcrine bağlulırlar1 
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Akhisar Urbaylığından: 
Haziran 936 başından itibaren Urayımız Fen he}' eti kadrosuna 

120 lira ücretli bir mühendis alınacaktır. İsteklilerin 2799 sayılı ka
nunun 5 inci maddesi mucibince yapılacak inha üzerine Bayındır

lık Bakanlığınca tayini yapılmak üzere 1035 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarile birlikte yazı ile Uray ımıza baş vurmaları ilan olunur. 

Değeri 

Lira K. 
220 89 

lstanbul Vakıflar Oirektörlllijii ili.nları 

Pey parası 
Lira K. 

16 60 Ayvansaray: Korucu Mehmet Çelebi mahalJe
sinde Toklu İbrahim dede sokağın
da 6, 8, 10 No. lu 232 metre arsa
nın 3 de 1 hissesi. 299 

Yukarıda yazılı hisseli arsa satılmak üzere dört hafta müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 22 - 5 - 936 cuma günü saat 
on beşte Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin İstanbul Vakıflar Baş 
müdürlüğü Mahh'.ilat kalemine gelmeleri. (2129) 

!Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilô.nları 
1 - 60 6 - 5 - 936 Çarşamba 

61 - 125 7 - 5 - 9 36 Perşembe 

126 - Daha yukarı 8 - 5 - 936 Cuma 

Hayrat hademesinin Nisan 936aylıkları yukarıdaki tarihlerde ve-
rilecektir. (2442) 

Türk Hava KuJ9umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir• 

Yeni tertip planını görünüz 

7. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 Liradır 
Aynca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hra 1ık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi Başkiıtip-( •--------------------------~ 
liğinden: Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 

Hüseyin Hüsnü, Mustafa Remzi, Umum idaresi ilanları 
Fatma ve Uğuzun müştereken muta-
sarrıfı oldukları ve tamamı 4350 lira 
muhammen kıymetli Kasımpaşada ca
miikebir mahallesinde kasap soka.ğm
da 20 mükerrer 20 No. lu bir çatı al
tında iki bap hanenin tamaı izalei 
şuyu için açık artırmaya konulduğun 
dan 8. 6. 936 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 den 16 ya kadar Be
yoğlu Sulh Hukuk mahkemesi baş 
yazganlığınca müzayede ile satılacak
tır, Artırma bedeli tahmin edilen kıy
metin %de 75 şini bulursa o gün iha
le edilecektir. Bulmadığı takdirde on 
beşinci günü gelen 23. 6. 936 tarihine 
müsadif salı günü saat 15 den 16 ya 
kadar icra olunacak ve en çok artıra
na ihale edilecektir. 

İhaleye kadar birikmiş olan mali
ye, belediye, vergileri ve vakıf icare
leri ve dellaliye müşteriye aittir. 20 
senelik evkaf tavizi bedeli olan 62 li
ra 20 kuruş da müşteriye aittir. 

Artırmaya girmek istiyenler mu-

Teahhüdünü yerine getiremediğinden dolayı mul<avelesi feshedilen 
ve muhammen bedeli 540 lira olan 1000 adet kalopil kavanozu 
müteahhid:n nam ve hesabına 12 - 5 - 936 salı günü saat 10 
da açık eksiltmeye konacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 40 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
ile kanunun tay~n ettiği vesikalar la birlikte eksiltme günü ıaat :ne 

kadar Komisyona müracaatları lazımdır. Bu ışe ait şartnameler 
Komisyondan parasız olarak verilmektedir. (2232) 

Muhammen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve ehadda çe.
likler 16 haziran 936 sah günü sa at 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın a hnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1119 ,60 liralık muvakkat teminatları 

ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün ıaat 
14,30 a kadar Komisyon Reisl;ğin e vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada T eaellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2377) 

hammen bedelin o/ede yedi bulçuğul nb~s Muhammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muhtelif d. emir 
betinde teminat akçesi ve u usa ır . . • . . • 
bankanm teminat mektubunu getir- perçın çıvısı 1 hazıran 936 pazartesı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
meleri şarttır. usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Artırma bedeli ihale günlemecin- Bu işe girmek istiyenlerin 1306,75 liralık muvakkat teminatları ile 
den itibaren beş gün içinde mahkeme tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14 30 a 
kasasında yatırılacaktır. Aksi takdir- kadar Komisyon Reisliği.ne vennel eri lazımdır. 
de ihale bozulacak fark fiyat zarar S · · d 

. f . b"l.h""k"" .. t . artnameler parasız olarak An karada Malzeme Da1resın en ve ve zıyan ve aız ı a u um muş erı- 4 

den alınacaktır. Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
1004 sayılı icra ve iflas kanununun (2376) 

126 ıncı maddesine tevfikan gayri -----------------------------

menkul üzerindeki ipotek sahibi ala- G A z O C A K ı·stersen·ız 
caklılar ile diğer al!kadarlar gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve husu- • . . . . 
sile faiz ve masarife dair iddialarını Evvel Kuru kahvecı han 21 mu racaat edınız. Methur JUWEL ve 
ispat -için ilan gününden itibaren 20 DEMON ocakları deposu. 
gün içinde evrakı mübitelerile birilk- -----------------------------

~~~~~1~=~7=~e ~':ıc~::~a~t:~~: - ı~ııooııııımıııımı~~~ııııııı 111111111111 1111mımııııınııııooııwı 
tüğü ile sabit olmıyanlar satış para- Bankası 
smm paylaşmasından hariç: kalırlar. ~ 

Şartname mahkeme divanhanesinde ;:: • 
herkesin görebileceği bir yere asılmış Tesis tarı hl: 1 RSH ~ 
tır. Fazla malllmat almak istiyenlerin l' J k . l'S1 AN' nu~, (G 1 t ) §!!§ 
93613 sayı ile Beyoğlu Sulh Hukuk aare mer 6Zl : D L QıQ Q 1 
mahkemesi ~aş yazğanlığma müraca- Türkiyedeki Şubeleri: 5a 

ev. No. 15716) stan u , a ata- enı amı atları ilan olunur. J b 1 • ( G ) . Y • C . ) 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- lznılr, Mersin 
r-----~~------~~~~~--~--------...----0----------. Yucanistandakl Şubeleri : Iİ 

KUMBARA BIRE SeU\otk. Atina. Pire !il 
~"' . · , Her nevi Banka muamelatı. 

100 o l~~ı ~~il~ 111~11~ 

TARLADIR 
Hususi de1 sler 

Tecrübeli yaşlı eski bir muallim 
tarafından evlerde hesap, hendese, ce· 
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 
kutusu: 11 CV. No. 15330) 

M. F. A. 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Hd
kimliğinden: 

,. 
Marksizm bibliyoteğinin 10 uncu 

kitabı çıktı. 

Sovyetlerde 
Stahanof hareketi 

Yazan: 

HASAN ALİ 
Fiyatı 10 Kuruş. 

Mahkemenin 35/ 1846 sayılı dosy3.
sile Yasef Kazes tarafından Beyoğlu 
Yeniçarşı 50 numarada oturmakta 
iken halen ikametgahı nerede olduğu •------------ -• 
bilinmiyen Daniş zimmetinde alacağı 1!!1111•••••• •••••••111 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sah günleri meccaneodir. 

Telefon. 22566 

olan 30 liranın tahsili hakkındaki dı~
vasınm duruşmasında mahkemeye ve
rilen 6 kıt'a senetteki imzalarx inkarı 
halinde istiktap için gelmesi aks\ hal
de müstenkif addolunaca.ğma dair 
muameleli gıyap karaıınm 20 gün 
fasıla ile ilanen tebliğine karar veril
miş ve muhakeme 2515/ at> saat lO bı- iill••1••••••••1•••ıi 
rakılmış olduğu:rı<lan itHrazla işbu Dahiliye Mütehcuaın 
gtin muhakemeye gelmcz~eniz istik- Dr. Hafız Cemal 
taptan kaçınmış sayılacağt muamele
li gıyap kararı tebliğ makamına kaim 
olmak üze.re ilanen tebli~ olunur. 

(V. No. 15720) 

lstanbnl Uçi.incü icra memurlnğun
dan: 

Mahçuı ve paraya çevrilmesine 
karar verilen gayri mübadiller bonosu 
açık artırma suretile İstanbul borsa
sinda 9/5:36 tarihli cumartesi günü 
saat 10 ,fa satılacağından talip olan

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa • 
rah hususi kabinesinde ba.stalarnu 
kabul eder. Sah. cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· 

karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 22.1~8. Kışhk telefon :21044 

ların mahallinde hazır bulunacak me- -------------
muruna müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 15724) 
Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbauı 
Neşriyat Direktörü: Refik 'A. Sevealu· 


