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Balkan Konseyi dün açıldı 
~ ......................... _.. ............ _..~~ ...... ~.~·~·~··················· .... ······ 

Baıkan· .. pa'l~t~ ... bu müzakereler 
sonunda daha kuvvetlenecek 

Avrupayı alakadar 
tahkimi gô.rüsüldü 

v 1J Je Balkanları ve 
1'.0nse uj v l 
eden meseıelerle Bo.flaZ arın 

· mahsusada gi-
Bclgrad, 4 (Sureti T R. Aras 

den arkadaşı~~zdan/d~· Her iki dış 
ve Metaksas dun .g~ durdurarak kral 
bakanının trenlcnnı birer çelenk 
Aleksandnn mezarı:: terinden evvel 
koymaları, daha g ış ınnunıvet u -. bir me ·.; 
Belgradda denn osla v payi-
yandırdı. İki nazır, y~anntta bu
tahtma varır varmaz . . neticelerin· 
1 ak t maslannın ıyı unar e b ·ııtıklannın ve 
den, Yugoslavyaya ag 1 toplant1 -
bu seferki Balk~ k~:s~~sanüt fıklr-
11mda pakta bakı~ 0 a ··nden bah· 
terini bir daha teyıt edecegt 

•ettiler. mızla yeni Yu-
Filvaki, ~ı~ bakaı:ıiaki görüşmeler, 

nan başvekıh ar~: rUknU olan Tür
Balkan paktının 1 1 mdakl dost -
ki U Yunanistan aras . 
ı ykeb :1 ın kuvvetini bir daha ~s
u ag arm M + .. ksasın söz· 

· B Arasla e..-. pat ettı. u, _ d hıssiyatıannm a • 
}erinden oldugu ka ar, yuz·· • Belgrattan bir ma"zar · 

Parlamento binası 

81 otan -~~~~..:...::..:.~~~~~~~~~~-=-~~· 
e n i y i a y nd a b e l l i y d i . \ • 

ı erin den Ati~aya. ya!)tlğı son Sol parı·ııer·ın zaferi üzerıne 
Dış bakanımız, oldugu· nu a· 

"ok mc'.llnun 
acyahatten ı< ekte ve gelen haberler 

çık ifade et~ leketimize kar§I Fransada Saro kab·ınes·ı bu seyahat;ın mem.,.., tezahürü halini 
bUyUk sevgı ve say,,.·-

aldığını göstermek::;~da milletten • • B 1 um' a Bırakacak Yunanistanla ~kir. memleketin tabü 
nıill te olan ve l - ye rı n 1 e dostluklarına dayanan b~g-
\re esaslı • rtika eşkili ile en kil . ------------
ların dahili po 1 - bu ____ ,._ .... _ 
.. k bir sarsıntıya uğramıyaca~ Kom::. :st :&!: •v .-......... 

su ah t daha iyi göstermışttr. ..... ... 

ao;,,:: ~ ıı:enctı.iyı.ıı~!: daha sıkı bir mesai birliğl teminine çalııacak 
~m MetaksM ~a bana yap 
na.tta ve aynen. Türk • Yu· 

••- Arasla ilk temd~!·mı·z bilyük 
li-· e ver ıgı 

nan kardeş gın . tin canlı bir te· 
eııemmıye l . 

kıymet ve gü 1 münasebet erın 
cellisi oldu. Bu . :tında cereyan ede 
iYugoslavya. pay~ d tezahür edece· 
cek müzakerele c.. \erelcrden son· 
ği tabiidir. Bu mu

1
zat. arasındaki te-

Balk n deve ı ra dört a: • • anJaşılacaktJr.,, 
aanüt bir kat daha~r~nın gerek Tür~ 

Diyerek Yunan dostluğuna verdı· 
ve gerek y~go~av . z ettirmiştir. 
ği büyilk degerı tebarilada muvasalat· 

Her iki nazır, Bel~inoviç'in de iş· 
larından so?1'3 StXen ihzari bir top
tirakiyle iki saat Bu müzakerede 
lantı yapmışlardır.. kararlaŞtırıldığt 
konsey ruznamesillllı aıne tesbit ve 
anlaşılmış, anca.kb1;:er tebliğ olun· 
tasvip edilmekle e 

[Fransız seçiminin kat'i netlcelerf-
1 dünkü a'\·ımızda sabaha karşı Pa.
~sten aldığ;mız hu usi bir t~grana 
Udinnlş \'e Fran ız iç işler bakanh
~ m resmi istatistiğini oeşnıtml tık. 
gm a•Clran sol cenah mUhlm bir 
Buna o...- K U . ffa)ayet elde etmiştir. om • 
mu'a --•1s•- ıo sandalye lst)er e\'Velce m.,.,. a.e • 
0 il edildlklerl halde imdi 72 
Ue tenıs b 

eb'usluk ıcazaomışlardır. Fakat u 
m radikal sosyalistlerin mran-
~uştur. Çünkü halk~ cephe al
~mda yaptıklan birlik neticesinde ra
dikal ~·all8tler, birinci turda krn
dllerind.,.; daha çok rey alan fakat 
ınutlak e)(115eriyetl elde edemlyen ko
mUnlstlere ikinci turda mUzahf'ret 
etınek mecburiJ etinde kalmr"lardrr. 

Yani açıkçası, komünistlerin 72 
r Arkası 5 ıncidel 

1 
Sosyaııst lideri Leon Blum 

Jnamıştır. ·tUJeskonun da Be}gra· --========================= 
Bu sabah, Tı antantı konse· 

da gelmesiyle Balkan başkanlığın· D . J • • Jek . merasim 
yI Tevfik Rüştü Ara::aniığında ilk enız llSeSlnU4 l 
d!I Yugoslavya dış Bu toplantı 
toplantısını yapmıştır.nrmUş ve 17 de k 1 kucatma töreni 
ll den 13,30 a kadar s kte kadar de· MeıunlarCI 1 iÇ s 
~~11:e:e i~ı:;~ ~~~~ tJlkip euniı- yapddı diplomaları tevzi edildi 
tir. akktnda kat'i 

Gôrilşülen meseleler h beraber anla· 
bir ney söylenme:rne~e. tımada evve
ııldığına göre, her ~~ı ~anzurne ola • 
ti, Balkan pa.ırtını ır ıeter, mUtea· 
rak alakadar eden m~ i doğrudan 
kiben Balkan devletı~rın ı~ kadar e-

l yısıyle a a 
doğruya veya do a . in heyeti umu 
den vrupa roesel~l~rın tir. . 
Dıiyesi gözden ~ırilmi~av mahafihn 
Dığer taraftan yug~~ARACAN 

Ali Nacı 3 O"cüde 1 
fArk&SI --

I k batıyor 
l ir imparatoru 
---=.---:: .. ilk Lok
Devletler bu buY ltal
mayı kolay kolaY JllI ! 
Yaya bırakacaklar 

- yok· ----- · bır-'"' 
ltalya: "Zecri tedbirlerı Habef paı•· 
•a Habe,istanı :zapteder. rn''' demiftl 

k Patırı · 
rırıı l nıiltereye a ---Şimd i ne k 'I 

0ıac:• 
'• - - -~--AA oktJYUllt -una sayı-aıu--- .. 1 ..... ... 
,. • .... .. 1 

a.ııt resminden bir intiba 

bitiren ~ ,ııanDUfbr. Komutanm teftişi Ue me 
penlz ~1 bu sen~e beliadada ra.slme başlanmıttır. Hava yağışlı ol 
nce diln, dıplomaları e.raJmıe dağı- duğu için mektebin tencffüshanesine 

~~mektepte bUyilk mb'rçok davetli- geçilmiş, Amiral ŞUkrU, burada yeni 
tıırnıştır. Meras~md.eh 1 ır bulunmuş- mezunlara diplomalannı vererek mu 

1 
ve talebe vclilerı az vaffakıyet temennisinde bulunmuş • 

1~. • 1 Ukril Okan Ha tur. Bu arada kılınç kuşatma töreni 
saat 16 da Amı:rı~ mektep nhtı- de yapıl~br. Mektebi bu sene birin 
idiyeden bir mo tarafırdan kar- [Arkası 6 ıncıda) 

111 ornıiş, talebe 
ının• g .. > 

Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya aft tafslllt 1l incide] 

Adisababa yanıyor. Ahali kaçıyor. Sokaklarda çarpıı malar oluyor ... Korku, ölüm! 

Adisababaya bugün girecekler ! 

imparator " Entrpreiz ,, İngiliz 
harp gemisiyle Hayfaya gitti 

İmparatorun yanında Ras Kassa ve Ras Desfa da 
vardır, Adisababa'da panik devam etmektedir 

Londra, 4 (Tan) - Cıbutiden bildi
riliyor: Bugün saat 15 te Habeş im
paratoru Entrpraiz lngıliz gemisı ile 

1 Cıbutiden Hayfaya miltevcccihen ha
: reket etmiştır. lmparatorun yanında 
ailesi erkanından maada Ras Kaasa, 
ve Ras Desta ve Haben dış işlor ba-

• kanı da bulunmaktadır. Bunlarm hep. 
si 40 kişiden fazla bir kafile teşkil 

1 etmişlerdır. İyi haber alan mahafil, 
ı Nec9.'1lnin KudUec gitmek niyetinde 
olduğunu ve bir müddet için şehre ya
kın bir yerde, bir kıbtt dergahında 

1 ınzivaya çekıleceğini haber verml'ktc-
dlrler. 

Necaşintn Cibutiden hareketi hay
li milnak~ah olmuştur. Vaziyet şu • 
dur: 
Nec~inin Adisababadan :hareket 

etmeden evvel Ingiliz elçisinr müra
caat ederek bir lngiliz harp g~miei

[ Ark 1111 10 uncudıı 1 

imparatorlar imparatoru Haile SelAsiye tebaasını böyle bırakarak Cibuti 
den bir lnıillz ıemlsinı bindi vı Fillıtlne yollandı 

Feniksten sonra ı ltalyanlar ve" lngilizler karşı karşıya 
Türkiye Milli Sigorta 

Sirketinin vaziyeti 
Bu ıirketin de tasfiyesi 

için tetkikler yapıhyor 

Baldvin "Tedbir 
alacağız" diyor 
Londra, 4 (Tan) ...... lngiliz kabine

si bu sabah Almanyaya gônderilccek 
sual listesini tetkik ctinek üzere top
lanmışsa da herşeydcn evvel Ha~ 
iheselesini gözden geçlrmeği muva

Feniks Sıgorta şirk tinin merke.zı fık bulmuştur. NegUsUn .kaçması \' 
tasfıyc halinde bulunduğu için, fırkc- Habef davasının bu şekilde halli ln· 
Un lstanbul mil giliz efkarı umumiycslnl son derece 
messili Frlçephcr 1 me.,gul etmektedir. Kabine bu husus 
ikinci ticaret mah- ta şimdilik vaziyeti tetkik ile iktifa 
kemesine davet e • etmiştir. Toplantıdan aonra Baldvin· 
'ilmiftir. Mahke • le Eden uzun mUddet görUfmU,ter 
me şu karan ver • dlr. Bugün öğleden aonra Baldvln U 

lwılar kurumuna mllzaheret cemi -mietir: 
TUrklyedeki F&- yetlıer:l lttlfakmın rönderdiği bir he-

yeti kabul etmiftlr. Bu heyette bu-
niks dö Vien sigor- lunan Lord Seeil, Habet meselesin . 
•a -ıirketlnin Viya- de lngiltercnin prensipleri meselesi 
nadaki merkezi tas nin mevzuu bahaolduğunu Uluslar 
fiyeye tutulduğu kurumunun tehlikeye dUı,tilğilnU aöy 
çın şirketin mu - iç Ticaret ı,ıeri lemiş ve derhal zecri tedbirlerin şld 
kavelesinln 8 nci tnUdUrU MUnıtu dctlendirilmcainl iııtemiftir. 

ve 12nci maddesinin 5 numaralı se- Baldvin buna cevap vererek: 
[Arkası 3 U"cUde] [Arkası 10 uncuda] 

ltalya dünyaya 
meydan okuyor 

Roma, 4 (Tan) - Mebusa?\ mec
lisı bugUn saat 4 de açılını tır. Açı
lış törenine bUtiln mebuslar siyah 
bomlek giyerek gclmişlcrdır. 

Meclis reisi Kont Cıano bir nutuk 
öylı~ erek Habeşistam itham et· 
miş, Habeşlerin kendılurine uzatılan 
dostluk elini kabul etmcdıklcrinl, ken 
dl kolonllerıni daima tehdit altında 
bulundurduklannı söylemiştir. 

Kont Ciano bundan sonra Habef 
ordularmm nuıl jnhizama uğratıldı· 
ğ'ını anlalmıt ve aonra demiştir ki : 

- İtalyanlar kanlan bahuına el
de ettikleri bu muzafferiyet.in seme
resini göreceklerdir. Hiç bir kuvvet 
hiç bir kimse, hiç bir ittifak btzl bun
dan menedemez. 

lnglliı Elslı1 l folyan Dıılıler 
müsteıarı ile lronuıtu 

Roma, 4 (A.A.) - Bugün İngiliz 
bUyUk elçisi Drummond ile mUsteşar 

[Arkası 10 uncuda] 



2 

HERGON BiR FIKRA 

L~bl~bi~ll~r 
Çocukken leblebinin nohuttan yapıldığım öğrendi~m zaman hayret et

mistim. Czümil yi~iı> bağ-mı sormadığımız bu ~a~larda nohut gibi ağrr
baslı, soğuk bir mahli'ıldan leblebi kadar cana yakın, bir do!tt ~ıkabilece
ğini akledemeıniştim. Benim muhayyilemdf', ır;arsıldığı zaman altın san
sı üzerine, kahverengi çiller fşlenml!j leblebilt>rl dökülen, dut aiacma ben
zer bir ağaç türemi~ti. Ne yalan söyliyelim bu canım ağacı çocukluğu
mun kafasından söküp yerine cüce bir nohut fidanı dikmek bana hay
li üzUcti gelmi ti. 

I.eblebl hakkmdakt malUmatım bu kadarcıkla kalmıştı. Geçen gUn beni 
yolun ortasında yakalıyan yağmur bir leblebici dtikkiuunın saçağı altı
na sığındırmasaydı, leblebi hakkındaki bllgilerlml ondan nefret edecek 
kadar Ueri götUremlyecektim. Hergün önUnde.n tramvayla g~tlğim 
lebleblcl dükkanının içerisini göremez, yalnız karanlık dükkanın yüzünde 
iki sıra di. gibi beliren leblebi kavanozlarının san tebessUınlerinl set;ebl
firdim. l'ağınurun beni ona yakla.5tırdığı gün dükkanın içerisini \'e leb
lebinin nasıl yapıldığını gördüm \'e mlisaadeni7.le iğrendim. 

Gündelik plsllğin blrikmesile ceketi otomobil tamir eden şoför gömle
ğine dönen leblebici, kapkara avuçlarla leblebileri ovalıyordu. Her leblebi 
tanesi o kaı>kara murdar ellerin silindiri altından g~me~e mahkiimclu. 
Dükkinm arka tarafında c.aketlnden, ellerlnclen daha "iyah, liyme liyme 
'ataklar vardı. Bütün bir leblebici ailesi bu ufak dükkanda haşır neşir 
oluyorlardı. 

Ben kapıdan l~erl bakakalmı hm. Dükkana ufak bir çocuk girdi. Dük
kanın lo luğuna yan beline kadar gömillen leblebici doğruldu. Arkal\m
dakl murdar J>Bmuklan, dı an fırhyan yataktan bir tutam keçeleşmiş 
pamuk çıkardı. Bununla ellerini temizleyip !;()Cuğa leblebi verecekti! 

Tabiatln tozdan topraktan korumak için sırtına mu amha gibi bir kılıf 
~eçirdi~i nohudun leblebici dükkanında başına gelenlere mi, pisliği tane 
tane :rutan çocuklara mı acırsın! 

~tı alan ••• 
Habeşistanda harp bitmiş gibidir. 

Oyle anlaşılıyor ki, artık mesele, dip
lomatların etrafında toplandığı masa
ya intikal edecektir. Bunun için Uluır 
lar Kurumunun 11 Mayıstaki toplan
tısı merakla bekleniyor. 

"Uluslar Kurumu için lngiliz bir
liği .. Habeşlerin bu kadar çabuk pa
nik vereceğini kestirememiş olacak 
ki birkaç gün evvel, 8 Mayısta, yani 
Uluslar Kurumu toplantısından üç 
girn önce bir miting yapmayı karar
laştırmış. 

"Uluslar Kurumu için İngiliz birli
ği" Laval - Hor planının suya dilş -
mesl!lde en mühim rolü oynıyan te
şekküldür. 

Bu teşekkülün harp aleyhinde 8 
Mayısta yapacağı mitingin mevzuu 
u idi: Habeşistan harbin durdunı1-
ması ve garbi A \TUpada sulhün tan
zimi. 

"Uluslar Kurumu için lngiliz birli
ği" Habeşistanda faşist istilasını dur
durmak için, zecri tedbirlerin şiddet
lendirilmesini, petrol ambargosunu ve 
hatt! bloküsü en kuvvetli çare olarak 
görmekteydi. 

Son vaziyet üzerine birliğin bu mi
tingi gene yapıp yapmıyacağı biline
mez. Belki de bu sefer, ltalyanm Ha
bE> .. • ~a.nla, lngiliz düşünüşüne göre, 
bir sulh yapmasını temin maksadiyle 
bu miting yapılacaktır. Yoksa ltal
yanm Habeşistanı istilfi.sma sed çek 
mek fikrine gelince, şimdilik fiili sa
hada atı alan UskUdan çoktan ~ti 

Fransız seçimi 
Fransada saylav seçimi bitti ve ne

tice anlaşıldı. 
Bu seçime ait en son bir fıkra: 
Birinci turda bir komünist namze

dinin kendisinden fazla rey aldığını 
gören bir namzet, bu komünist nam
zedini yakalıyor ve diyor ki: 

- Belediye reicıine bir mektup ya
zrp mezarlıkta bir toplantı yapmasını 
rica edeceğim. 

Komünist namzet bundan bir şey 
anlamıyor, soruyor: 

-Niçin? 
- Görüyorum ki bütün ölüler sa-

na rey vermişler. Mezarlıkta bir top
lantı yaptırabilsem bir nutukla bu ö
lüleri belki kandırır ve ikinci turda 
bana rey vermelerini temin edebili -
rim. 

GörUIUyor ki, kendisinin değil fa
kat komünist namzedin kazanacağım 
anlıyan adam, hiç olmazsa yukardaki 
muhavere ile "bu işe hile karıştırıyor-
11unuz.,, diyerek intikam almak iste
miş. 

Seçim afl§lerl 
Fransa seçimi sırasında, her parti

nin veya namzedin Paris sokaklarına 
astırdıkları afişler arasında çok ente
resanları da va.r. lşte birkaç tanesi: 

''Tüccarlar! 

BEDRi RAHMi 

--Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Halley kuyruklu yıldızı kaç yıl

da bir ~örünür? Son defa ne zaman 
görünmü~tü? 

- Slwpçina nedir? 
- Tuz gölünün derinliği nekadar-

dır? 

- Ha<iian Sabbah kimdir? 
- Cebeltank kaç senedir lngitte-

renin elindedir? 

Dünlcü soruların cevapları 
S - Baya::ıt camii kaç senede 

yapılmıştır 1 
C- Beş. 
S - On~tlilncil Şarl adı)l1a 131Jeç 

talı.tına Çtki.ırtlan 'kimdir 1 
C - Bemadot isminde bir }lıüı,ız 

generali. 
S - Birinci J.!ahmudun Ktzk'1l1e

sinde idam ettirdiği Daril8saade ağa
sı kimdir 1 

C - Küçük Beşir ağa .. 
S - Kırım mtıharcl>esindp, Fran-

sa donanmasıntn ba§k"'Umandanı 
kimdit 

C - Amiral BrUa. 
S - Vezüv volkarıırmun dumanın

dan ölen me.şhur alim kimdirt 
C - Bllans = Plin. 

den korkum yok! (Filiber Bessonun 
sUt kardeşi Ferre'in afişi) 

• 
"Mösyö Ori, size bir soruda bulun-

mak sırası bana geldi. ,, -
"16 Mart 1933 te Bank dö Pari e dö 

Peyi-Ba Uzerine benden 15.000 frank
lık bir çek almadınız mı? Bu çekten 
evvel birçok b&Jka çekler de vardır. 
Bu çekin dip koçanının fotoğrafını, 

sahte olduğunu iddia etmiyesin diye 
işte burada neşrediyorum <Gaston 
Bonor'un afişi.) 

* " Daladye'nln eski nazırı Mösyö 
Fabri, bütUn manevralarmız, bütün 
iftiralarınız yahudi ve farmason ban
ger ve Entranzijan gazetesinin sahi
bi (L. L. Dreyfüs) ün 200.000 frank 
yıllıklı adamı olmanıza mini değildir. 
(Şarliye'nin afişi) 

* 
Ancak bir kısmını nakletiğimlz bu 

afişleri okuduktan sonra, insanın 

Fransada saylav mücadelesine iştira
ke iştihası nıı.s.ıl kalır, bilinemez. 

Moda lcöıesf 

Amerika.da son gUnlerde pek yayı
lan moda şudur: 

Şemsiyelerin kumqma alilıninyom
dan yapılım§ çok şık markalar yapıe
tmlmaktadır. Sahil>inin isminin Uk 

:r A N 5-5-936 
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Gemiler T enviriye Bir karar Küçük Haberler 

inşaat işi Danimarka Tenzilat 9elecek 
. . . seneye bırakddı 

Hukuk Fakültesi iki 
kısma ayrılıyor 

• Framnz talebeleri bugiiıl S:: 
- Princepeza Maria ''aPU:U ~ 
gUn Varnadan şchrim~ze ?;}ııe, *' 
talebe grupu gelecektir. ~ 

grupuna ıhale edıhyor _ Umu1?i tah~rine başlanan emliı. ~ 
kın kat'ı mahıyet almış olan gayrı 

ruca Mudanyaya gidecektır·~' 
• Sanali Birliğindeki ta ~ 

Dün Sanayi birliğinde bir totOP" 
yapılmıştır. Birlik başkanı bU ıt 1'' 
tıda temasları hakkında iZah 

Denizyolları idaresinin A vrupaya. 
ısmarlayacağı gemiler için, şantiye 
grupları mümessillerile devam eden 
müzakereler yeni bir safhaya girmiş
tir. Geçen hafta sonunda şehrimize 
gelen, Danimarka grupunun salahi -
yettar mümessilleri lktısat Vekili Ce 
lal Bayarla bu iş üzerinde şahsan te 
masta bulunmak arzusunu göster -
mişler ve Denizyollan umum müdür 
muavini Nihat ile birlikte Ankaraya 
gitmişlerdir. Anlaşıldığına göre, tek
lif yapan grupların içinde, hükfıme
tin mukabil şartlarını en müsait ~e
kilde karşılayan grup Danimarka 
grupudur. Tediye şartları üzerinde 
mutabık kalındığı takdirde, bu gru
pun inşaatı üzerine alması kuvvetle 
muhtemeldir. Umum müdür muavi -
ni Nihat ve mümessiller bugUn An
karadan şehrimize döneceklerdir. 

lzm1r limanındaki tetkikler 
!zmir limanında tetkikatta bulun

mak Uzere on gUn evvel !zmire giden 
liman işleri umumi müdürU Raufi ve 
tktısat Vekaleti başmüşaviri Fon Der 
Porten, bugUn avdet edeceklerdir 
Müşavir ve umumi müdür yaptıkla
rı tetkiklere ait, vekalete verilmek 
Uzere bir rapor hazırlayacaklardır. 
Başmilşavir, bu iş için şehrimizde bir 
mUddet kalacaktır. 

Maarif 

Ecnebi dil tedrisatına 

d :ıir kat'i kararlar 
üniversitedeki ecnebi dil tcdrisa -

tında yapılacak ıslahatı tesbit etmek 
ve Universiteye alınacak gençlerin 
yabancı dildeki malUmatları hakkın
da kat'i karar vermek üzere kurulan 
komisyon dün de toplanmıştır. Ko
misyon, c;alışmalarmı bitirmek üze
redir . Diğer fakültelerde olauğu gi
bi Edebiyat Fakültesinde yapılacak 
değişiklik ve ıslahatı tesbit etmek 
üzere Üniversitede bir komisyon ku
rulmuştur. 

• Zürih Universitesi profesörlerin
den F1ayner, şehrimizde ve Ankara
da konferanslar vermek Uzere lstan
bula gelmiştir. 

Serseri bir mayn 
görüldü 

Liman riyasetine yapılan bir mU
racaatte, Inebolu ile lstanbul boğazı 
arasında serseri bir mayna raslandı
ğı bildirilmiştir. Maynın görüldüğü 

saha, tüccar gemilerinin ve küçük 
ı!'.otörlerin daima gelip geçtikleri bir 
mevki olduğu için, bütün gemilere der 
hal tebligat yapılmış ve seferde bu
lunan vapurlara da telsizle malumat 
verilerek dikkatli bulunmaları tavsi
ye edilmiştir. 

Dün, derhal hazırlanan bir müfre
ze maynın tahribi için lneboluya ha
reket etmiştir. 

Şark tlmendiferleri 
Şark şimendiferlerinin satın alm

ması için hükumet tarafından yapı
lan tebliğ üzerine Nisanın 29 unda 
Pariste bir meclisi idare toplantısı 

yapılarak bu mesele görUşUlmüştUr. 
Toplantı neticesinde Meclisi idare, 
umumi heyeti 30 Mayısta !stanbulda 
fevkalade bir içtima& davet etmeğe 
karar vermiştir. Meclisi idare, imti
yaz mukavelenamesinin müddetin -
den evvel feshi için umumi heyetten 
bir karar isteyecektir. Paristeki mec
lisi idare toplantısına iştirak etmek 
üzere giden Bürhan ve Mustafa dün 
sabah avdet etmişlerdir. 

Ekmek narhı 
indirildi 

snfi varidatlarından yüzde yirmi beş 
tenzilat yapılması ve kanunda 933, 
934 ve 935 seneleri rayiçlerinin na
zarı itibara alındığından tanzifat ver 
gisile tenvirat resminden ve gayri 
safi varidat ile alakadar diğer bütün 
vergi ve resimlerle belediye harçları· 
nm tahakkukatından yüzde yirmi beş 
indirilmesi icap etmektedir. Ancak 
bu tenzilattan istisna edilenleri 
tefrik etmek imkansız görüldüğün
den 936 senesi ait tanzifat, tenvirat 
resimlerile sair vergi ve harçların 

yine tenzilatsız olarak tahakkuk et
tirilip defterlere geçirilmeı:ıi dün Be
lediye riyasetinden belediye şubele
rine bildirilmiştir. 

Vilavette 

Ziraat umum 
nün tetkikleri 

J A •• • • • •• ... _ .. ..ı. U• 

Ziraat umum müdürü Abidin An
karadan şehrimize gelmiştir. Abidin, 
Vilayet Ziraat müdürü Tahsin ile 
Ziraat işleri hakkında görüşmüştür 
Duyduğumuza göre, umum müdür, 
Trakya.da bir tetkik seyahati yapa -
caktır. Kendisile beraber Vilayet Zi
raat müdürü Tahsin ve Ziraat odası 
reisi R&Jit te Trakyaya gidecekler
dir. 

• Bina ve arazi vergilerinin Hazi
randan itibaren maliyeden vilayet hu 
susi idaresine geçmesi dolayısile Ma 
liye Vekaleti dün vilayete bir tamim 
göndermiştir. Tamimde bina ve arazi 
vergileri bakayasmın Hazirana kadar 
tahsil edilmesi bildirilmektedir. 

• Cumartesi günü şehrimize ge -
len iskan işleri umum müdürü, dün 
Vilayet iskan müdürlüğünde göçmen 
nakli işleri üzerinde meşgul olmuş
lur. Köstenceden getirilen ilk göç
men kafilesinin Tuzlaya çıkarıldığı 
ve iskan mıntaklarına gönderildik -
l ri haber v rilmektedir. 

Göçmenler için Sarayburnunda 
konak binasının da Haziran b~ına 
kadar bitirilmesi için çalışılmakta
dır. 

Gelecek tedris yılından itibaren 
Üniversite tedrisatında ve teşkilatın
da esaslı ıslahat ve tadilat yapıla
caktır. Edebiyat, Fen, Tıp ve Hukuk 
fakUltelerinde yapılacak değişiklik -
ler birer komisyon marifetile tesbit 
olunmaktadır. Fakat Hukuk Fakülte 
sinde yapılacak olan değişiklik büsbü 
tiln başka mahiyettedir. Halen bu fa 
kültede iktısadi derslere de fazla e
hemmiyet verilmektedir. Bunun sebe 
bi maliyeye ve diğer mali mUessese
lere de yüksek tahsil görmüş bir 
genç aranırken hukukçuların tercih 
edilmesi zaruri görülmesindendir. 
Halbuki bu şekilde tedrisat devam 
olunması tamamile hukuki sahalar
da çalışacak gençlere lUzumsuz ders 
okutulmasına, fakat mali işlerde <:a
lışacakların da bu sahdki vukufları
mn az olmasına sebebiyet vermekte
dir. Bu itibarla Hukuk FakUltesinin 
Hukuk ve Iktısat diye iki kısma ay
rılması esas itibarile kararlaştırılmış 
tır. Ancak bütçe zarureti dolayısile 
ayrı bir lktısat FakUitesi kurulamı
yacağından lktısat Fakültesi de Hu
kuk Fakültesine bağlı olacak, yalnız 
tedrisat ayrılacaktır. 

Bu suretle her iki zümreye intisap 
edeceklerin okumak mE:cburiyetinde 
kalacakları hukuki ve iktısadi ders
ler iki fakUlte talebesine bir arada 
ve ayni profesörler tarafından ted
ris edilecek yalnız ayrı ayrı ve mu
fassal okunulması icap eden hukuld 
ve iktısadi dersler Hukuk 1'"'akültesi 
talebesine ayrı , iktısatçılara ayrı o
larak verilecektir. Bu suretle mali 
müesseselerle bankalarda ve Maliye 
Vekaletince çalışacak iktısadi bilgi -
!eri haiz elemanlar yetiştirilmiş ola
caktır. 

Prof. Vitmor geldi 
Ayasofya müzesinin kıymetli ve ta 

rihi mozaiklerini meydana çıkarmış 
olan Prof. Vitmor, dün şehrimize 
gclm~ ve Pera}'!alas oteline inmiştir. 
Prof. Vit mor, dün alakadar makam
larla temasa geçerek, yeni, çalışma
ları hakkında izahat vermiş ve bir 
program çizmiştir. 

miştir. ~, 
• Minare killahıannın ~ 

Bundan bir müddet evvel ctll1 
fırtınalarda hasara uğrıyaıı u,ttı#'· ; 
kubbelerin tamiri işi durill ~ 
lakadarların verdikleri JJl }# 
göre, usta bulunamamakta: ~ 
zamanda bütçedeki ta}ı.SİS~ 
yetsizliği, tamiratın geri b 

amilleri arasındadır. azırbi' ,, -
• Kızılay hafta.cıı h ~ 

Nisanda yapılması kararı.~ 
halde hazırlıkların ikmal ed~ ~ 
yüzünden geri bırakılan J{ı °""'' 
tası için çall§malar henüz de ~ 
mektedir. Kızılay haftaSI 1 't orıJ 
da b8{11ıyacaktır. Merkezi uııı-:..,; 
tün şubelerden hazırlık progıP"' 
istemiştir. yeti f' 

lstanbul merkezi idare be ~ 
rın toplanarak haftanın ~-· ~ 
nı çizecektir. ldare heyetın~-' 
ği karar ayni zamanda uJJl 
keze yollanacaktır. ..---""' 

Adliye 

Denkle hali aşırCI" 

suçlu tevkif edildi 
• Alman bandıralı bir ~aP~ 

nakledilirken içlerinden bit dl"..a' 
şırmaktan suçlu Alaeddinin ~ 
rinci sulh cezada duruşmaJI t,stP' 
tır. Hakim Reşit, suçlunun .~ 
karar vermiştir. . ~~ 

• Emin isminde birinın 
dilD kapıp kaçan Mehmet, a&e 

sulh ceza mahkemesi kar 
edilmiştir. _#~ 

• Kahveci .HüsnUyil d~ııfl 
yakalamağa gelen zabıta ~·:'l· 
na hakarette bulunmsI<.uDS,
Hüsnü oğlu Hilmi, müddeı 
ğe verilmiştir. / 

Sultanahmetteki tarihi araştırmalar 

sahası üç Hafriyat 
Eski Bizans 

kısma ayrlld•· 
yıkhrıhyot 
____ .. g kemerleri 

Birinci hafriyat mın takası nda araştırmalar 

Profesör Bakster, gördUğU lilzum saraylardan birinin mügtemilltı gö -
üzerine Sultanahmetteki hafriyatı zUyle bakılmaktadır. UçUncU hafri
Uç mıntakaya taksim etmiştir. Araş- yat mıntakasında. geçen sene bulu
tırmalar, bundan sonra Uç kol üzerin- nan sütun başlığı son araştırmalarla 
den devam edecektir. tamamen meydana çıkarılacaktır. 

Sultanahmet camiinin arkasındaki 
hafriyat son günlerde gUçleşmiştir. Hafriyat mıntakasmda, ayrıca Bi-

"~' ~ 
Mektepten sıklıı",1. 
Gerçi kWtur \·ekaletJ ~~ 

(arının mektep içinde 01 ~ ~ 
dı,ında da talebe!llyle fil~ 
ımı emretmiştir ama biz ~ 
ı,:arpan bir ~eyi mektep ıfll' 
gözil önüne koymakta .JJ1iJ 

lgör dtik. ~ 
Talebe mektepten çı~~ 

ha etrafa dağılmadan e :.,.~ 
seyyar satıcılar etrafılll ~ 
dırlar. Bunlar arasında, ~ r. 
niyet şekeri satanlatd~1~ 
lara pek te fayda vel'P'" 'J 
kitaplar satanlara kadat' "-J 
Ge1"1 talebe bu kltaplatf ~I!,/ 
alır ama toplu hulundu4G 
~·erlerde bu çeşit klt.apl-:~~ 
ne konması doğru değil '· 
gidecek çocuklann bile tı' ~ 
trol ederken onlann el~~ 
vereme1iz. Onun için~ '" 
leri ,.e zabıta böyle ın ~.JI 
olur olmaz kitap satan fil"' ~ 

"Sizi mUda.faa edenlere rey verl
ıılz. - (Komünist afişi} 

harflerini gösteren bu markalar , 
femaiyelerin kaybolmasmm önüne 

Buğday piyasasında görülen dü -
fUklUğün deva.nı etmesi Userine narh 
komisyonu dtin yine toplanmı, ve 
borsa cetvellerini tetkik etmiştir. 
Bu tetkikler neticesinde birinci ekme 
ğe on para noksanile 11 kuruş on pa 
ra, francalaya yirmi para noksanile 
16,5 kuruş azami fiyat konulmuştur . 
Yeni narh yarmdan itibaren on beş 
gUn mUddetle muteberdir. 

Buna sebep, 0 mmtakadaki toprağın zanslılar za.manmdım kalma kemerler 
fazlalığıdır. Toprak seviyesinden se- de bulunmaktadır. Profesör Bakster, 
kiz metre 8.fağıya inildiği halde he- arqtırmalarınm kolayl&Jtırılması i
nüz hiçbir şey bulunamamıştır. Bu çin bu kemerlerin ortadan kalkması
mmta.kadaki kazı on gUn daha de- nı istemiş ve geçen sene müzeler ida
vam edecektir. Ameleler, çok derin - resine müracaatta bulunmU§tu. Haf
lerde çalı§tıklan için, herhangi bir riyat mıntakaamm çok genif tutul -
kazanın önUne geçm~k maksadiyle maaı, bu kemerlerin yıktırılması lü
llmngelen tedbirler alınmış, topra • zumunu bir kere daha ortaya çıkar
ğm kademe kademe çıkarılması te - mıştu'. Bunun için de, bazı istimlak
min edilmiştir. ler yapılacak, ayrıca eski eserlerl ko-

lan kontrol etmedenıte. ~· '' 
durmasa daha kolay -~~ 
kontrol n ihayet bir ~ ~ 
yet meselesi şekline gl ' 
'eydir. Lakin mekt~,., 
böyle satıcrlan dol~ 
kolay ve faydabdır. r, ıJ 

B iz böyle dti§Unttyo.,dt ~ • 
~lum ihanet etti! 
~a Rok ihanet etti! 
''Torez ihanet etti! (Fransist afi -

,n 
• 

"Fransız mllleti, reyini bana ver, 
~i müda.f aa ederim! Hiçbir kimse-

' geçiyormuş. Vakıl dalgın adamların 
değişik şapka almamak için şapkala
rmın içindeki markalara baktıkları 

dilşüntilürse, yanlı§lıkla deAtirilme
si daha kolay olan şemsiyelerin de
ğişmesine bu son moda ma..rkalann 
mlnl olabilmesi muhtemeldir. 

BaQter, ikinci hafriyat mmtaka - ruma cemiyetinin müsaadesi alma -
ısında tesadUf edilen kemer Uzerinde. caktır. 

ki tetkiklerini bitirmi~tir. PrfesBr, Profesör Bakster, hafriyat llerle
bu kemerin civarmdaki Bizans asarm dikçe kazının bu kemerlerin altına 
dan birine ait olduğu kanaatine var- doğru gideceğini ve kemerlerin mut
mıştır. Bu mıntakada eski bir Bizans lak surette yıkılması laznngeleceğini 
saraymm mevcudiyetine kuvvetle ih- söyliyerek demiştir ki: 
tlmal verildiğinden bu kemerede bu " - Esaslı hafriyat on beş mayıs-

Sis 11• 
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lngiliz işgal kumandanı bütün kıt'a 
efradını kararg6ha toplamıştı 

Eskişehirde bulunan lngilizlerin 
hal ve vaziyetleri değişmişti. Bunlar 
da bulundukları muhite açıktan açığa 
husumet göstermekte, aldıkları teh • 
ditkar tavırlarla halkı dehşete düşür
mektelerdi. 

Bu tehlikeyi karşılamak için Ali Fu 
at Pa.şanın kumanda ettiği nizamiye 
kuvvetlerini artık seferber hale koy
mak lüzumu hissedildiği gibi, (Uhri
li Eyüp Sabri Bey) vasıta.sile de o mın 
takada silahlı ve milli bir kuvvet teş 

sükun ve itidal göstererek; Mustafa 
Kemal Paşanın (silahla tecavüz et
miyenlere karşı, kat'iyyen tecavüz e
dilmemek) düstur ve siya.setini en te
miz ve en asil bir misal ile göstermiş
lerdi. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Kasketinin duruşu manidardır. 
Dahili ifadesi oldukça şahsi yüzüne 

şapka mtihim bir 
mana veriyor. Zi
ra, şapka, alelO.
mum içtimai va
ziyeti gösterir. 
Olduğu gibi ken 

dini göstermek 
kuvvetine henüz 
15 a h i p olma
dığı için,. faaliye
ti, kadrolar da
hilinde gösteriyor. 
Diğer taraftan, 

kiline ihtiyaç görülmekte idi. 
Fedakar ve vatanperver Eskişehir 

halkı, ilk işaret Ü.zerine, silaha sarıl
mış ve ortaya atılmıştı. Köprü başın
daki belediye dairesinin önünde ya
pılan bir halk içtimamda, (Yeşil efen
di) na.mile anılan (Halil İbrahim E
fendi) isminde ak saçlı ve ak sakallı 
bir ihtiyar ortaya atılmış; gözlerin

lngilizlerin Eskişehirden böyle bir 
anda çekilmeye hazırlanmaları, ora
da bulunan Ermeni komitecileri ta
rafından Geyve ve Ada.pazarında bu
lunan Ermeni komitecilerine - kendi
lerine mahsus şifreli - telgraflarla ha 
ber verilmişti. Ve bu haber, orada bu
lunan çetecileri çok büyük bir korku 
ve tel8.şa sevketrnişti. 

lbrahim b a k ı ş 1 a r d a 
ki ehemmiyet, irade mevcudiyet.siz
liği, dudaklardaki şiddetli iştiha, ya
rına az alakası olan, yalnız bugünü 
düşünen bir hayalperest gösteriyor. 
Karakterinde zaf vardır, lakin onu 
tekamül ettirmeğe büyük bir kabili
yeti de vardır. 

Memleket manzaralarından : Mudanyanın güzel bir görünüşü 
Ingiliz askerlerinin varlıklanna gü

venen bu komiteciler; kendi vaziyet
lerini emniyet altına almak için İngi
lizleri ~irkaç gün daha oralarda oya
lamaya karar vermişler; tam lngiliz 
askerlerini hamil olan trenler Eskişe
hirden hareket ederken; (Lefke) şi
mendifer kövrüsünUn Geyve ciheti 
başında ve su kenarındaki kısmında 
ufak bir tahribat yaparak yolu, tren 
lerin geçemiyeceği bir hale getirmiş
lerdi. 

M E MLEKE TTE "T A N ,, 

den yaşlar akarak: 
- Ey ahali!.. Şahit olun .. Mütare

ksame ahkamını haksız yere bozan 
yabancılar bu topraklardan çıkmadık 
ça, Allaha kaşem ediyorum ki... Elim 
deki şu silahı bırakmıyacağım. 

• 
Yüzün sağ ve sol KIBımtarı ara-

sındaki farklara göre, sol taraf, iç
timat tezahürü 
gösterir. Bu teza
hür, münasebet
lerinde ölçülü ol
duğunu bildir -
mektedir. Yüzün 
heyeti umumiyesi 
ise ıstırap çekmiş 
:ve bu ıstıraptan 

çok derin bir be
şeri his muhafaza 
etmiş birisini ifa
de ediyor. Sol 

• • 
lzmıtte 

verdiği 

köyler 
• 

yenı 

birliğinin 

kararlar 
tzmit, (Tan~ - Hususi muhasebe köyler birliği, faydalı çalış~alarına 

devam etmektedir. Birlik yeni kararlar vermiştir. Yakınd~ tatb~ata.g~
çilecektir. Bu kararlara göre, Gebzede yapılacak olan ~ıbal ~bıdes.ının 
korunması için bir bekçi tayin edilecek, Adapazarı ve nahıyele~~ekı te
lefon şebekesi yenilcştirilecektir. Adapazarı - Hendek yo~u şosesının bo
zuk kısımları tamir olunacaktır. Ayrıca, 20 damızlık boganın aatınalma· 
rak köy ineklerinin sıfat işlerinin ikmali kararlaştmlmıştır. 

Kayseride bir tic 
mektebi isteniY 

Diye bağırmıştı. Ve bu sözler: halk 
ta emsalsiz bir galeyan uyandırmış

tı. 
Uhrill Eyüp Sabri Bey, mUda!aai 

hukuk heyetinin başına geçmiş; mil
li kuvvetlerin teşkilatına girişmişti. 
i\.kar su başındaki bina., merkez itti
haz edilmişti. (Yeşil Efendi) nin ri
yaseti altında da bir heyeti f aa.le vti

Bundan vaktinde haberdar olmıyan 
Ingiliz trenleri, biribirini taki~ ed~
rek Eskişehirden hareket etmışlerdı. 
Fakat yolun o bozuk yerine gelirgel
mez, derhal tavakkuf etmek mecbu
riyetini hisseylemişler; seyyar tel
graf makinelerile ve şimendifer 
telgraf hattı vasıta.sile lstanbulla mu 
habereye girişmişlerdi. 

cuda getirilmişti. 
Dk olarak, bir gece zarfında, tepe

den tırnağa kadar mükemmelen silah 
landmlmış 25 şer kişilik iki mücahit 
müfrezesi teşkil edilmiş; bunlardan 
birinin kumandası; -Yahya Kaptanın 
şehadeti esnasında yakalanarak latan 
bulda Bekirağa bölilğüne sevkedilen; 
ve fakat oradan cesurane bir hare
ketle firar ederek Eekişehire gelen -

Bu sırada; hat boyuı'lda İngilizle
rin terkettiği mevkilerde emniyet te
sis etmek için (Eskişehir piyade mtif 
rezeleri) ünvanı verilen Kuvayi Mil
liye müfrezelerile kaymakam Mah
mut Beyin kumanda ettiği 24 üncü fır 
ka, (Mekece) ile (Lefke) arasında 
sıkışıp kalan Ingiliz kuvvetlerine yak 

kısma göre: Ze- • Aktan 
vahire rağmen bazan prensipler Uze
rinde münakaşa kabul etmez. Böy
lece, hassas bir zeka ve hatırı sayı
lır bir maharet arkasında, bu adam 
da, her şeye rağmen çekilmez, . a
zimli ve "yek tahtada" her şeyı or
taya koyar bir kabiliyet vardır. Di
ğerlerinden gayrifaal bir hüsnil ni
yetten ziyade hakiki cehitler bekler. 

Malatyanın planı haz_ır!0:~dı 
Malatya, (Tan) - Şehir planının ana hatları tesbıt edilmıştır. Plln, 

tasdik olunmak üzere Dahiliye Vekaletine gönderilmiştir. Yakında gele
cektir. Planın tasvibinden sonra mütehassıs bir mimarın nezareti altında 
evvela 50 bin liralık modern bir belediye binası yapılacak, aynca tahsisatı 
mevcut olan hükumet konağının da inşaatına başlanacaktır. 

Enis Beye verilmişti. 
Belediye içtimaını, Yeşil Efendinin 

andını ve Kuvayi Milliye müfrezeleri
nin hazırlığını haber alan İngilizler: 
bütün bunları silah kuvvet.ile .karşı
tay&rak akim bıra.kmak için tertibat 
almaya teşebQUs etmişlerdi . . f~at, 
göz açıp yummaya vakit bulamadan; 
başlarına bir yıldırım dilşmüş gibi ser 

laşmışlardı. Bunu gören İngilizler, 
burada bir pusuya tutulduklarını san 
mışlar; derhal trenlerden atlıyarak 
Lefke suyunun ve şimendifer köprü
sünün civarında siperler kazmıya baş 
lamışlar; ve oraya yaklaşan Türk 
mUfrezelerini durdurmak için Uzerle
ririe ateş fÇmışlardı. 

aemlemişlerdi. 
- Fuat Paşa, 24 UncU fırka ile gel

miş .. Karşıdaki sırtlan tutmuş ... 
Bir anda Eekişehri bUvük bir sevin 

ce garkeden bu haber, İngiliz karar
gahında bir bomba gibi patlamıştı ... 
:Ayni zamanda, - gece yansı aldıkları 
emir üzerine derhal harekete geçen, 
tepeden tırnaklarına kadar silahlı Ku 
vayi Milliye mUfrerelerinin sabahle
yin erkenden şehir da.bilinde dolaş
ması; ve sonra da, ista8yon civarında 
bir krt'ai muntazıra halinde durarak 
oradaki Ingiliz karargahına karşı teh 
ditkar bir vaziyet alm&Bı; lngiliz iş
gal kumandanını büsbütün şaşırtmış

Türk müfrezeleri, Ingilizleri ablu
ka etmekle iktifa eylemişti ... Türkle
rin tecavüz fikrinden çok uzak bulun
duğunu anhyan lngiliz kumandanı, 
derhal ateş kestirmiş; fırka kumanda 
nı Mahmut Beye müracaat ederek as
kerlerinin salimen (lzmit) e kadar 
geçirilmesi için müsaade ve muavenet 
istemişti. 

tı. 
lngiliz işgal kumandanı bütün kıt'a 

ve efradını serian karargaha cemet
miş; istasyon deposunda bulunan 
trenlere de son sUratle hazırlık emri
ni vermişti. Ingiliz kıt'a.lan, bir iki sa 
at zarfında, büyük bir te18.ş ile hazır
lanmışlar; telefon tellerini koparmış
lar; derhal trenlere atlamışlardı ... Te 
18.şm derecesini şundan anlamalıdır. 
ki: istasyon civarında bulunan otuzu 
mütecaviz o kıymetli mitralyöz katır
larını unutmuşlar; bunları olduklan 

Bu talep reddedilmemiş; bu dar 
ve sıkışık yerde tamamile Türk tü
feklerinin tehdidi altına girmiş olan 
İngiliz askerlerinden bir tek neferin 
burnu bile kanatılmadan yollarına 

devama müsaade gösterilmişti. (istit
raten şunu da kaydedelim ki; milli 
varlığı temsil eden ~lustafa Kemal Pa 
şa ile memleketin f elfıketinde ne gibi 
sebeplerin amil olduğunu tamamen 
müdrik olan oradaki Türk efrat ve 
zabitanı, eğer intikam hislerine ka
pılmış olsalardı; buradaki lngiliz as
kerlerinden bir tanesinin bile ka
çıp kurtulması, imkan ve ihtimal ha
ricinde idi.) 

Türk müfrezeleri, aldıkları asli va
zifeyi ifa eylemişlerdi... 24 Uncu fır
ka, Geyveye girerek karargahını te
sis etmişti. Eskişehir Kuvayi Milliye 
müfrezeleri de, kapı karakolu vazife
sile Sabancaya. yerleşmişlerdi. 

(Arkası var) 
yerde terkederek acilen harekete mec ı=;:=======:;~::;;ı:;;;;::~ 
bur olmuşlardı. 
Şu anda F.skl;chirde bulunan ve 

tam mevcutlu bir alay derecesinde 
tahmin olunan lngiliz ~gal müfreze
ıinin hayat ve mukadderatı, çok bü
yük bir tehlikeye girmişti. Bir tek si
tA.hm patlaması, hiç şüphesiz ki, çok 
acı ve çok kanlı neticeler verebilirdi.. 
Fakat, gerek Türk nizamiye krt'ala
rı ve gerek Kuvayi Milliye müfreze
leri. çok yüksek insanivet hissi ofüı+ ... 
mlşler; bu kadar tel!.ş ve 8ilratle 
memleketi terkeden İngilizlere karşı 

ADEMi 
iKTiDARA 

Elektr ikle . . 

Teıekkür 
Babamız Hafız Aşire son sevgi va

zifesini yapmağa ve bizi teselli etme
ğe koşan iyi yürekli dostlara. teşek-
kürler ederiz. 

Oğulları 

Vildan Aşir Adil Aşir 

İstanbul Altıncı İcra Memurlu
ğundan : Mahcuz ve paraya çevril
mesi mukarrer ev eşyası 7-5-936 ta
rihine müsadif perşembe gilnü saat 
10 da Arnavutköyünde Uğur apart
manının üçüncü katında satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde bulunacak İc
ra memuruna mUracaatlan ilan o
lunur. (22734) 

Hali tasfiyede bulunan 
TiCARET VE SANA Yl 
Türk Limated Şirketi Tasfiye Me

muralrından : 
Sicilli Ticaret gazetesinin 18-4-936 

tarih ve 2807 sayılı nüshasında 
29-1-936 tarihinde tasfiyesine karar 
verildiği tescil ve ilan edilen 20236 
sicil numarasına kayıdlı "TİCARET 
VE SANAYİ TÜRK LlM1TED Ş1R
KET1" nde alacak vesair hukuku o
lanların bir sene zarfında tasfiye me 
murlarının bulunduğu Gala.tada 
Mahmudiye caddesinde 43 numaraya 
evrakı müsbitelerile birlikde mü
racaatla alacaklarını kayıt ve iıbat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Bir aylık 
s • 
6 .. 
1 yıllık 

Türkiye için Ottan lçir 

Llrı iL 

ı 50 
4 -
7 50 

14 -

Lira it. 

, _ 
14 -
28 -

Sigortalı abone p rtlan 
Yrlhk Altı aylık 

1700 900 

nan lçtn Oincılık Şirketlerin• 
'llilracaat edilmelidir 

Küçük ilanlar do~du dog 
,.uya idaremizce ..ımabiltr. 

KUçtil< Ulnlarm 5 eatırlılJ bb 
defalık 30 kuruştur. & eatm!a.rı 
fazlası tc:;ln satır baı,ma 5 ~ 
alınır. Bir defadan fazla l~n ye. 
kfuıdan -t. 10 kuruş lndirUtr. 

Gerede kazasında yeni bir yatı 
mektebinin inşasına başlandı 

Gerede, (Tan) - Yeniçağ merkez nahiyesinde 16 x 29 büyüklüğünde 
kargir bir yatı mektebi inşasına başlanmıştır. Birinci katı tamamen bit~ 
miş olan mektebin inşaatı mayıs sonlarında ikmal edilecek ve açılış töre
ni yapılaca.ktır. Bu mektep, Gerede kazası içinde iki sene zarfında kuru
lan yeni yatı mekteplerinin yedincisi olacaktır. Aynca 4 gündüz mektebi 
vardır. Hepsi tam teşkilatlı, beş sınıflıdır. Uç sınıflı mektepler, 14 tane
dir. Mekteplerde 2.663 çocuk okumaktadır. 

Söğütte sağhk durumu düzeldi 

Qogurte dispanser binası 

Söğüt, (Tan) - Son zamanlarda sık sık te~düf edilen 11art hastalık
larla yapılan mücadele, müspet şekilde neticelenmiş, sıhhi durum tama
men normal bir hale gelmittir. Kazada 924 l!leneıinde kurulan dispanser, 
halka faydalı hizmetler yapmaktadır. Dispanseri Hükumet Tabibi Remzi 
idare etmektedir. Bir sene içerisinde dispanserde tedavi edilen hutalann 
yektllıu 2.000 l bulnıuttur. Nahiye idareleri, birer sıhhiye memuru iate
mektedirler. 

Kazada doğum vaziyeti çok iyidir. GUnden güne bir art.It hiAedilmek-
, t~. 

Büyük bir Transatlantik vapurile seyahat 

. ZEVK GEMiSü 
ile mtiateana iki saat yapyacakınnız. 

Bu Perşembe akşamı SARAY sinemasında 
İKİNCi iLAN 

"1 ürk Petrol ve Madeni yağ :ar,, 
Türk Anonim Şirketi Hi88Cdar larma : 
Türk Petrol ve Madenl yağlar TUrk Anonim Şirketinin esas Mu

kavelenamesinin 9 ncu maddesine tevfikan hisse senetlerinin henüz 
tediye edilmeyen kısmının işbu ikinci il!n tarihinden itibaren bir ay 
zarfında hissedarlar tarafından şirket veznesine tesviye edilmesi lü
zumu ilan olunur. 

MECLlSt lDARE 

Kayseri, hususi muhO 
diriyor: . 

Şehirde canlı ekonom• 
vardır. Halk ticarete 
ilin her tarafırıda ticaretztıll" 
daha ilmileştirilmesi. ar 

11 vetle hisı!cdilmektedır. B 
b'f la., esn.af ve tUccardan ·~ 

makamlara mUracaat e~ 
seride bir ticaret mekt~ ,,t 
masını dilcmi§lerdir. T~ tfJI 
tebi, halka vereceği prcıt• · 
tedrisatile Kayserin.in ğtf 
ekonomiı!inde yeni bır r t. 
memleketin yaşay~ına '-' 
recektir. 

Köylüye yentdl' 

buğday dağıtıb ıııı 
Tokat, (Tan) - Bu ~ 

takada ekinlerin iyi il~ 
ceği anlaşılmaktadır. çı 
dar ve sıkıntılı vaziyetleeSİ 
tarmak için Kızılay ıne~~ 
si 150 ton zahire gönd -" 
7.ak, halka dağıtılmak U 
başkanlığında bir heyet şl 
tır. Heyet, sevkiyata b3 

--------
Kütahya köyleri~ 

Kütahya, (Tan) - g~ 'I 
terit kolu Gümüş nahiY ttl 
zi yapacaktır. Bu ~yah: 
yede "Köy" adlı pıyet. 
tır. Spor bayrammı tak1P ~ 
ta içinde ba§lıyacak olJJJ JI 
hatler, sık sık, ağustot6 
vam edecektir. ------- ' Köylü ile yapd'' 

temaslar 
ril 

Gemlik, (Tan) - ~ tB 
nün burada yaptıgı ~~ 
sonra, öğretmenlerin .

1 
~ 

köylere giderek köylü 1 e 
meleri kararlaştırıimıgtJ1'dJ ti 
bir küme, köyler arasın 

ı ye çıkacaktır. .~ ---------- ~ 
Bir çocuk merk•Pl-

dan yuvarland~ 
Kayseri, (Tan) -

bir kaza olmuştur. 1~..,, 
Mul!ltafa isminde bir bit r:ı 
bini üzeri ye3illenıniş _:..dl 
narında otlatırken haY"..-if 
te caddeye yuvarıanınıt 
tür. 

Küçük Ha~ 
• İzmit, (Tan) -~.~ ~ 

mektebi talebeleri gtııe1 A 
ketin öncillüğünü ya~ 
lebeler, aralarında bir v;;;;_ 
sis ederek bunun ha~~~ 
mış ve çok neş'eli bir ye ~ 
lerdir. Mektebin hi~~.nı "i1' 1 
sene 77 fakir yavı-w-

<revindirmiştir. fi 
• Afyon, (Tan) ~ 

~ehirli gazlerden k~ J!, 
açılmıştır. Kursta h uJI~ 
muayyen günlerde rıı 
feranslar verilecektir. "11~ I 

• Kayseri (Tan) - ~~,.I. 
yetişen halk şairleri ~~ 
nemli bir honferans .,, ~ 
konferansta. beş yUzdp 
halk edebiyatımızı bt1 
•• ... ıemiştir. 



T A N s -

1940 Haırlbü 
7 Çeviren: Nuri Mahmut 

Yaz&11: B. G. Welı. 

Düıman elinde kalan son 
hastalık yaymay~ 

tayyarelerle yeni bir 
çalı§ maktadır 

Bir aı ahk biri plip meydana. >;:1 ' 
C!lkilmiı bir direp bir llln ~ 0: 
Çavra}ar içinde olan bu a !erin· 
ILiformalı olduğu ancak diJIDıe yırtık 
den belli idi. Ayni derecede do
elbiaeli, delik ayakkaplı, e~ la 
latan bir kaç kiti afır a ~~ 
baeka bir yapacak ~yleri 0':beri 
için yaklaştılar. Y enı asılan 
okumağa başladılar. kmı· 

Artık "Bir şehir" de gazete çıbom· 
)'ordu. KAğrt yoktur. Matbaalar Yeni· 
bardrman edilmiş yıkılmıştı. 

' . ok mUben· 
•ini yapmak için demır Y ' aarf bir 
dis yok, vakit yoktu. Esasen k elekt· 
ırıatbaayı harekete getiBö~e ,eyler 
lik kuvveti de yoktu. Y 
hep unutulmuştu. ml a Dd bin 
Romalılarm Fonı ann gibi 

lene evvel utıklan kiğıt18: . ar· 
"Bir -hir halkı havadialerıtıl 

- ,, k. bu boyasız 
tık merkez meydanlıkta 1 alı orlardı. 
direfe uılan klğıtlardan ~ak için 

Yeni asılan haberi 
0 

t bl h 5' 1 i 
halk llşU§JDUştll. Havadtsl~r artık duvirlara yaıılı.yo~~~· Q ıün, yen r a a ı ın 

_ Başını if gönneyoruın· bafl&dıi• bıldırılıyordu 
- Okuyanlar çekilsin, dak' ıı bitap çehreli bir baı kalktı: Har-
- Çabuk oku_ıun. ba§lamıştı. Gilç bela meydan ortasın ı di 

tfbl eeeler fıitilmeye ini yükeelttJ. bomba deliğine yaldardıtık.Eli!C::u!~ ng. Ooof. 
Yakın olan biri ses vası ile eğildi. Çuku a 1 

Y"" Dıye gerinerek Ur.erindeki yUkü 
Ouku)'Ordu J .A 1'.ı•t08 1968 suyu alacaktı. Direğin dibinde duran atmak istedi. 

:J""" nöbetçi koşarak geldi. Hayat ne kadar zorlqmr§tı? Kızı 
11ıtof' t Ymı' bir fe1A.ket : - ıtan okum•dm mıf Mari babası ile gece gündüz çalıştığı 

l>'OŞMAN TAYYARE tLE HAS- Diye bağudı. . eden yor- halde elln "Dolaşma hastalığı" na 
TALIK YAYIYOR Kadm baıını bile çevırm karşı hiçbir 9ey keşfedememişlerdi. 

"' R vada ka~ denizde mağlup gun bir sesle Harding yirmi sekiz sene evvelki 
~dilen adu,n:anlanm:Z e~nde ~: - Hayır, nevabını ve~i. k· laboratuannda çalışıyordu. Fakat la 
bi ka ae yenı btr te§e Nöbetçi suya işaret e ere · boratuar ne kadar değişmişti ? Bir 
• r .ç. ta!f":..':.d"ır B., .,.., tayyarele- - •• Dola•ma huta.lığı", dedi."n .. u 1 e tı7Hı• • .. av.. -r" ,,.,,.. kere ancak tek bir oda ka mıştı. O-~ zgıN§m bt L-:talık yapmaya ça· Kadın'" yorgun, ıfadesiz d ı bombardıman netı'c'""ı' • •Y ' r IKh'J ""'' k ı nun a yarıs ~ e yBn . vücut korku ... ı.gtleri ile gerildi. Ke e eye-l~maktadırlar bir beytn t.ıı ~ yıkıktı. Binanın altı bir hastaneye 
lı.ummaaı .... 11 lan halk re~: Fa ... Fa ... kat kaynak suyu it· tahsis edilmişti. 

Böyle haberlere alışmıı 0 
y· i yanm saa Fenni bir Jaboratuara elzem olan 

hı çıkarmadan dağıldı. ınn çin ... tam ... ya .... ya.... akar su bile yoktu. TecrUbe şı eleri '1~ =~r bu kaçıncı fellket haberi yürüme~ lazım. de aı•bdıa ahu& ~ ~ 
ldı. Sayısız..... . daha Diyebıldi. ...._....ır. lropJar ,.rl61'1MW'llf. 
YırWt Unlf~alı asker bır N&ıtal .......,.. tarafta Bunlarm kınlmuı pek kolay ol-

tlSrflndll. i:Un ,..r bit k&~ = lıl"'•k l8tedf. Fabt =- Kızıl- madığı için diğer e§ya ıle beraber 
dı. Kalabalıfı 16rtln~ okumaP bir çıllıktf ~Mr binadaıı çıplak tahrip olunmanııflardr. Burası fen
le uma~:Sı:m küçük bir ıa.- haç kJ~rll pijamalı bir adam fırla- nt tecrübe odasından ziyade eski bq1adı. i in Jralmqtı. aya k' u rdu. Nöbetçi ve korku-
lnı dinlerime~Jnde hiçbir heyecan mlldan ye°'re >;skilveren kadına doğru kimyagerlerin, cinci hocaların ev· 

Aake n .... n dinleyenler de rd Adamın yt1IU bir tahta lerfni andJnyordu. Aletler o kadar 
~ri yoı:u:::ıyorlardı. Uyuıuk ::~o rı:t kuru ve çukurdu. Fehri buitlepıif, lptidailetJDifti. Bir çok 

eyecan k aıesinl uyufUk pıert ,unetten 10lmU1 ta · surahiler kmJmıt fakat blllhire, ye-
blr ukerln. u~ an ufıııuldufu kaçmııcuklar gibi etrafa bakıyor, bir nial olmadıfl için, zamklı klfrtla 
bir halk bir mo om daha dotz"Ue& ta boD ----'u. Fakat nef kendi de 
lçlııde dinliyor, veya rd ,eyler aı-1ıv; kofU)'or dolqıyordu. yapqtmlmıftı. 
dinliyor ıfbi ~rUnilyo ~.,....,, bilmJJO?d,':a -ı.ıqm~ bdm fer• Hardingin elbiseleri yırtık içinde 

it N J-- n4oltJptlJ BfrU ,._. be i ttiı idf Laboratuarda ç&lı9t1fl halde 
.......,,,._.. .-dtC14sr. Bombala- d tmeP bqladı. N<S tç e- gı··~cek beyu bir g1SfUaIUfU bile lawcareıerı. 11"1',,_. •• wd6n aaktniJI. ya ~JdJl'dJ nipn alarak at.et et· ,.. 

~rdilfm~ ~L,, . ~ni Haata olduiu yere bir yığın gi· m;!:tal~e~!d~uta bakıcı elbisesi 
gtMI dJ .. kel' direğe, diierfnin bi ç(Ske kaldL b bu dil Un 

Bu k1fl Halk dalıldı. '""'ek .. ıyle kOfUUll halk ne ol· giymit olan Meri a ının ı . 
lattıne utL bı-... m yıJrıJmamıı alt d··~':u -Hrmek iatediler ,fakat nö- celi halini göriince itini bıraktı, yak-

Harap bir ıu--- bir kadın çık· ....... •" ytlkaeltti . lqtl. Hardıngin boynuna aanlarak: 
katından ayıl, 10lpD rdı YUrilr- betçi ...ınt Mtkroplar size _ Baba. Çok merak ediyorum, 
tı. Elinde bot b~~~;:ça ~lblaıeli· - Yak:•pnaym. .ınn için ... Neden biru uyuyup iıti· 
bn l&llaDJYOr, ~ çıkıyordu. de geçer • rahat etmiyorawı ? 
ilin yırtJklan meydan& )dıklanD bel- UatUndeD blyu aaç· 
~u.une etraftaki J.lkl Jı(lkralkopml 

(Arkuı var) 

lbı1lti g61anQftU. 

Sol partilerin zaferi üzerine 

Fransada Saro kabinesi 
Blum'a Bırakacak 

Komünist partisi Parlsle Moskova arasında 
daha sıkı bir mesai birliği teminine çallıacak 

Se~im ve Borsa 

Paris borsasında 
esham düşüyor 

Onltürk flatlerl de Parlste 
diitük CJ• ldl 

[Başı 1 incide] 

sandalye elde etmeleri, komlbılzmln 
1''raıısada eski inden fazla ya) ıldığını 
değil, belki komUnlat partlalnin .-.dl· 
JW 1101yalistlerln ft) ini temin etrnek 
lluauaunda oldukça akıllne davran • 
lıklanru gösterir. 

ler, kendilerinin noktai nazarlarına 
uygun bir harici siyaset takl p ve 
"halkçılar cephesı" nın programını 
kabul edecek olan bir hükömete mu
zaheret edeceklerdır. 

Londra, 4. (Tan) - Fransız intl· 
ha.batının verdiği neticeden dolayı, 
Bank do Fraruıın ıdare meclısi bu 
gUn fevkallde bir toplantı yaparak 
\'azıyetı tetkik etınıştlr. 

Parıs borsası dahi bugUn gayri 
tabıi bır manzara göstermiştir. Bır 
çok esham ve tahvıllt yUzde on nıs
betinde düşmUgtur. 

Franıanın ltarfcl ılyaıetl 

Dün ıelen telgrallara nuara.n ko
mUnistlerln ' e diğer eol partUerin 
bu kadar muvaffakı) et kazuımala
n Umlt edilmediği için netice Fransa
da hayretle k&.J'lrlanmı trr. Radikal 
909yaJiıtler ise hatalannı nihayet 
43 mevki ka) betmek pahuına anla
llll?}lardır. 

Parla, 4 (A.A.) - Sol cenahın ka
zanını9 olduğu muzafferiyete rağ
men Fransanın harfe[ ılyaaetinde e
ıulı bir deği9iklik olmıyacağı tah -
mln edilmektedir. Bununla beraber 
Komünist partisi, Moskova ile Paris 
arumda daha sıkı bir meaaJ birliği 
yapıtmuı için teair icra etmekten 
hail kalmıyacaktır. Ekonomik ve ma 
U sahada Marxiate gruplar • ki mec
listeki ualıklardan Uçte birinden faz 
lasına malik bulwıuyorlar • yeni bir 
içtimai kanun vUcude getirilmesini 
Ueri aUreblleceklerdir. 

Bu vaıi.) et evvelki gUnkU ba,ma 
kalembde de izah f'ttlğlmla gibi, 
FranllUUn 1( ve cbı politikasına tama
men .) eni bir Ve(he ' f'ft'Cek m hlyd 
tedlr. Nitekim Saro kabinesi dayan~ 
mryacak, 'e istlfaya mtıcbur k~
tır. Bunan )erine eoeyallat llderl l...e
lln Blumun geçmesi çok muhtemeldir. 
Franunm 110la meyyal ohnuı dlf po
litikada da tesirlerini g&lteneekttr. 
Fransanm bundan eonra Sovyet Rus
)'& Ue daha 111kı bir el blrUA'f .)apma-
11 beklemebWr. 

Diler taraftan I09yalistler, harbe 
tamameD aleyhtar olduldan, ve leCrf 
tedbirlerin tatbikmı ötedenberl mtl
dafaa ettikleri için, Habet • İtalya 
meeele9hıde de Franunın takip ettlif 
iki taraflı alyuetln de ln«Ute.re lehi
ne lnki afı bt-klt>neblllr. 

Fransa setlmlnln nt>tlce!'I bütün bu 
noktal nazarlardan fevkalide p~ anı 
dikkattir. 

DUn bu hu mrta aldığmuıı: telgraf 
lan apğ1 koyu~onız:) 

Sol cephenin muvaffaluyeti 
Paris, 4 !Tan) - H&lkçılar cephe

sinın seçımde bu kadar muvaffalu • 
yet kazanması her tara!ta hayret U· 

yandırmıştır. Birçok yerlerde halk, 
808ya.hatlerın kazanma.lan Uzenne 
fevkalade tezahürat yapmıştır. Fran
sız ctimhurıyeti tarihinde ılk defa 
~ 1441 •••.-,. .-eb'wn 
mecllainfn en kuvvetli flrkuı olacak· 
ıardrr. Bu miktara mU.takll 90eya • 
lıstlerle, sosyalıst bırliğinın kazandık 
!arı me\•kilerı de ilave etmek lazımdır. 
Diğer taraftan müstakil komilnıstler 
de dahil olmak Ur.ere komünistler e
hemmiyetli bir parti haline girmi§Jer
dir. 

Sol cenahın kazanmaamı yalnız sağ 
cenah değil, ayni zamanda radıkal 
101y&liatler de ödemitlerdir. 

Buna rağmen radıkal aoeyaliatlerin 
mecliete gene iktidar mevklinin aağ 
veya eola meyletmeainde nbım vul
feel gönnesı muhtemeldir. Radikal 
eo.yalist mebualann çoğu ,komUnist
lenn nüfuzu altında bulunacak bır aol 
cenah hUkömetine reylerini vermek • 
ten ımtina edeceklerini söylemifler -
dır. 

KomUnlatler. ıosyallıtler tarafın • 
dan te,kU edUmiş olu bile hüklimete 
lttirak etmiyeceklerinl elmdiden be -
yan etmiflerdlr. Maamaffh komünist-

Leon l lüm lrabfneye memur 
edlllyor 

Parla, 4 (A A.) - Sarra ut 1 Hazi
ran tarihine kadar iktidar mevkiinde 
kalacaktır. Mumaileyh, eski Mebu
san meclisinin içtimai devresinin so
nu olan 31 Mayıı tarihinde istifa ede 
cekUr. ReisicUmhur M. Lebrun, o za 
man uuının adedi itibarile en kuv
vetli parti olan aoıyalist partisinin 
lideri Leon Blum'u çafırarak kendi
ıinl kabineyi te9klle memur edecek
tir. Blum'un bu teklif& kabul edip et· 
mlyeceğf malQm değildir. Fakat her 
halde sosyalıstlerin hUkCimete ifti • 
raklcri temin edilmi9tir. Hatırlarda
dır ki umumt harp zamanı mUsteıma 
olmak Uzere daima hUkömcte iftl • 
rak etmekten imtina etmiflcrdir. Ya
rın kabinenin mllhlm bir toplantı ya
pacağı zannolunmaktadır. 

Parla, ~ (A.A.) - BUtUn gazete
ler, intıhabatın neticelerini bUyUk 
Manşetlerle haber vermektedirler. 
Tabıi bu manşetler, gazetelerin alya
ei içtihatlarına göre şekli almakta • 
dır. Ancak gilndelik g(\Zetelcrln kif .. 
t.ı, elde edilen netleeJııırtn a.. kim· 
aelerln Umftlerlnln ve birtaknnlan • 
nm endl,elerlnln fevkine çıkllllf ol· 
duğunu kabul ve telllm etmektedir
ler. 

PetJt Joumal diyor ki: 
DUnkU rUnUn bariz vasıflarmdan 

biri de intihabatta mağlQblyete du
çar olan mebuslann adcdidir. Parla· 
mento llemlne velvele 11almı' olan 
bUyUk isimler, ortada kalmıflardır. 

Oevre gazetesinden: 
Sosyalistler, kendileriyle tttif ak 

etmi9 olan cUmhurfyetçllerle birlikte 
bundan böyle kumanda manlvelbmı 
ellerine almıtlardır. Franıız dyinin, 
Fransız hürriyetlerinin ve FransıF. 
sulhUnUn mesuliyetleri onların omuz 
lan Uzerine yüklenmiştir. 

Populaire gazetesi, ldeta illnvarl 
bUyUk harflerle şoyle yazıyor: 

Sosyalıst partisi, parlak bir mu • 
\.'affakıyet kazanmıştır. irtica ve fa
şizm ezilmiştir. 

Ayni gazete, bqka bir sUtununda 

Ünltürlc düıtü 
Fransız seçıminin Istaııbuı uvrsa· 

sında tesırleri gorülmuştur. Bılhas • 
sa UnitUrk fıyatları dlışmUştUr. Sa· 
bahleyin UnltUrk Uzcrine, Parla bor· 
sasından 223 frank fiyat gelmiştir. 
Halbukn birkaç gUn evvel, UnitUrk 
fiyatları 250 kurup kadar yUksel· 
mişti. DUn sabah OnitUrk Uzerine 
dilşkUn fiyat gelmesi, borsada büyük 
bir alAka uyandırmıştır. Öğleye dog· 
ru fiyatlar biraz yUksclmlş, akpm 
Uzeri 225 de kapanmıştır. 

şöyle dıyor: 

"lrt.ica, halkçı hareketJn hamletinJ 
durdurmak için pek tabıl olarak her 
çareye başvuracak ve lrayı umumi· 
yenin iradesine kal"fı koymağa çalışa 
caktır. Biz, mukabeleye hazırı&. 
Humanıte gazetesinden: 
Şimdi artık hUkUmdarlrk kuvveti

ni ifade ve ilan etmi9 olan memlek.e· 
timiz halkı, bu kuvveti bazılarının 
itham etmek istedikleri gibi karga • 
f&lık çıkarmak için değil, memlek t 
muvacehesinde girifilmlt olan t h· 
hUtlerlni tahakkuk aahuına isal et· 
mek için kullanacaktır. 

Echo de Paris gnzt>tesinden: 
Artık bizım yapabıleceğimlz feY, 

dostlanmızdan Umitalzllğe ve fütura 
kapılmamalarını rica etmekten iba • 
rettir. Bundan böyle frUklp edijmif 
olan hatlnın Fransaya pek ziyade 
pahalrya malolmamuına çalı,mak 
gerektir. 

Jour gazetesi yazıyor: 
Bu meclis, yaşamak kuvveUnc ma· 

tik olmayan bir meclistir. Mnh' "m 
bir ttjimin s meresidir. 6 Şubat 934 
tarihinde ac;ılmı, olan parllment.A • 
rlzm buhranı devam etmektedir. Bu 
buhranı bir rejim buhranı takip ede· 
cektlr. Bu ikinci buhran esnasında 
mlllf Franaanm yeni ba9tan kendisi
ni 'öetermesl icap edt>r. 

Petıt Parfslen gazet sinden : 
- Memleket, ne fikirde o1duiunn 

lf'ade etti. Açıkça ıosyalfstlcrin ve 
komUnlstlcrin tarnflannı lltlzam et· 
ti. Bu kadar etraflı bir tebeddUie te• 
sadUf edebilmek için UçUncll cUmhu· 
rlyet tarihinin c;ok önceki devirleri
ne kadar çıkmak icap eder. 

Yeni lrabf nede Dıı1ıler 
lalcaıu irim olacolr 1 

Edgar Wallace'in Resimli romanı 

Parla, 4 (Tan) - Soıyalietl nn 
organı olan "Poputaire" gazetesi fkin 
el tabında, sosyallstlerln yeni kabi· 
neyf kurmağa hazır olduklannı bıl
dlrmektedir. Sallhlyettar mahafıle 
göre, kabine eoıyalistler tarafından 
kuruldufu takdirde Ba9vekll Leon 
Blum olmayıp, yine eosyallet partisi· 
nln ileri gelen azalanndan Vencent 
Anriotun olması muhtemeldir. Hari
ciye Nuırlıft için Daladier, Heryo 
ve Boncour namzet olarak gösteril· 
mektedirler. Bu takdirde aoayalistle· 
rln ve Radikal • Soeyaliatlerln elbir· 
Uliyle çalıtmuı çok muhtemeldir. 

VED 
TARA• 1~.,itllll 
F NOAN 
TOPLA• 

NAN 
POLİ~ 

ONUN .. ' 
ER.OIC:.I, 

EMİP.1.EPJ 
OİNL!A· 

U.R. 

DOMAVAN! 5CSYLEOİKL.t.RİN 
OO~RU ÇIKAQ.SA . SE~İ POLİSLİK
l'EN HAFİVELİGE TE.QFİ !.TTİR 

Bu MıNTA~.AOAN (U~MA\.( İ~Tr:.
'V~NE.t..pj ARAVACA\<.LAR ~ QİZ .. 
MILVMAN!VE. HUCUM E.OER.EK 
İ&GAL. ~OtC.E.Gİz. ~. 

OYU. i~e:. HAF' İYE OLDUM 1 

LONORANIN HAQİTA~l -
N4 BAK !.''~EN G~MİCİ -
LEA" 8İR MEV'-'ANEOİ~1 

72 mebusluk kuanmıt olan Komu 
niatlere gellııce, bunlar herhangi bir 
kabineye iftlrak etmlyeceklerlnl, an· 
cak so11yalistlere muavenet edecekle
rini illn etmftlerdir. 

Fronlde11 luyyo11 mağlap 
Paris, 4. (A.A.) - Eski saylav· 

lardan bu le.fer yeniden intihap e
dilenler pek çoktur. Mağlup olanla· 
rm araıında eski harbiye bakanı 
Tabri ile Franklen Buyyon da nr· 
dır. Franklen Buyyon bir komünist 
namııede maflup olmu,tur. Difer ta· 
raftan Stavfakl meaeleılnde l1mi çok 
geçen radikal I09yalist Bonnaur da 
yine blr komUnlate mağlup otmug
tur. Yeniden intihap edilen e11ki say· 
lavlar ar&111nda da bilhassa muha· 
fuaklrlann reJei Tarttinger bulwı· 
maktadır. 

General Falke11hay11 lldl 
Berlin, 4 (A. A.) - Umumt harbin 

bUyUk ukerf feflerinden General 
Von Falkenhayn buıün ölmu,tUr. 
G.neral 91 Y&flllda idi. 
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Bir imparatorluk batıyor! . 
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Devletler bu büyük lokmayı 
kolay İtalyaya bırakacaklar 

kolay 
mı? 

ltalya "Zecri tedbirleri bırakın! Yoksa Habeşistanı 
ahr, Habeş pazarını lngiltereye kaparım" demişti 

SiMDi NE 
OLACAK? 

-2-
Bir imparatorluk batıyor! .. 
ItalyanJar belki bugün Adisabaha

ya girmiş olacaklar... 2000 senelik 
bir imparatorluk ortadan siliniyor ... 

Fakat bu imparatorluk batarken 
bir de gözümüzü bununla alakadar 
olan devletlere çevirmemiz, onların 

buradaki vaziyetlerini nazarı dikkate 
almamız lazımdır. 

Filhakika şimdiye kadar Habe~is-• . tan hakkında çok şeyler yazılmıştlr. 
Fakat onun ekonomik idari manzara
eiyle, onun tarihiyle, bugünkü vazi. 
yetini zıt renkler halinde biribirine 
çarptırmak, batan bir imparatorlu
ğun hakiki çehresini daha iyi göste
rebilir. 
Aşağıdaki satırlarda bunu göster

rneğe çalışacağız: 

Habeıistanda esir ticareti 
Habeşistanda esir ticareti hala de

'7am etmektedir. Bu adeti bırakıp 

atmak çok müşküldür. Bununla be
raber Habeş hükumeti biri 1924 de, 
diğeri 1931 de olmak üzere esir tica
retinin yasak olduğunu bildiren iki 
yasa neşretmiştir. Fakat bu yasala
rı Adisababa ve civan halkından 

başka dinliyen olmamıştır. Nihayet 
1932 de kendisine müracaat eden 
Ingiltere imparatoru yirmi sene için
de bunun önüne geçebileceğini söy -
lemiştir. Esir ticaretine mani olmak 
için Adisababada bir yurt açıldı. 

Yurd, ayrıca memleket içinde 62 şube 
daha kurdu. Bunlar, esir ticareti ya
•ma aykırı hareket edenlere ağ&r ..., 
talar verdiler. Buna raı;tnen,Jinbe
§istanda köle, halayık ahmsatımı 

sürmektedir. Hicaz ülkeleri Habeş 

köleleriyle doludur. lşte ltalyanlar 
burasını işgal ettikleri zaman avam 
tabakasının muhabbetini kazanmak 
için derhal esir ticaretini menedecek 
kararlar almışlardır. 

Ziraat, ticaret ve maden 
i~leri 

Habeşlerin ihtiyacı mahduttur. 
Oağlık mmtakanın bazı yerleri çok 
bereketlidir. Buralarda yulaf, buğ

day, ve pamuk gibi çeşit çeşit mah
sul yetişir. Ziraat usulU çok iptidai
dir. Habeşistanda kahve de yetişir. 
Kahve yetiştirme işiyle ecnebi 13ir -
ketler meşgul olmaktadır. 

Habeşistanda potas, mika, altın 
•e platin vardır. Fakat o kadar çok 
değildir. Maden işletmesi yolların bo
zukluğu yUzünden geridir. Habe~is -
tanda platin fazladır. Petrol daınar
lan, bakır ve kömür madenleri var
dır, fakat üzerinde çalışılmamıştır. 

Tutulan bir istatistiğe göre Habc· 
ıistan 1929 - 1930 yılında 981.228 
lterlinlik ithalata karşılık 951,514 
aterlinlik ihracat yapmıştır. 

Eritre yoluyla yapılan ihracat ve 
ithalat ta bu miktara ilave edilirse 
ticarette ufaktef ek hareketler hisso
lunur. 

Habeıiston ve dört büyük 
devlet 
Habeşler yurdunda dört büyük 

devletin birçok menfaatleri vardır. 
Bunlar, ltalya, hıgiltere, Fransa ve 
Japonyadır. 

Ingiltere Tsana gölüne inşa ettiği 
ıetler için hayli para sarfetmiştir. 
Sudan hududuna yakın Gambela iyi 
ve verimli bir ticaret merkezidir. Bu 
eehir, 1902 tarihli lngiliz ve Habeş 
anlaşmasından sonra ticarette çok 
ilerlemiş, ticarl muamelelerin ehem -
miyetli kısmı lngiliz tebaası eline 
geçmiştir. Bundan başka İngiliz So
malisindeki hayvan sahiplerine Habe
eistanm Ogaden mm.takasında otlak
hk hakkı verilmiştir. Bunlardan baş
ka Habeşistanm üçte ikisi, Kenya, 
Somaliland ve Sudanla hemhudut ol
duğundan, menfaat ve zararda ln -
giltere için ortaklık vardır. 

Fransanm menfaatleri lngiltereye 
11azaran daha azdır. Bunların birinci
•i Cibuti - Adisababa demiryoludur. 
9u yolu bir Fransız mali grupu yap-

, 

Adisababada Meneliğin mezarını ihtiva eden bina 

mış, fakat sonra da büyük zararlara Italyanlar 1869 da Eritreyi satı . 
uğnyarak çekilmek zaruretinde kal - nalmak ve 1892 de de şimdiki ltal
mıştır. Bunun üzerine 1922 de Fran- yan Somalisine yerleşmek suretiyle 
sa ile Habeşistan arasında yeni bir en önce Afrikaya adım atmışlardır. 
anlaşma imzal· "'lıştır. O zaman, ufaktefek kavgalar olmuş, 

Japonya, L .;şistanm ithalat ti- fakat hiçbiri büyümemiştir . 
caretini idare etmektedir. Japonya, Italyanlar, 1889 da imparatorluk 
ihraç piyasasında müşteri bulmakta tahtına ~ıkmasına yardım ettikleri 
güçlük çektiği için, bin bir ihtiyaç Menelik'le hoş geçinmişlerdir. Mene
içinde kıvranan Habeşistanda Japon lik Italyanlarla konuşarak 1889 da 
emtiası kullanılmaktadır. Bu yüzden Uçyali andlaşmasını imzalamıştır. 
gimdi Negüsiln kaçması ve 2000 se- Fakat sonradan bu andlaşma Ha.beşe 
oeWl ~~ imparatorluğunun aön - hakimiyetine zarar verecek bir mahi
mesiyle hJsı1 olacak vaziyette bu dev- yet almış, bunun üzerine Menclik de 
!etlerin alakalan çok büyüktür. Ingil- 1893 de andlaşmayı bozarak vazi
tere. Fransa ve Japonyanm Habeşis- yeti bütün devletlere bildirmiştir. 
tandaki menfaatlerini arıyacaklarına 1896 harbi 
şüphesiz nazarla bakmak gerektir. . . • 

Her halde Italyanlara bu büyük . O zaı:nan .. ıt~l~~ - Habeş .. ıhtılafı 
lokma kolay kolay bırakrlmıyacaktır. bırdenbır~. buyuyu.nce her ıkı tar~f 
Fakat Mussolini de Habeşistanı ta- ~a harp ilan etmış ve .m~ha:ebenın 
mamen bir Italyan kolonisi yapmak- ılk safhası ltalyan hakımı.yetı altm
tan kendisini alam c kt ı da cereyan ederken Menelık kuvvet-

Italyanlann d ıhya a hır. d b. li birlik kuvvetinden istifade ederek 
a a un an ır k .. 1 k . t . 'h t 

müddet evvel bütiln dünvaya vantık- a mı on eme ıs emış ve nı. ~ye mu 
lan teklif meydandadır 'su t~klifl _ vaffak olmuştr. 1896 senesının Mar
de deniliyordu ki· · er tında Aduva önlerinde yapılan muha-

''- Zecri tedbı: le k ld 1 1 ,. rebe, 14,500 kişilik bir İtalyan ordu-" r r a ın ma ı v_ h ed'l . 1 b 1 ltatya Habeşista d h t b k 1 sunun ma v ı mesıy e sem u muş-n a ra a ıra ı ma t İ t h t ald _ . 1 . 
lıdır. Eğer Cenevre zecri tedbirlerde ur. mpara or, a1:P e ıgı esır erı 
ısrar edec k 1 İt 1 senelerce memleketınde tutmuştur. 

e 0 ursa 0 zaman a yan- Bu hezimetten sonra bir anlaşma ya-
ların yapacakları hattı hareket şu o- 1 H b · t ti k · tikı·ı · 
ı c kt . pı mış. a eşıs anın mu a ıs a ı 
a a ır '. . . kabul edilmiş ve tanınmıştır. 
Habeş.ıstan zaptedılerek, askerlı.k- 1896 dan 1908 e kadar Menelik, 

ten tecrıt olunacak, Italya, Habeşıs- h d t bo d t hk' t k 
tanı "ilhak zamimei memalik' edecek! u ~ . yun a ~ ıma ve ser eş 
B t kd. d 1• k d . d 

1 1 
. kabılelerı yola getırmekle meJ?gul ol-

u a ır e a a a ar ev et erın, d k · · ı ·ıt Fra 1 1 
u. Ancak Ras Ma onen dık kafalı-

yanı ngı ere ve nsanın ta ya - 1 k d' rd ı · 
1 H b · t d k' f 1 . . . ı e ıyo u. ~J.enelık onu susturama 
tan a eşıs an a ı men aat en ıçın d B ·· d · t "f . . ~ ı. u yuz en ımpara orun nu u-
bırşey ıstemege haklan olmıyacak - zu Sudan hududunda ve Ogaden ha-
tır! Büttin Habeş pazarları bu dev - v ı· · d t .. d · t' . . . a ısın e eessus e ememış ır. 
letl~rın. ticar~tlerın: kapanacaktır.,, Meneliğin Avrupa komşulan, Ha-

Şı.mdi, vazıyet boyl~ olmak\a~rr. beşistanla ticari münasebata girişti
Yar:ı ltalyan.lar Habeşı~tanı ~llerıne ler. 1894 te bir Fransız mali grupu 
geçırmektedırler. Zecn t"dhırler de Cibutiden Harrar'a bir demoryolu 
kalkmamıştır. yapmak için 99 senelik bir imtiyaz al-

o halde ? ... dı. 

O halde Habeş ihtilafı cepheden 
beynelmilel sahaya intikal etmekte -
dir. Bu herhalde Avrupa siyasi ma
hafilinde çok mühim akisler uyan -
dıracaktır. Bu mesele hakkında daha 
fazla tahminlere girişmeden evvel, 
hadiselerin seyrini beklemek lazım
dır. 

Onun için şimdi, İtalya ile sönen 
Habeş imparatorluğu arasındaki mü 
nasebetin bir tarihçesini ve ltalyanla
rm buradaki menfaatlerini anlatmak
la iktifa edelim: 

Bugünkü ltalyan • Hobeı 
ihtilôfının sebepleri 

Itaıya için menfaa.t hepsinden faz
ladır. Diğer müstemleke devletleri 
Italya için iki anlaşma ile geniş bir 
nüfuz mmtakası tanımışlardır. İtalya 
nm Habeşistana taarruzunun hakik1 
sebebi, son iki sene içinde öbür dev
letlere birçok imtiyazlar verildiği hal 
de kendisine hiçbir şey bağışlanma
mış olmasıdır. Bundan başka durma
dan artıcı İtalyan nüfusuna deniza
şırı, münbit ve mahsuldar mahreç 
aramak zarureti de ltalya - Habeş 
harbinin amilleri arasındadır. 

1896 ile 1902 arasında bu yolun 
306 kilometresini yaptırdı. Fakat 
kumpanyanın sermayesi yetmedi. 
Fransa hükumeti yardım etti. Elli 
sene müddetle yılda beşer yüz bin 
lira vermeye razı oldu. 

Menelik bu vaziyeti beğenmedi. 

Imtiyazın siyasi bir devlet eline geç
miş olması tuhafına gitti. Yeı~ mu
kaveleyi imzalamaktan istinkaf etti. 
Bununla beraber 1904 de Adisababa-
ya olan eksik kısmın tamamlanması
na müsaade etti. Yapı 1909 da başla
dı, 1917 de ikmal edildi. Ve 766 ki
lometre uzunluğunda bulunan Adi
sababa - Cibuti demiryolu işletmeye 
açıldı. 

1906 da lngiliz, Fransız ve Jtaı
yanlar bir anlaşma imzaladılar. 

Fransanın bu demiryolu ile kanaat 
edeceğini, ilerde yapılacak demiryo -
tundan İngilizlerin, Eritre ve Soma
li havalisine uzanacak kolunda 
rtalyanlar tarafından inşası kararlaş
tırıldı. Ayrıca üç devlet Habeşistan 
iç işlerine müdahale etmemeye ka
ca karar verdiler. 

[Bundan sonra hasıl olan vaziyet
leri yarın neşre devam edeceğiz.] 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Ne mutlu 

soğanlarımıza ! 
Soğanın gittikçe pahalılaştığını 

biliyorduk ama, sebebini öğreneme
miştik . Onu da gazeteler haber ve
riyorlar. Meğer bizim soğanlar, Al
manyaya gidiyormuş. Almanlar 
mevsim başlangıcından bugüne ka
dar bizim memleketten bir milyon 
kilo soğan almışlar. 

O halde, ne mutlu bizim soğanla
ra! Para.dan, altından daha kıymet
li olmuşlar demek. Para - kağıt 
olsun, altın olsun - artık bir mem
leketten başkasına çıkamaz oldu
ğundan kıymeti ancak bulunduğu 
memlekette kalıyor. Halbuki soğan 
gittiği yerden memleketimize lü
zumlu eşya gelmesine vasıta oluyor. 

Zaten soğan, pek te hoş olmıyan 
kokusuna rağmen, her zaman mak

ı bul tutulmuştur. Daha e!'lki Mısır 
' da bile bir ilaheyi temsil eder ve ra
hirıler onu mukaddes tuttukları 
için - daha doğrusu soğan pahaya 
çıkmasın diye - ayak takımı hal
kın soğan yemesini yasak ede~ler
di. Bundan dolayı soğan daha zıya
de rağbet bulmuş ve lsrail oğulları 
Mısırdan çıktıktan sonra en ziyade 
aradıkları şeylerden biri de soğan 
olmuştu. Eski Yunanlılar ziyafet~e
re !?ittikleri Yakit, eve döndüklerın
de ~abancı bir kadın öpmediklerini 
karılarına ispat için, ziyafetten son
ra soğan yerlerdi. 

Almanlardan bazıları eski Yunan 
medeniyetini kuranların kendi ırk
larından adamlar olduğunu iddia 
ediyorlarsa da buradan bir milyon 
kilo soğan almaları yabancı kadın
ları öptükten sonra soğan yemek 
için olmasa gerektir. Çünkü vita
minlerin keşfindenberi soğanın kıy
meti bu cihetten artmıştır: Soğanda 
B ve C vitaminleri haylice bol ola
rak bulunduğundan hem beriberi ve 
iskorpit hastalıklarının önünü al
mağa, hem de iştahı artırmağa V'? 

mideyle barsak bozukluklarını gi
dermeğe yarar diye tanmm!ştır. 

Eski zaman adamları soganı çok
ça şarap içmeğe vesile olduğu için 
iyi besler bir gıda sanırlardı. Fa
kat yeni zamanlarda yapılan tahlil
ler soğanın pek te besliyecek bir 
şey olmadığını meydana çıkarmış
lardır. Çünkü soğanın yüzde 83,5 
kısmı sade sudur. İçinde azotlu nınd 
deler yilzde 1,62 dir. Yağlı madde
ler ise ancak yüzde 0,10 olduğundan 
bu kadarcık şeyle insanı elbette bes
liyemez. Demek oluyor ki soğanın 
- vitaminlerinden başka - bütün 
kıymeti yüzde 13,69 nisbetinde bu
lunan madeni maddelerindedir. O
nun güzel olmıyan kokusunu veren 
de bu madeni maddelerden biridir. 

Soğandan vitamin almak için onu 
çiğ yahut vitaminleri öldürmiyecek 
kadar az pişmiş olduğu halde ye
mek lazımdır. Bunun için de insa
nın midesi kuvvetli olmalı ve bu
lunduğu yerlerde hiç kimse soğan 
kokusundan rahatsız olmamalıdır. 

Fakat piştikten sonra her yemeğe 
lezzet verdiği gibi kendisinin başh
başına faydaları da vardır. Soğan 
çorbasının sarhoşlukla geçen gec~l~
rin sabahında zihin toplamak ıçın 
işe yaradığı meşhurdur. Bundall 
başka idrarı da arttırır. Bundan do· 
layı eski zaman hekimlerinden bazı
ları soğanı karınlarında su toplanan 
hastalara ilaç diye yedirirlerdi. Ye
ni zaman hekimlerinden bazıları da 
karaciğer hastalığında karınları şi
şenlere soğan yedirmişler ve bu te
daviden hastalarının fayda bulduk
larını rivayet etmişlerdir. Her has
ta soğan kokusuna tahammül ede
mediğinden ballı soğan şarabı bile 
icat edilmişti. Ancak bu şarabı iç
mek soğan yemekten, hatta dayak 
yemekten daha güç olsa gerektir. 

Lokman HEKiM 
P. S. - Voronof aşısını merak et

miş okuyucumuz kendisinin kim 
olduğunu bildirmeden herhangi bir 
postahancde istediği bir işaretle 
postrestant bir adres gösterirse sor
duğu şeylere cevap veririm. 

Türkkuıu kursu 

faaliyete geçiyor 
Türkkuşuna aza kaydına. devam e

dilmektedir. Ankara Türkkkuşu Şefi 
Savni, Istanbul Türkkuşunun progra
mını tesbitle meşguldür. Kurslarda 
şimdilik çarşamba ve cumartesi gün
leri öğleden sonra ders verilecektir. 
Eğer haftada üç gün ders yapılması 
zarureti hasıl olursa, arada bir gün 
daha ilave olunacak ve ders saatleri
nin mesai harici olmasına gayret edi
lecektir. 
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Polis 

Muhtelif semtlerde birçok sirk 
yapan bir şebeke yakalandı 

\ 

Suçlular Adliyeye 

Bir müddettenberi Beyoğlu, İstan
bul ve Kadıköy civarında mücevhe
rat ve kıymetli eşya hırsızlığı yapan
lar yakalanmışlardır.Bunlar, Mithat, 
Eyüp Sabridir. Adliyeye verilmişler
dir. Hırsızların tutuluşu enteresan 
olmuştur. İki arlrndaş 22 Nisan ak
şamı Beyoğlunda dolaşırlarken poli
sin kendilerini takip ettiğini anlamış 
lar ve iz kaybederek kaybolmuşlar
dır. Keskin hırsızlar, kaçarken hem 
polisi şaşırtmışlar, hem de yol üze
rindeki Güneş apartımanının bir da
iresini soyarak 200 lira ile birtakım 
elbise çalıp kaçmışlardır. 

Hırsızlar ertesi gün yine rahat 
durmamış, Sultanahmette muallim 
Rüşttintin evine girmişlerdir. Niha -
yet Eyüp Sabri, evvelki gün saklan
dığı yerde tutulmuştur. 

Zabıtanın Eyüp Sabıinin yazıhane 
sinde yaptığı araştırmada çaldığı eş
ya ile bir sene evvel Kadıköyünde 

Taranto apartımanında E<imon Elise 
ait mücevherat kutuları, birçok bile
zik, saat ve küpeler bulunmuştur. 

Mithatırı da evi taharri edilmiştir. 

götürülürken 

Burada da, Fındıklıda oturıa 
ye ait halı, gramofon ve : 
rat, Beşiktaşta Alaybey sO b 
turan Makbuleye ait eşya. 

01 hibi bilinmiyen halılar ve 
rat meydana çıkarılmıştır. dJ 
eşyalardan birkaç parÇ~ 
Sabrinin son aldığı daktilO 
üzerinde bulunmuştur. 

Bir ~ok eıya sollll 
Çarşıda kuyumcularda d. 

elindeki ikiyüz lira kıyrrıeı: 
yüzüğü satmak isteyen b 
harekatı şüpheli görülerf'k 
mış ve isticvabı yapılmıştır· 
sonunda bu kadının Nişa~e 
turan Kızılay kurumu ın 
den Mazharın hizmetçisi ıd 
duğu anla ıılmış, ve eJind:,. 
poliste ala.konarak Mazbl.0 
gönderilmiştir. Evde yapı 
tırmada bu yüzükten baş~• 
altın ve bir çift küpenin :.. 
olmadığı anlaşılmıştır. sun e 
ne Ayşe isticvap edilıniş; 
itiraf etmiştir. Tahkikata e 
mektedir. 

Deniz Lisesindeki 

lstikl~I 

Mezunlara. kr1.ç kuşat ma merasimi yapılıyor 

[Başı 1 incide] zunlar arkadaşlarınill 118 

cilikle bitıren Naciye bir altın saat, alkışları arasında geıniY' 6' 
ikinci Hamdi ve üçüncü Hamzaya da mışlardır. Bundan soJl~~, 
birer altın kalem hediye edilmiştir. bir çay ziyafeti verilıxıif 

Genç mezunların yaptığı geçit res- nihayet bulmuştur. '1' tJ>ılı 
mini müteakip Hamidiye kruvazörün Yeni mezunları tebtl 
den gelen flikalara binilmiş ve me - fakıyet dileriz 
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barınan baca Ustıerıne 
d ıcı çatıtarda ' 

lazı Kuytu mahalleler e .. p · u kuşu ya· rularına karşı 

tüneyerek birçok kimseıerln asl\;-larını yırtacak 

en müşfik bir hayvandır. 

Yuv;kh~;~"tı~: en iyi tanıyan mahlUklar kuşlardır 
Kanattı ayvanların yaıayŞran, huyları ve aıkları 

asız seyahat Dünyada par 
edenler 

kimlerdir? t ve parasız olarak 
DUnyada, ser~s bir mahluk var-

diyarları aşan ~a ~~lı hayvanlardır. 
dır. Onlar da, an ez ök yUzünUn 

Bahar gelir gehl~·ıd ~ahiplerine a
engelsiz yolları a 1 

Sıhr... ları yalayarak U· 
Kırlangıçlar, çayır engı' kırmı-

• kahve r • 
sarlar .. Kurşunı, ' l tabiatin süslil si-
zı, mavi kanatları e d ğılan kuş
nesine ve orınanl~a aediler gibi 

gın. mıras Y 
lar sanki, zen "rmeğe ba.şlar-
Yer, yer yuvarlannı o 

lar. gelen kanatlı 
Uzun diyarlaz:d~ hepimiz biliriz. 

mahlukların gelış 
1 

kırlangıçlar .. 
Leylekler, çayla~ ard ' uça, uça ge-
Afrikanın içerlerm en, 
lirler... ıarm yuvasını 
Güneş ve aşk ku'tıdir Eski mev-

kurması için ilk zem • dır Bu on-
11imden kalan yuvarlar var · 

larm bir oca~d~r. cu bayatından 
K mevsLınının yoru kazanan bu 

Bonra tekrar ocaklarınıvinci ölçUsilz
kan ı mahlukla~: b~: intizamla yu
dür. Her biri bUyu ilkbaharın ılık 
valarma yerleşerek1 ır· !er öterler .. 

tily en .. ,, gUnP.ş altında ötilşU mildilr. 
Acaba bu ötilşler aşk larID birbir· 
liay.ır Bu ilk ötüşler kUŞ 

1 
a.şkla-

1 arzuların , 
leline ıstırapların ' ağmclerdir. 
rmı nekaratla a?Jatan :vi irler .. Bala-

Sonra; birleşırler, ş ata atılır· 
Ymı geçirdikten sonra hay 

lar. 'ki millkiyeti 
Derler ki kuşla~e~i şarkısı .. 

:vardır Biri yuvası 0 heyecanı 
Şarla söylediği zama; aşkını din· 

rnUthiştir. Yuvası da onu 
lendirdiği yerdir. 

• d yaşa-
~.gall~ diye Avustralya a 

d ö Olen deniz kırlanııçları yavrularını böyle besler. 
Ok anus kenarların a i r 

Y B kuşun diğer- " Herşey yumurtadan olur, yumurta 
yan bir kuş vard.ır. u bildı -·mız ta- dünyanın beşiğidır." derler. Yumurta 
!erinden farkı yuvasını. dedf!l Ot ve dan henüz çıkan clvcıvlen yenı haya
vuklar gibi inşa .etmes1~ ve ır. vasını ta alı tırmak meseledir. Her kuş yav 
çalıları tırnaklarile ~ı k rann en rusu ( Renguen ) gıbi hemen yumur 
yapar. ( Tarla kuşu ) ~ i uş hakimi- tadan çıkar çıkmaz gıdasını arayacak 
artistidir. Erkekler ış n n 1 bir hilkatta değildir. Bazı istisnalan çı
yeti altındadır. Erkeği~ ~~ ~r er- kanrsak hemen her dişi kuş analık 
hareketi derhal yuva.da a.ştutmasma kanununa tcvfıkan yavrusuna ilk gı-
kek tarla kuşunun bır yer dayi temin etmek vazifesile mükellef 
sebep olur. Şakası yoktur. . 

1 
tir. Bu ilk yemleri ana büyUk bir iti-

Yuva yapıldıktan sorıra yınc on a~ na ile seçer ve kendi gagasile yuvada 
. . ıztiraplı bir hayat başlar, Eski akşam UstU kendisini sevinçle karşıla 
ıçınanl nn bir darbımeselı vardır: yan miniklerine verir. ins a 

( Kara batak ) yavrularına deniz-
den ufacık balıklar avlar ge irir.Cen 
net kuşu da civcivlerine çiçeklerin 
en gUzel kokulularmı taşır. 

Kırlangıç belki kU§larm içinde esas 
itibarile en husasıdır.Analık hisleri 
onda her kuştakinden daha fazladır. 
Kuluçkalık zamanında daha fazla 
behkler, hele miniklerin ilk uçue 
tecrübesi yuvanın bayramı demek
tir. 

d"f edilen MizO Kamaklri kuşu 
d ok tesa u 

i .. 1 kenarların a ç 

İşte ilk bahar başladı.heyecanlı bir 
kuş ote öte tarlalan aşıyor. Bir dalın 
kenarında bir yuva ... Her şey hareket 
te, neşe içinde.. cUzdanı para dolu 
zenginler g '!>l o memleketten o mem 
lekete seyahat edip duruyorlar. 

aaponyadak i 0 

~ ~ 

Hayretler uyandıran rakamlarla dolu bir radyo bütçesi 

ingiliz radyosunun senelik 
masrafı milyonları geçiyor 

Bundan iki hafta kadar evvelki 
bir yazımızla dUnyanm en bUyUk bir 
radyo teşkilatına sahip olan lngiliz 
radyolarının teknik kısmını karileri
mize tanıtmıştık. Bu defa gene İngi
liz radyofonisine ait enteresan rak
'kamlarla dolu bir istalistlki oktiyu
culanmıza bildiriyonır.. 

Bu istatistik İngiliz radyonun ge
lirini ve sarfıyatını göstermektedir. 

Şöyle ki B. B. C. (Br1tish Broad
casting Corporation) İngiliz radyo 
sosyetesinin 1934 yılında 7,500,000 
radyo abonesi vardı. 1935 senesinde 
bu sayıya 622.540 yeni abone ilave 
olmuştur. İngiliz radyo idaresi abo
nelerinden senelik nbone ilcreti ola
rak yarım İngiliz veya bizim para· 
mızla 310 kuruş almaktadır. Bu he
saba goro geç n sene bu abone üc
reti bizim paramızla yirmi üç milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

Londra Radyosunun 1935 senesi 
bütçesinin varidat kısmında on beş 
buçuk milyon, masarif kısmında ise 
on Uç milyon UçyUz yirmi bin T:Urk 
lirası vardır. 

Radyo sosyetesinin 1935 senesine 
nisbetlc masrafı 309 bin İngiliz veya 
iki milyon Türk lirasına yakın faz
la olmuştur. l<"azla masrafın yUzde 
sekseni programlardan (artist, or
kestra masraflan, hakkı telifler ve
saire) ve makine kısımlarının te
kemmülü için yapılan masraflardan 
·ıeri gelmiştir. • 

Almanya'nın "Schwarldwald" kasabasına mensup ve "Uç bUlbtH" adı ve
rilen milli şarkıyı söyliyen kızlarının milli kıyafetlerile çekilmiş resimleri. 

Bu kızların tekrar işitilmesi için radyo sosyetesine binlerce mektup 
ıönderilıniştir. 

Programlar için masraf bUtçesin- ı dat temin etmiştir. 
den ayrılan bir milyon yllz on bin ln- Bir sene zarfında dinleyıcıl r tnra
giliz lirasından, yani yedi milyon fından sosyeteye lehte ve aleyhte o
Türk lirası spikerler, artistler için ıarak yazılmış olan m ktuplann mik 
401380 lngüiz lirası, daimi or· . 
kestralar için de 201080 İngiliz Ura- tan l50 bınd n fazladır. 
81 veriliyor. Bunlardan yüzde sekseni neşriyat 

1935 ec.nes1 zarfında radyo ile ya- progrnmlanndnn memnun bulunduk
pıla.n ilanlardan şirket takriben iki lnrını bildinnektcdirler. 
milyon altı yUz bin Türk lirası vari- r. M. BLEDA 

\.ıeçenıerde Almnn radyosunda bir caz mUsabl\l<tısı ya~nııftı. Resııniıniz l:t1A a1üsabl\kayı kazanan SusafOh 
piyano dUosunu &österiyor. Piyano ba,ında solist Raatzke'dır. 

Dünyaca tanınmış 

büyük kompozitörler 

Franz Liszl 
Fransız Li zt meşhur Alman opera 

kompozitörü Richard Vagner'in ka
ympederidir. 

lsmini tannna~ an kimseye tcsadilf 
cdcmfyeceğini, dUnyaca tanınmış Ma 
car bestekarın hakkında uzun uzadı
~ bahsetmemir.e tahsis edilen yeri
miz yetmez. Burada yazacaklarımız 

sadece kompozıtörUn yarattığı başlı
ca musiki cscrlcrilc hayatına dair u
mumi bir malfunııttan ibaret olacak
tır: • 

Macar VirtUoz plyanistl ayni za. 
manda ntl.lkemmcl bir musiki hocası 
idi. Babası faklr olduğu cihetle Liszt' 
teki musıkiye karşı olan bUyUk isti· 
dat ve kabiliyeti takdir eden Macar 
asilzadeleri kendisinin musiki t.ahaill· 
ni temin etmişlerdir. 

Li.szt dokuz yaşına girdiği andan 
itibaren musikişinasları bulmağa ça
lışmış, bunlann yanma gidemediğin
den musiki gıdasını Çınğenelerin ya
nma giderek almayı münasip görmüş. 
tür. 

VirtUoz piyano bestekannın 19 Ma
car rapsodisi dünyaca verılmektedir. 
Kendisinin bl,rçok orkestra refakatile 
piyano eserleri, "Poem senfonik,, le-

Aıman muaıKısını oıauıu l<lıdar dünya musikisine flref veren vı ismi 
unutulamıyacak kompozitörlerden Liszt. Bu Alman besteklrının parçaları 
umumi harbin sonuna doiru Fransada bıle çalınmıf vı zevkle dinle,.mlt· 
tir. Bu ıurıtlı muılklnin hır türlU hissi, hattl dUşmanlık hislerini de 

yumutak bir fekilde slldiii bir daha anlaşılmıttır. 
ri ve farkılı piyano eserleri mevcut- ın en lyi arkadR§la.n idi. Kendilerile 
tur. uzun zaman musiki ziyafetlerinde bu

Liszt 1811 senesinde doğmuş, l 6 lunmuştur. 
da ölmUştUr. OnUmUzdeki haftaki programlan· 

Şuma.n, Vagner, Şöpen gibi bUtUn mız arasında Liszt'e alt Uç bUyUk kon 
dilnyanm tanıdığı kompozitörler Liszt serin verilecegl görülüyor. 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
f'IYASA VAZiYETi 

Piyasada mısır fiatları düşmekte
dir. Ziraat bankasrinm Romanyadan 
6.000 ton daha rrusır getirtecektir. 
Evvelce Karadeniz mmtakasma dağı
tılan mısırlar, fiatlar üzerinde ancak 
20 para tenzilat yapmıştı. Son gelen 
parti de, fiatları daha ziyade düşüre
cektir. Maamafih ziraat bankasının 

piyasaya bu suretle müdaha}.e etme
si, mısır üzerine ihtikar yapan tacir
lerin vaziyetini değiştirmiştir. Elle -
rinde stok mal saklıyan bazı tacirler 
Ziraat bankasının bu hareketi karşı
sında, mallarını piyasaya arzetmeğe 

mecbur kalmışlardır. Bu da mısır fi. 
atları üzerine tesir yapmıştır. Mısır 
fiatlarmın düşmesinden glikoz fabri -
kalan memnundur. 

Sebze ve meyva fiatleri 
Piyasada sebze fiatları gün geçtik

çe ucuzlamaktadır. Adanadan her 
gün taze sebze gelmektedir. Yerli 
bakla 5 kuruşa kadar, kabak yedi 
buçuk kuruşa kadar düşmüştür. Son 
günlerde yağan yağmurların da lstan 
bul civarmdaki bahçelere iyi tesir 
yaptığı anlaşılmıştır. Yalnız yağmur

ların çilek mahsulüne biraz ziyanı 
dokunmuştur. Çilek fiatı Beyoğlu 
mağazalarında 60, diğer yerlerde 40 
kuruşa kadar satılmaktadır. Erilt fi. 
atı da 20 kuruştur. 

Ege pamuk 
piyasası dur9un 

Ege mıntakası pamuk piyasası 

durgundur. Fiyatlarda yeniden 20 
para daha bir düşüklük kaydedil
miştir. Gerek fiyat düşmesinin ve 
gerekse durgunluğun geçici olduğu 
ilgililerce beyan olunmaktadır. Ne
vilere göre son fiyat durumu şu su
retledir: 

Prese birinci 40 - 40 kuruş 
Prese ikinci 37 - 39 ., 
Prese üçüncü 35 - 35 ,, 
Mersin mmtakası pamuk fiyatla-

rında son hafta içinde bazı düşük
lükler görülmüştür. Mmtakanın 
muhtelif merkezlerindeki son fiyat
lar şunlardır: 

Adanada: Kapı malı 35,5 - 35,75: 
parlak 33 - 34; temiz 31 - 32,75 ku
ruştur. 

Mersinde : Klevlant 41; ekspres 40 
iane 38 kuruştur. 
DIŞ PİYASALARDA - Liver

pool Borsasında 25/ 4/ 936 açılış pa
muk fiyatları İngiliz !ibresi (bir İn
giliz !ibresi 453.50 gramdır) başına 
pens ve desim olarak aşağıda göste
rilmiştir: Amerika Middling, tem
muz tesUmi 6 .04; Amerika Midd
ling ilkteşrin teslimi 5.72. 

lstanbulda tiftik 
muameleleri hararetli 

İstanbul tiftik piyasasında işlerin 
hararetle devam etmekte olduğu 
bildirilmektedir. !stek devamlıdır. 
Piyasanın gidişi sağlamdır. Son fi
yatlar şöyledir: 
Oğlak 90 - 94; birinci 83 - 85; or

ta mal 80 - 82; deri 71; sarı 71. 
Ankara tiftik piyasasında son 

hafta içinde yazılmağa değer bir 
yenilik görillmemiştir. Fiyatlar şöy
ledir: 

Konyada beyaz tiftik 70, sarı, 
'12,50, deri 55 kuruştur. 

No. lS 

Ademle Havva 
Bürhan CAHiD 

Bu alışkan, sinirli kızla başa çık

nıak biraz güç görünüyor. Nereden 
de çattım. Böyle içli ve sinirli kadın
larla u~mayı hiç sevmem. lnsam 
boş yere uğraştırırlar. Fakat bir kere 
yolu sapittık. Artık işi kendi akıntı -
sma bırakmaktan başka çare yok! 

Onu yatıştırmak için mevzuu değiş 
tirdim: 

- Niste eğlenceleriniz çok değil 
mi? 

Omuzlarını kaldırdı: 

- Çok sokağa çıkmam. En sevdi
fim bahçedir. Evimizi göreceksiniz 
küçük, fakat şirindir. Çok vaktim bah 
çede ve babamın kütüphanesinde ge
çer. 

Bu lm bir muamma. Kolay kolay 
anlaşılır şey değil. Biraz evvelki sinir 
buhranı henüz geçmedi. YUzii renk
ten renge giriyor. 

Artık şundan bundan konuştuk. 
Biraz sonra hazırlanmak için ayrıl

dığı vakit biraz barışmıştık. Yalnız 
lııalmca bu sefer ben sinirlenmeğe baş 

Lokantalarda pahalılık 
Yemek fiatleriyle yiyecek eşyası 
arasında büyük bir fark vardır 

~ . 

4 MAYIS PAZARTESi 

Para Borsası 
Alıt 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123.-

20 Fransa franc> 164.-
20 Belçika franrı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.- • 
20 Dinar 47.-
Liret vesikalı 192.-
Florin 82,50 
Avusturya tilin 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.50 
Penco 21.-
Leva 22.-
Yen 32.-
lsvec: kuronu 31.-
Altm 965.-
Banknot 241.-

Sa Ut 

622.-
126.-
167.-
84.-
23.-

820.-
92.-
15.
S2,-

l98.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33-

967.-
242.-

1Çelcler 

Belediye Iktısat inüdiriyeti lokan
talar hakkında yeni bir tetkik yap
maktadır. Bu tetkik vesilesiyle biz de, 
şehrimizdeki lokantaların vaziyeti 
hakkındaki fikirlerimizi aşağıya ya -
zıyoruz. 

Lokantalarda yemek fiatlan, piya
sadaki yiyecek eşyasının ucuzluğu 
ile bir alakası yoktur. Torik balığı, 

balıkhanede 3 kuruşa satıldığı halde, 
bir balık parçası lokantada 15 kuru
şa kadar satılmaktadır. Arada bü -
yük bir fark olduğunu söylemeğe bi
le lüzum yoktur. Lokantalarda et fi. 
atları da böyledir. Kuzu eti, 40 kuru
şa kadar satıldığı halde, lokantalar
da, bir tabak içindeki bir et parçası 
30 kw·uştur. !kinci smıf lokantalar-

da bu fiat 20 kuruşa kadar düşmek
tedir. Maamafih lokanta sahipleri et 
yemeklerinde pek kar olmadığını id
dia ederler. Et, az zaman içinde sar
fedilmeğe muhtaç bir madde oldu -
ğu için, birkaç gün et yemeğini mu
hafaza etmeğe imkan yoktur. Bu iti
barla lokanta sahibi, satılmıyan ve 
dökillmeye mahkum bulunan et ye
meğini diğer yemeklere nazaran da
ha fazla satmağa mecbur olmaktadır. 
Fakat 1oktnta sahibinin bu düşünce
sine tamamiyle hak vermek doğru 

ladım. Ne diye bu kıza kapıldım da 
yolumu değiştirdim bilmem ki! Ona 
kapılmasaydım şimdi Pari.ste buluna
caktım. 

Gözümün önUne babamın hali geli
yor. Kadıköy iskelesinden ayrılırken: 

- Paristen telgraf çekme?.Sen bile 
muhakkak mektubunu beklerim! 

Demişti. 

Artık bu mektubu ne zaman ala -
cak Allah bilir. 
Oğlu maden mühendisliği tahsiline 

başladı bile! Oyle bir maden damarı 
buldu ki, derinleştikçe derinleşiyor. 

Bakalım özünü nerede bulacağız. 
"Nis., de ne yapacağını. Avrupa, 

ya para yemeğe çıkan bir zengin de-
ğil. . ki' ım . 

Bu küçük hanım 10.tfen yemekleri
mi evinde yedirecek. Peki ama nerde 
yatıp kalkacağım. Bereket versin üs
tümde para var. Babamın verdiğin
den başka annem de ne olur ne olmu 
diye elli İngiliz lirası verdi. 

Fakat iş orada değil.. Böyle gider
se bu küçük hanımın gönül eğlencesi 
olup kalacağımdan korkuyorum. 

Bu kıyılar Tanrı taalinm cenneti 
!la diye müjdelediği yerler olsa ge
rek.!nsanlar melaike mi, kadınlar h~ 
rl mi bilmem a.ma bu bfrfbfrfnden git-

·-----

değildir. Dışarda et fiatlarmm ucuz
lamasmıın, her halde lokantalar üze
rine de tesir yapması beklenir. Lo
kantalarda en çok kar edilen yemek 
de pilavdır. Yapılan bir hesaba göre, 
bir tabak pilav, 3 kuruşa mal olmak
tadır. Halbuki en ucuz lokantada bile 
bir tabak pilav yedi buçuk kuruşa sa
fılmaktadır. Bundan başka lokanta 
listelerinde çorba da pahalıdır. Bir 
tabak çorba 100 paraya mal olmak
tadır. Maamafih Beyoğlunda bazı u
cuz lokantalarda müşteri celbetmek 
için 5 kuruşa çorba verildiği çok kere 
görülmüştür. Halbuki en ucuz lokan 
tada bile çorba 7 buçuk kuruştur. Bü
tün bunlardan anlaşıldığına göre, lo
kantalardaki yemek fiatlal'iyle, yiye
cek eşyası f~atları arasında büyük 
farklar vardır. Bu fark yüzünden, 
lokantacılığa heves edenler çoktur. 
Gün geçtikçe Beyoğlunda ve şehrin 
diğer semtlerinde, lokanta ve ahçı 
dükkanları çoğalmaktadır. 

Belediye iktısat müdiriyetinin lo -
kantalardaki yemek fiatlarım daha 
sıkı bir surette kontrol etmesini bek
leriz. 

Ege mıntakasrnda 

Hurda incirler 
üzerine muamele 

Ege mıntakası incir piyasasında 
son günlerde önemli işler olmamış

tır. Yalnız Sovyet Rusya için 41 
ton incir satıldığı bildirilmektedir. 
Stokların çok azaldığı ve hurda ha
riç olmak üzere 1.000 çuvaldan faz
la olmadığı yazılmaktadır. 

İncirin ihraç başlangıcından 18/ 4 
936 akşamına kadar İzmir limanın
dan dış ülkelere gönderilen incir 
miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

Ülkeler Bu sene (ton) 
Almanya 15.473,7 
Amerika 1,735,8 
Avusturya 1.782,0 
Avustralya 431,2 
Arjatin 39,9 
Belçika. 1.384,3 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Estonya 

212,2 
13,9 

7,3 

r 
' 1 

rel villalar herhalde cennetin pırlan
talı, altın tavanlı köşklerinden çok 
güzel. Bahçe ve villa ... Eğer Hayalin 
içinden çıkmadığını söylediği bahçe
leri böyle ise hakkı var. 
Köşkler sıklaştı. Bahçeler gUzelleş

ti. Otomobil, kamyon seferleri kızış
tı. Büyük bir yere geliyoruz herhal
de. 

Koridora çıktım. Hayal elinde kü
çük çantası, boynunda sarı lacivert 
bir eşarp pencereden bakıyor. 

- Geldik mi ? 
O güzel kafası birdenbire çevrildi. 

Sevimli bir çocuk bakışı ile: 
- Daha var. dedi. Monakoya gir

dik. 
- Şu kumarhane memleketine. 
- Evet, bakın gazinonun üstü gö-

rünüyor. 
- Montekarlo. ! 

- Aralıktan bakınız, daha iyi göre 
ceksiniz. 

- Seviniyol"l5unuz değil mi? 
Başını önüne eğdi. Mırıldanır gibi: 
- Niçin sevineyim. Ben buraları 

hiç sevmem. lstanbulu bin defa ter
cih ederim. 

Ve sonra dışarıya bakarak ilave 
etti: 

- Babamın hatm'! 

Pariı üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cen evre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İıveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

12,05 
624.50 

0,79,20 
10,08.-
4.69.40 
2,45,30 

64.25,90 
1,17.-

19,24,55 
4,22,66 
1.97,43 
3,11.57 
5.81.38 

lı Bankası Mü. Kupon kesik 82.-
9.90 
9 90 

23,25 
38.50 
ı~.-

,ı " N. 
.ı, ı. Hamiline 
Anadolu %60 

" %100 
Şirketihayrıyc 
Tramvay 19,75 
Bomonti Nektar Kupon kesile 
Terkos 

7.85 
12,35 

1.85 
10.30 

Kupon kesik 61.

Reji , 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

fstilcrazfar 

'J.7 .-
4,45 

Türk Borcu I 22,75 
,, ,. II 21,50 
,, ,, III 21,60 

İstikrazı dahili Kupon kesik 94.-
Ergani A. B. C. 94.-
Sıvas Erzurum I K11pon kesik 95.50 

,, ,, II 95.50 

47,4 
6,5 

Fenlandiya 
Filistin 
Fransa 3.568,7 
Hicaz 0,6 
Htnınstarı'!=~""'"~·,..-~~-,.,,,,~;, 5,6 
Holanda 383,0 
İngiltere 6.081,9 
İtalya 550,6 
İsveç 834,7 
İsviçre 4 70, 7 
İspanya 
Kap 
Kanada 
Kolombo 
Japonya 
Lehistan 
Mısır 
Macaristan 
Meksika 
Mançuri 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Suriye 
Yugoslavya 
Yunanistan 

33,0 
1.770,8 

1,3 

165,3 
481,8 
236,0 

0,9 

555,5 
18,3 
27,5 

90,6 

Yekun 36.421,0 
DIŞ PİYASALARDA - Alman

ya incir piyasası son hafta dahi dur
gun geçmiştir. Kilosu 68 - 70 tarı' · 
lik ekstrissima genuin İzmir natu -
rE\l incirleri için İzmir ihracatçıla
rının 100 kilo başına 10,50 liraya 
kadar teklif yaptıkları bildirilmek
te!'.}ir. 

Hayalin babası eski paşalardan bi
rinin oğlu. Abdülhamit paşalarından. 
Çok zengin olduğunu !atanbulda işi
tirdim. On senedir burada yerleşmiş, 
Hayal daha küçükken babasile bera
ber Nise gelmiş. Burada bir kolejde 
okumuş. 

Hayale sordum: 
- Şimdi istasyonda beklerler de-

ğil 
. ? 

mı. 

- Dadım bekler, babamı zannet
mem. 

- Çıkmaz mı? 
- Ara sıra .. Fakat benim tstanbu-

la gidip gelmem o kadar taoü oldu 
ki!... Onun hususi hayatı hakkında 
fazla' şeyler soramıyorum. Lüzum da 
yok .. Nasıl olsa içlerine gireceğim. 

Haval benim için herhalde bir şey
ler düşünmilş olacak 

Bir aralık dedi ki: 
- Size yolunuzu değişdirttiğim için 

o kadar müteessir değilim. Çünkü. 
Durdu. Söyliyeceğini tartmak ister 

gibi yutkundu. 
- Evet, çünkü! dedim. 
Gilldü. 
- Çünkü sizi burad~ misafir et

mek, sizi gezdirip eğlendirmeğe ça
lışmakla bunu telafi edeceğim. 

- Teşekkür ederim. Bana sorarsa-

5 - 5. 936 

[Bu sütunlar lçlo gönderUecek me.ktuplarm "Evlenmeler 

ka.ydile gönderilmesi ve mümkün oldutu kadar kısa olıııaSI rtca 

Başkasını çll9ınca sevmiş bir 
Taksimden H. H. oğlu imzasile: 
"Vç aydanberi bir kızla tanışıyo

rum. iyi tahsil ve terbiye görmil§) 
son derece makul düşünceli, hatta 
iyi bir ev kadmı olduğımu gördil
ğüm bu kıza evlemneği teklif et
tim) kabul etti. Bugünlerde ni§anla
nacağız. Onunla geçenlerde bir yere 
çaya gitmiştik. Kendisini arkadaş
larımdan biri selamladı ve benden 
müsaade istiyerek dansa kaldırmak 
istedi. Ktz razı olmadı ve bana bu 
genci pek uzaktan ve pek az tanıd'
ğını söyledi. Halbuki bir iki giln 
sonra rastgeldiğim arka~ bana o
nun hakkmd,a, birçok malUmat verdi. 
Bu kızın daha bir sene evvel tanıdı
ğı bir genci çılgmca sevmiş olduğu
tıtt ,onun uğurunda ölüme kadar 
gitmek istediğini) kendisini zorla 
kurtardıklarını anlattt.. O derece 
sevmiş ki) haysiyetini) izzeti nefsini, 
istikbalini ayaklar altına alarak 
sevdiği gencin peşinden A vrupaya 
kaçm~. Orada da yiiz bulamıyarak 
bir iki ay sokaklarda kalmış. Yine 
ailesinin merhameti iizerine sığın
dığı bir pansiyondan alınarak lstan
bula getirilmiş. Ben bunları işitin
ce derin bir endişeye düştüm. Şimdi 
kendisini görmek bile istemiyorum. 
Bana karşı pek mültefit ve meyya1 
iken şimdi o da benim halimden 
belki her şeyi anl1yarak soğuk du
ruyor. Daha doğrusu mahzun bir 
hali var. Ne dersiniz' Bu kızın 

benimle anl.aşması mümkün müdür' 
O genci hcila sevip sevmediğini na

sıl anlıyayım'" 

Nişanlanmak istediğiniz kızın ba
şından geçen acı macera onda şid
detli bir aksülamel vücuda getirmişe 
benziyor. Sevdiği gence karşı her 
e ini :k m rak göster-
diği fedakarlıktan sonra silkinmiş, 
kendini onun esaretinden kurtarmış 
olacak ki, size karşı iyi bir kabul 
gösteriyor ve sizinle evlenmeğe ha
zır bulunuyor. Eski sevdiğini hala 
sevip sevmediğini değil, sizi sevip 
sevmediğini öğreniniz ve ondan ge
çirdiği bu macera hakkında izahat 
isteyiniz. Nasıl kendini bilmiyerek 
ve bir zincir içine düşerek yaptığı 

çılgınlıklara ait pişmanlığı sizi tat
min etmelidir. 

• 
Beraber büyüyenler 

arasında 

İzmitten N. S. imzasile: 

''Beş senedenberi beraber büyü,
dük. O benden 4 yaş küçük. Şimdi
ye kadar ben kendisine bir kardeş 
gözü ile bakıyordum. Bundan ild 
gün evvel bana bir mektup gönder
di. Mektubu açttğım zaman hayret
ler içinde kaldım. Çünkü beş sene 
kardeşim diye tanıdığım kız, şimdi 
bana ilanı aşk ediyor ve bensiz ya.şı
yamıyacağını söylüyor. Halbuki ben 

ruz sizin havanızda bir ,saat fazla kal
maktan bile saadd duyarım. 

Yüzüme baktı: 
Bu bakışta öyle bir arayiş vardı ki, 

sözlerimin samimi olup olmadığını an
lamak ister gibi gözlerimi, yüzümün 
hatlarını kontrol ediyordu. 

- Çok naziksiniz, dedi. Bunu ince 
dUşünüşlil bir erkek komplimanı ola
rak kabul ederim. 

- Hayır, d~ im. Herhangi bir er
kek komplimanı olarak değil sizi iyi 
anhyan ve ... 

Bu sefer de ben durakladım. 
Ne diyecektim. Sizi seven mi diye

ceğim. Peki ama böyle bir şey yok. 
Sonra bu tehlikeli kelimeler adamın 
başına öyle işler açar ki! 

Hayal parlak gözlerini dudakları

ma dikmiş, çıkacak kelimeyi endişe 

ile bekliyor. Kekeledim. 
- Ve takdir eden bir ... Bir arka .. 

daş sevgisi olarak kabul ediniz. 
Göz kapaklan düştü: 
- Peki, nasıl isterseniz? 
Bahsin bu tehlikeli yerinde ikimiz 

de iyi manevra yapmıştık. 
Ve çok şükür ki, artık gelmiştik. 
Hayal dedi ki: 
- İsterseniz çantalarınızı bize ya

kın bir otel vardır. Hotel Mediteranne 

onun gibi düşü11milJ;101:ıurı. "'i§ 
yet karşısında fikrımı aeg 
mi'" 
Aşk, istiyerek değil, far 

mıyarak doğar. O n~~~ ;Ju 
zinle kardeş gibi buyu 
aşkı duymağa başlanıı§S8-• 
ayni şeyi çoktan du~U~ıııi 
lazımdı. Şimdi acaba fı~e 
tireyim de ben de o~u .. se eıı· 
hyayım mı? diye duşunIIl 
tir. Artık yapacağınız şe~ 
ni bir kardeşten farklı sev~ıU 
nizi, ona daima kardeş go j 
kacağınızı bildirmekten 
Onda bel~rsiz bir s~rette Jd 
sevgi bu ızahmızla yıne eS 
ru yolunu bulacaktır. 

~ 

Biri evli, öteki nlı0" 
M. G. Ş. imzasile: .,. 
"Bir iki aydanberi benliU' 

kadın hakimdir. Bu kad•" 
gün karşı karşıya geliy()1"1) 
kü evimizde kiracıdır. O e1J 
ğu gibi ben de ni§anlıyım· .. 
bana karşı Uikayt olmadığı 
hareketinden anlıyorum· ~ti 
bir an yok ki düşünmiyeY' 

1 
bin bir ümit veriyor. ona y<J 
ve ondan aşk dile>ıme1' kİ 
dokunuyor. Çok ıstırap çe 
Ne yapayım1" t 

Bu ıstıraptan kurtulnıalc ~ 
eanlmızla meşgul olunuz. ti 
ketinizle, gözlerinizle bu e" 
işgal etmeyiniz. Düşüniln~ 
dan istediğiniz cevabı als 
rahat etmiyecek, ıstırapları~ 
diremiyeceksiniz. Çünkü bit 

tan siz nişanlısınız, d~ğe~ 
o evlidir. Aranızda bır 

rasının teessilsü kıskançlı 
randan, bA~kalarının ıstıra 
bep olmak yüzünden, vicdJD 
dan başka ne doğurabilir!·· 
bir küçücUk bir zevk bu ıca 
ba değer mi? 

• 
ilci krz anasının endi 

A. R. B. imzasile: ,JI 
"/ki kızım var; araıorı 

yıl farkı olan iki kızımda" 
nü bir genç istiyor. samrı~ 
Zarında bir de anlaşm~ ~IJ 1Jff 
izdivaca hayır demek sçın 
göremediğim halde büyiik 

0 lenmeden küçüğünü koca!J 
bi.iyüğün izzeti ne/ sine ı 
diye korkuyorum. Nası 
edeyim1)' 

Bu izdivaç için büyük tP 
fikrini sorarak adeta onu~ 
katini ister gibi bir dil ~net' 
hayatın nekadar tesadU d. 
olduğunu, bugün bu tesa eti 
çük kızınızın istifade et~it 
geldiğini ve yarın ba~~a. ,a 
ile onun da evlenecegıı_ıı efil 
Ne kıskançlık, ne izzetı ~ut· 
lesi ya pmıyarak razı ola.C 

oraya gönderiniz. Doğıı.ıc3 
tıl" 

riz. })eJl 
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rmıla beraber otele gideyıııı 
sonra ziyaret ederim. 

Itiraz etmedi 
lstasyon çok kalabalılt~dJ 
Hayal bu kalabalık ar iti 

dık çehre ararken birdeı:ıb 
dı: il ! 

- Ouh, babam da gelJXlıı)l 
Vagonun penceresin~ Y ~· 

yaz bıyıklı, pembe yUzlil, Yu. 
şık bir adam elini saıııyord 
ilk parti selamlaştılar. 
Rıhtıma inerken bana: 
- tyi tesadüf diyordU· 

şesi üstünde! '-
Bundan bir şey anıaırı 

olup ta ne olacak! Nete'1 
zınm peşine bir genç taJcll' 
zacak mı yoksa! Çok d 
kit kalmadı. ~ 

ihtiyar şıkla karşt le ~ 
Hayal babasile öpUştU rsP 

korkuluk gibi yanında dU 
nrttı: rJI' 

- Yol arkadaşını J{lt11 be.lı 
ni babasından sık sık ().J'ı,,-
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it8ivanlar bu sabah Adisababaya girivöiıa 
[Başı 1 lncide] 

nin Ci'Wtide kendi emrine amade 
bulunmasını istediği anlaşılmıştır. ln
giliz hükfımeti bu talebe muvafakat 
edip etmemek hususunda derhal bir 
karar vermemiştir. Maamafih Decoy 
ve Dainty ismindeki iki lngiliz torpi
to muhribi ve Entrprolz gemisi A
denden Cibutiye gitmek üzere hare
ket etmiştir. 

Reuter ajansının diplomasi muhar
riri diyor ki: 

"Bu suretle nazik bir vaziyet hldis 
olmuştur. Zira, bitaraf bir de\·letin 
muharip bir milletin reisinin emrine 
bir harp gemisi amade kılmRsı usul
den değildir. Maamafih, Italya ile 
Habeşistan arasında harp halinin i
lan edilmemiş olduğu nazarı itibara 
alınabilir. Fazla olarak Milletler Ce
miyeti, Habeş - Italyan ihtilafında n-
18.kadar bir taraf olarak bulunmak
tadır. Ve Ingiltere hükumetinin ce
miyet namına hareket etmiş oıması 

mümkündür. 
Necaşinin emrine bir lngillz harp 

gemisinin verilmesine karşı ttalyanın 
bir g{ina itirazda bulunmıyacağı zan
nedilmektedir. ÇünkU İtalya, Necaşi
nin Habeşistandan uzaklaşmasını ar
zu etmektedir.,, 

Diğer taraftan vaziyet bugün İn· 
gilterenin Paris sefiri ile Fransız ha
riciye nazırlığı arasında mUzakere e
dilmiştir. Bundan sonra mesele hal
ledilmiş ve İmparatorun İngiliz gemi
siyle hareketine müsaade edilmiştir. 

Ingiliz dış işler bakanı Eden bu 
hususta bugün avam kamarasında i
zahat vermiş ve Fransız hükO.metiy
le yaptığı temaelarr anlattıktan sonra 
imparatorun devlet işlerinden şimdi
lik tamamen çekildiğine dair teminat 
verdiğini söylemiştir. 

Negüs Filistinde hararetle 
lcarıılanacak 

Kudüs, 4. (A.A.) - Habeş davası

na teveccühü olan bütün Filistin a
halisi Negüsle ailesi azasına hara
retli bir istikbal hazırlamaktadır. 

Reuter ajansı, İmparatorun ya 
Kudüsteki Habeş konsolosluğuna ve 
yahut da !sanın vaftiz edildiği yer
deki Habeş manastırına inmesi muh
temel olduğunu bildiriyor. 

Negüsün lngiltereye gel
mesi ihtimal dahilinde 

Londra, 4. (A.A.) - İngiliz ve 
Fransız siyasi mahafili, Negüs'ün 
İngiltereye gelmesi ve orada otur
ması ihtimalinin gayri varit olmadı
ğı miltalaasındadır. Tebarüz ettiril
diğine göre, Negüs, Londrada Garp 
mahallerinde çok güzel bir eve sahip 
bulunmaktadır. Habeşistanın Londra 
elçisi Doktor Martin bir kaç zaman 
evvel bu evi Negüs adına satın al
mıştı. 

Adlsahaha ne alemde ? 
Musso/ini birıey söylemedi 

Parls, 4 (Tan) - Roma askeri 
tnahafili, ltalyan askerlerinin şimdi
ye kadar çoktan Adisababaya girdik· 
lerine kani bulunduklarını ve saat 
14 te meb'usan meclisinde Mussoli
ninin bu haberi resmen vereceğini 

söylemişlerdir. 

Fakat, Mussolini meb'usan mecli-
8inde bir nutuk verdiği halde bu ha
berden hiç bahsetmemiştir. Mussoli
nl orduların muzafferane ilerleyişi 
sayesinde NegUsün nasıl kaçtığını an
latmış, büyük meydan muharebeleri
ni söylemiş, ltalyanlann bu zaferi 
kanlan pahasına elde ettiklerinden 
bahsetmiş ve sonra: 
"- Italya bu zaferinin müklfatmı 

görecektir, demiştir. Mussolini nut
kunda belki vaziyetin inkigafını bek
liyerek pek ileri sözler söylememiştir. 
ltalyan ~vekili bundan sonra der
hal Kral Fuad'in ölümilne geçmiş ve 
ttalya ile Mısır arasındaki münase -
betlerden bahsetmiştir. 

Şehir i§gal edllmedl 
Londra, 4 (Tan) - Adisababanm 

işgaline dair henüz resmi hiçbir ha
ber alınamamıştır. Birkaç defa şeh
rin düştüğü şayi olmuştur. Fakat 
sonra haber teyit edilmemiştir. 

Teslim bayrakları 
Londra, 4 (Tan) - Adi.sa babada. 

yangın, yağmacılık devam etmekte -
dir. Bazı adamlar ısimdiden teslim 
alameti olarak beyaz bayrak çekmiş
lerdir. Italyanla.rm şehre girdikleri 
ve ecnebi sefirlerin Mareşal Badoglf
yoya bir an evvel Adisababayı U,~al 
etmeleri için müracaatta bulundukla
rı doğru değildir. Adisababanm ttal
yan uçaklan tarafından tekrar bom
bardıman edildiği haberi de yalandır. 
Uç gündenberl ancak bir İtalyan tay
yaresi Adisababa Uzerinde uçu~ yap
ll'UŞ ve teslim olmalan için beyanna-
91e atmıştır. Teeyytıt etmiyen bir 

şayiaya göre, Amerikan sefaretin
den iki kişi bir ellerine beyaz ve di
ğerinde de Amerikan bayrağı olduğu 
halde İtalyan askerlerini karşılama
ğa gitmişlerdir. 

Adisababaya girmi§ler 
Berlin, 4 (Tan) - Şimdi gelen hu

susi bir telgrafa göre Italyan kuv -
vetleri Adisababaya girmişlerdir. Ak 
şam saat 5 te Mareşal Badogliyonun 
şehre yisıl olması beklenmektedir. 

Haber feyif edilmedi 
Berlin, 4 (Tan) - Adisababanın 

işgal edildiğini teyit eden mütemmim 
bir haber alınamamıştır. Gece yan
sından sonra gelen haberler, ltalyan 
krt'alarmm şehrin hı.:men dışında ol
duğunu göstermektedir. 

lıgal gecikiyor mu ? 
Paris, 4 (A.A.) - Adisababadan 

alman haberlerde ttalyanlarm ileri 
hareketinin geciktiği ve İtalyanların 
Habeş payıtahtım ynnndan evvel iş
gal edemiycceklerinden korkulmak -
ta olduğu bildirilmektedir. işgalin ge 
cikmesine sebep yolların şiddetli yağ 
murlar yüzünden bozulrnııc; olması -
dır. 

ileri harekôt 
Asmara, 4 (A.A.) - Karargahı 

umumi, motörlü kıtalarm çabuk yü
rUmeleri için her türlü tedbirleri al
mıştır. Adisababanm şimalindeki 
Termaber geçidindeki harekatı biz -
zat Mareşal Badoglio idare etmekte
dir. Pazar sabahı bu geçitten 1600 o
tomobil geçmiş bulunuyordu. İtalyan 
kollannm iaşesi tayyare ile temin e
dilmektedir. 

ita/yanlar 1 O mil mesafede 
Londra, 4 (A.A.) - Adisababada 

İtalyanların bugün şehre gelmeleri 
beklenilmektedir. İtalyanlar, payi -
tahta 10 mil kadar bir mesafede bu
lunan Akaki nehrine vasıl olmuş bu
l un uyorlardı. 

Reuter Ajansının öğrendiğine gö -
reA~a~~~ ~u~~~~~ 
nihayet bulmuştur. Bilhassa civar 
mıntakalardan gelmiş olan Gallaslar 
dan - Habeşlerle zencilerin ta-
sallübünden hasıl olmuş mu-
harip bir ırk mürekkep 
bulunan çeteler, cadde ve so
kaklarda scrseriyane dolaşmakta ve 
Habcşlerle A vrupalılann hayatları 
bunların yüzünden tehlikeye maruz 
bulunmaktadır. İngiliz tebaası ile ln
giliz himayesinde bulunanların ekse
risi şimdi sefarethancde veya sair 
yerlerde emniyet altında bulunmak -
tadırlar. 

Yalnız birkaç Arap barikatlar ya
parak evlerinde tahassun etmeği ter 
cih etmişlerdir. Muhtelif 23 millete 
mensup 2,000 kişi İngiliz sefaretha
nesine iltica etmişlerdir. 

lnglliz sefareti Türk sefare. 
tine imdat gönderiyor 

Türk sefarethanesine iltica etmiş 
olan kimseler, silahlar ve mitralyöz
lerle mücehhez birtakım kimselerin 
yapmış oldukları taarruza kar;n kcn 
dHerini müdafaa ettiktensonra bulun 
dukları mevkiin müdafaaya salih ol
madığına karar vermişlerdir. İngiliz 
sefarethanesinden gönderilmiş olan 
imdat kuvvetleri, sefarethanenin ö -
nünde beş ölü bulmuşlardır. Sefaret
hane erkanı ile memurlarını İngiliz 
mıntakasma götürmüşlerdir. Son 
günlerde ekserisi Rum ve Ermeni ol
mak üzere ölen A vrupalılann adedi 
en aşağı ondur. 

lngiliz seyyar sıhhiye heyeti, dün, 
300 den f a:ı:la Habeşli yaralıyı almış, 
ve teaavi etmiştir. 

lnglliı Kıııllta~ reisi yaralı 
lngiliz Kızılhaç reisi Dr. Melly, gö 

bcği bir Habeş kurşunu tarafından 
deşilmiş olduğu halde İngiliz sefaret 
hanesine götürülmüştür. 

Diln yağmacılar da çalınmış olan 
eşyayı kendilerinden çalmış oldukla
rı eşhasa satmak üzere İngiliz sefa
rethanesine götUrUrlerken yağmaya 
uğramışlardır. Ellerindeki bUtiln eş
ya mi.ısadcre edilmiştir. 
Habeş Bankası, memurları, banka

yı bilyük bir cesaretle müdafaa et -
mişlerdir. 

Amerikan sefarethanesi erkanı 
kendilerini müdafaa edemiyecekleri
ni anlıyarak yardım talebinde bulun 
muşlardır. Sefarethaneye kamyonlar 
gönderilmiştir. Biri Belçikalı olmak 
üzere Uç ecnebi mUhimmatları bitin
ceye kadar yağmacılara mukavemet 
etmişlerdir. Bu mukavemetten son • 
ra imdatlarına gelmiş olan bir kam
vona atlamışlardır. Bunlar yağmacı
İardan 25 kişiyi öldürmüş oldukları
nı iddia etmektedirler. Sefarethane
ye iltica etmiş olan birçok kimsele -
rin ellerinde avuçlarında hiç bir şey 

yoktu. Şiddetle yağan yağmurlardan 
dolayı zavallıların sıkıntıları büsbü
tün artmıstır. 

Payitahttan gelen son haberlerde 
yeni birtakım yangınlar çıkmış oldu 
ğu bildirilmektedir. Bütün İsveçlile
rin hali hazırda İngiliz sefarethane
sinde emniyet altında bulundukları 
haber veriliyor. 

Hatlar kesik 
Kahire, 4 (A.A.) - Adisababa için 

buraya gelen telsizler, muhaberat 
münkati olduğundan Adisababaya 
çekilememektedir. 

Alman Elçiliğine 
nakledilenler 

Adisababa, 4 (A.A.) - Bu sabah 
Alman ataşemiliterinin kumandası al 
tında bir Alman ve bir İngiliz müfre 
zesi bir pansiyona giderek orada mah 
pus kalan 15 A vrupahyı almışlar ve 
Alman elçiliğine getirmişlerdir. 

Ecnebiler aranıyor 
Adisababa, 4 (A.A.) -Alman ate

şemiliterinin kumandası altındaki Al 
man müfrezesi şehirde taharriyatına 
devam ederek diğer birçok ecnebileri 
daha elçiliğe getirmiştir. Ölenler ara 
smda birkaç Isveçli, Rumlar ve Fran 
srzlar vardır. Alınan müfrezesi Ha -
beş asilerinin taarruzuna uğramamış 
tır. Alman elçiliği müdafaa haline 
konulmuştur. Şimdiye kadar Adisa
babadaki bankalara dokunulmamış -
tır. 

Fransız sefaretinde 
Paris, 4 (A.A.) - Fransanın Adi

sababa sefiri Baderd'den Hariciye ne 
zaretine gelen haberlerde Habeş pa
yitahtına hakiki bir ihtilal çıkmış ol
duğu bildirilmektedir. Habeş ordu -
sundan kaçmış olan askerlerin Adi -
sababaya girdikleri, birçok ticaretha 
neleri ve imparatorun sarayını ate
şe verdikleri ve ecnebilere ait ikamet 
gahları yaktıkları bildirilmektedir. 
Yağmacılar arasında arbedeler çık -
mış ve bunlar silahla biribirlerile dö
ğüşmilşlerdir. Adisababa caddelerin
de birtakım tahrikatçılar dolaşmak
ta ve Habeşlileri "İtalyanlar şehre 
girdikleri zaman ankazdan başka bir 
şey bulmasınlar" diye şehri tama -
men tahrip etmeye davet etmekte -
<lirler. Sefarethaneler, kendilerine 
ait mmtaka.larda örfi idare ilan etmiş 
lerdir. Bunların arasında çocuklar 
ve kadınlar da vardır. Bu kadınlar
dan bir tanesi bu gece bir çocuk do
ğurmuştur. Bazı ecnebiler ve bilhas
sa Fransızlar şimendifer istasyonu
na sığınmışlar ve müteaddit defalar 
Habeşlerin tecavüzlerini tardetmek 
için uğraşmışlardır. 

Habe§ Milli Bankası yandı 
Paris, 4 (A.A.) - Cibutiden gelen 

haberlerde 2 - 3 Mayıs gecesinde Adi 
sababada fasılasız tüfek sesleri işi
tilmiş olduğu bildirilmektedir. Yeni
den birtakım yangınlar çıkmıştır, 

gümrüklerle Habeş milli bankası yan 
mıştır. Şehrin merkezi kısmı tama -
men harap olmuştur. Yüzlerce yağ -
macı ellerine geçirmiş oldukları eş
yayı alarak şehirden ayrılmaktadır
lar. 

24 Avrupalı öldü 
Paris, 4 (A.A.) - Cibut iden gelen 

haberlerde dUnkU hadiseler esnasın
da 24 Avrupalının telef olduğu bildi
rilmektedir. Bunlar, dükkanlarını az 
gın bir halde hücum eden yağmacı
lara karşı müdafaa etmek isteyen 
Rum ve Ermeni tacirleridir. 

Adisababadan gelen son haberler, 
vaziyette salah hasıl olduğunu bildi
riyor. 

istasyonun müdafaası 
Paris, 4 (A.A.) - Cibutldeki Fran 

sız memurları, Habeşistan payitah
tındaki istasyonu himaye etmek üze 
re trenle Adisababaya iki bölük Se
negalli silahendaz göndermişlerdir. 

Amerikan sefaretinde iki 
irademe yaralandı 

Bedin, 4. (Tan) - Adisababada 
asilerin taarruzuna maruz kalan A
merika sefarethanesinin iki Habeş 
hademesi yaralanmışlardır. Elçi tel
sizle vaziyeti Vaşington hükumetine 
bildirerek, İngiliz sefarethanesinden 
kendilerine yardım edilmesini iste
miştir. 

Bunun Uzerine Vaşington hUkfl
meti telefonla Londra hükumetine 
mUracaat ederek, bu yardımm veril
mesini dilemiş oldufundan, tııgtliz 
hariciye nezareti bu b&pte Adisaba
badaki elçisine emir vermi3tir. 

O gürültüler ora11ndo 
düğün 

Londra, (Tan) - Ingiliz waret-

hanesine iltica etmiş olan Times ga
zetesi muhabiri Jorj Ster, yine ayni 
sefarethaneye iltica eden fransızca 
Journal gazetesinin kadın muhabiri 
ile dün evlenmişlerdir. Balayını sefa
rethanede geçirmektedirler. 

lngiltere Hitlerin yakın bir isti 
için muavenetini temin ede 

Uyurken ölen kadın 
Londra, 4. (A.A.) - Son 24 saat 

zarfında Adisababadan gelen bütün 
haberler, Adisababada İngiliz elçi
liği tarafından verilmiş ve bu ha
berler dış işler\ bakanlığı tarafın
dan gazetelere tebliğ olunmuştur. 

Londra, 4 (Tan) - lngiltere ile Almanya arasmdald m~ 
etmektedir. lki devlet kendiler ini ali.kadar eden me1eleleri .... 
ceklerdir. Bunun i~in Almanyaya gönderU~k 8ual listesi P~ 
bir surette kaleme alınmıştır. Almanyaya azami müsaad~. 
mektedir. Hitlerin yakın bir istikbal i~in mua,·enet i temin ed ~ 

Çok kimseler de alkol bularak 
sarhoş olmuşlar ve bu sebepten bir 
çok karışıklıklara sebebiyet vermiş
lerdir. İngiliz doktoru Melly sarhoş 
halk tarafından ağırca yaralanmış
tır. Amerikan doktorlarından Sta
din'in karısı da uyurken yolunu şa
şırmış bir kurşun ile ölmüştilr. 

ltalyanlar ve lngilizler karsı karşıy< 
~~~~~~~~~~------~~--______.., 

ltalya haberi bekliyor ! 
Roma, 4 (A.A.) - Bütün İtalya, 

ileri kuvvetlerin Adisababaya girdiği 
haberini heyecanla beklemektedir. 
Mussolininin bu hadiseyi yarın bil -
tün memlekete ilan edeceğinden hiç 
kimse şUphe etmiyor. Birkaç günden 
beri bütün İtalya sokaklarına konu
lan oparlörün etrafını binlerce kişi 
sarmış bulunmaktadır. Dün akşam 
Termarher boğazının büyük müşkU
latla geçilmiş olduğu haberi zafer 
heyecanını artırmıştır. Otomobil ko
lu 3700 metre irtifaındaki bu boğaz
dan geçmiş ve diğer bir yoldan yaya 
olarak ilerliyen kuvvet ile iltisak pey 
da etmiştir. Bu kuvvet Habeş hükfi
met merkezinin pek yakınlarında 

bulunmaktadır. 

Baldvin "Tedbir 
diyor alacağız" 

[Başı 1 incide] 
"- Britanya hUkftmetl bu husus

ta icap eden tedbirleri alacaktır.,, de 
mişttr. 

Pakt tadil mi edilecek 
Londra, 4 (A.A.) - Baldvln ve E 

den, Milletler Cemiyetine müzaheret 
birliğini, İtalyaya karfl daha mües
sir zecri tedbirler derpiş eden bir he 
yeti rnurahhasasına cevap vererek, 
hUkuınetin Milletler Cemiyetinin du
rumunu kollektif hareketin akim kal 
ması bakımından mütalea ve müla
haza edeceğini ve paktın tadili mese 
lesinin büyük bir ihtimamla tetkik e
dilmesi icap edeceğini bildirmişler
dir. 

lngiliz prestiji ve Uluslar 
Kurumu tehlikede 

I I 1. d Belgrad, 4 (Tan) - Pravda gaze-
Negüs talyan arın e ın en tesi başmuharriri bugün Habeşistan 
nasıl kurtulmuı? meselesine dair yazdığı bir makalede 

Asmara, 4. (A.A.) - Şimdi öğre- diyor ki: 
nildiğine göre, Adisababayı son zi- İngiliz efkan umumiyesinde heye
yaretinden evvel Haile Selasye, bir can f ev kala.dedir. Zecri tedbirlerin 
çok zamandan beri İtalyanların işga- şiddetlenmesini ileri sürülmektedir. 
li altında bulunan bir mmtakada Habeşistandaki Ingiliz menafii ve ln
Sokota'nm bir kaç kilometre Şima- giliz kabinesi müşkül bir vaziyete düş 
!inde bir manastırda gizlenmiştir müştür. Ingilterenin mevkii ve Ak -
İtalyan çasuslar, Haile Selasye'nin vam Cemiyetinin prestiji tehdit al -
gizlendiği yeri keşfetmişler ve bunun tmdadır. 
üzerine İtalyan tayyareleri Haile Se- Akdenizdekl vaziyet ağır bir fekle 
lasye Adisababay.a ufak bir muha- mUnkalip olmuştur. Akdenizde lngil
fız kıta.siyle dönerken. kendisini ta- tere, Hindistan yolunun tehlikeye 
kibe başlamışlardır. Haile Sclasiye, ı?irdiğini görmektedir. 
Adi~ababaya bir ka ece yUrUyüşü 
ile varmıştır. 

Habeıistanı vesayet altına 
almak 

Paris, 4. (A.A.) - Negüs'Un fira
rını mevzuubahis eden gazeteler va
ziyetin mUstakbel inkişafı hakkında 
faraziyeler yürütmektedirler. U
mumiyet itibariyle son hadiselerin 
İtalyan-Habeş harbinin son safhası
nı teşkil ettiği kanaatı vardır.-

Köy mekteplerinin 
müfredat programları 

Ankara, 4 (Tan) - Köy mektep
leri kitap müfredat programlarını 

tetkik etmek üzere Killtür Bakanlığı 
müsteşarı Rıdvan Nafizin başkanlığı 
altında bir komisyon teşkil edilmi9-
tir. 

Ekselsiyor gazetesi diplomatik Ekalliyet mektepleri 
mahafilin fikirlerine terceman ola-

Ankara, 4 (Tan) - lstanbulda 
rak diyor ki : teşkil edilen bir komisyon tarafın-

Cibuti'de Negüs'e misafir muame- dan hazırlanan Ekalliyet mektepleri 
lesi yapılacaktır. Çünkü, Negüs hak- talimnamesi Kültür kurulunca tet -
!arından hiç birinden feragat etıne- kik edilmektedir. 
miş ve bu hakları ancak Habeş mil-
leti Italyanlarla bilittifak yeni bir 
tmparator intihap ettikten sonra lstanbul sezonu için 
kaybetmiış olacaktır. Diğer taraftan 
Milletler Cemiyeti Habeşistanı ecne- hazırhklar 
bi hükmü altında sayarak kendi mu-
kadderatına kendisinin hakim olamı- Bu yaz yapılacak olan ve lstanbul 
yacağını beyan edebilir. Binaenaleyh sezonu ismi verilen festivalin esasla
Cenevredeki eksperlerin Habeşista . rı hakkında ihzari mahiyette bir prog 
nı henUz siyasi rüşde irişmemiş bir ram hazırlamak Uzere seçilen koml
memleket -ie dolayisiyle Cenevrenin te, bugün ilk defa toplanacaktır. Bu 
vesayetine muhtaç telakki etmeleri gibi işlerde ihtisastan olduğundan 
muhtemeldir. Bu vesayetin kime ve- bahisle belediyeye birtakım milraca
rileceği meselesi kalır. Esas itiba- atlar da vaki olmuştur. lhzari komis 
riyle Negüs'ün Cenevreye davet 0 • yon, bu gibi zevatın da. mlitalealan
lunarak Milletler Cemiyetinin diğer na müracaat edecektir. Komi8yon 
azası ile bu dikenli meseleyi halleU Şehir Meclisi salonunda toplanacak-
meslne hiçbir şey denemez. tır. 

Oeuvre gazetesi de şöyle yazıyor: 
Şimdi İngiliz siyasetinde tam bir 

değişiklik beklenebilir. İngiltere 1-
talyanm zaferini ister istemez tes
lim edecektir. Binaenaleyh İngiliz 
siyasetinin cephe deği~tirmesi im
kasız değildir. 

Bütçe üzerinde son 
tetkikler yapıhyor 

Fransız dış bakanlığının mütalaa- Ankara, 4 (Tan) - Kamutay büt-
sına göre, yegane tarzı hal 1906 çe encümeni, bütçeler üzerinde ayn 
muahedesini imzalamış olan lngilte ayn yaptığı tetkiklerini bitirmiş, bu 
re, Fransa ve İtalya arasında bir günkü toplantısında 936 bütçe pro
konferans aktederek mezkur muahe- jesini kül halinde gözden geçlrm~ -
deye yeni tefsir vermekten ibarettir. tir. Encümen yann tekrar toplana

ltalya Habeıistanı sllôhtan 
tecrit edecek 

Milano, 3. (A.A.) - Negüs'Un 
Cibutiye kacmasmı gazeteler harbin 
sonu şeklinde tefsir etmektedirler. 
Gazetta del Popolo diyor ki : 

Harp bitmiştir ve dUnya bu key
fiyeti kaydedecektir. Muhaııamatm 
tekrar başlaması imkansızdır. Çün
kü İtalya bütiln memleketi silahtan 
tecrit edecek ve komşu müştemleke
lerle olan münakale yollarını sıkı 

bir tarassut altında bulunduracaktır. 

rak, projeyi son bir defa daha göz -
den geçirecek, masraf. varidat yekun 
tarını tetkik edecektir. 

Göz Hekimi 

Dr. ŞUKRO ERTAN 
Caialotlu Nuru Osmaniye cad. No.30 

(Caialc tlu Eczanesi bitiııti). 

Tel 2256& 

ltalya dünyof 
meydan ok~ 

[Batı 1 1 

Suviç arasında uzun bU: iti 
ku bulmuştur. Emin bit fll 
alman malfımata gö~,. ~ 
durumu mevzuu bahi!til': ~ 
çiye, Adisababanın henUS 
mediği ve fakat işgalin pek 
duğu da bildirilmiştir. ~ -
nin neticesi Avam .Kant 
kereleri başlamadan önce 
çekilmiftir. Genel kanaat~ 
nin bu anda bilha.58~ dedi'' 
mevcut olduğu merkezlJl 

Bir taraftan da ağıl 
değiıtiriyorlar _,,,ıo' 

Roma, 4: (A.A.) - PoP""-
ma diyor ki: eııJS 

lngiliz vapurları, Akd te' 
seyrisefer ettikleri nıUd~ 
Britanyanm daima Akd~ 
faa edeceği menfaatleri 
naenaleyh bUyük BritaılY;... 
dostluğunu feda edeıne~· ~ 
gazetelerinin sarhoş!~ 
ı;imdi vaziyet soğuk kaD ti ~ 
keme edilebilecektir. gat 1 
brilterede zecri tedbirlerin~ 
olduğu anlaşılmaya b~ıan 11~ 
çilin son nutku da bu~u lJlf 
Binaenaleyh lngiltereniD ~ 
sında pek yakında bir d 

ması beklenebilir. ..'fi!! 
Üçüncü umumf 11111~ 

Ziraat müıa~I~ 
Ankara, 4 (Tan) - Ç cO ' 

raat direktörü Reşat, U~ıİJ" 
müfettişlik ziraat muşa 
yin edilmiştir. 

- Modern ve stil 
' Güze1Mob1 

Merakıııarıttl 

eiyK~-

HAYôtJ 
Mağazalarında yeni t.~ 

MOBiLYA SALONL" 
ziyaret edi'!!iJ. ~ 

Teşhir edilen bütuıı ~' 
lar, emsalsiz bir ne ,dl 
fiyatlar rekabet kabul 

L ~:~~:.tta ? 
Hali Tasfiye ııııJ..,., ~ 

VAPURC~ 
~om:~::~~ 

Karadenizde KarabU ı.SS , 
de karaya oturtuırnuŞ 0~ 
vapuru ankazmın bulu~ 
mevkide açık artırın" ol~'. 
masma karar verilınlf ~·;;,, 
talip olanların ihale ,uııll tT .J 
Mayıs 936 cumartesi re! tfl".J 
da Liman hanında dai ~ 
smdakl Şirket tasfiye iP ~~ 
müracaat eylemeleri ılAJl 'tJ1 

Dr Hafız C~ 
"lAHI L1 YE p.tlJ'f~tl;., 

011' ·~ 
Paaırdan başkı ~.,df"'_ılJ 

dan 6) ya lıtanbUl O ~fi 
veni numaralı buıuıf iri 

1
,,J 

talar. bakar. Sah. cıı:.ırfıcf J 
(9.30 - 12) ıaatlerı Jltt' ~.j 
mahıuıtur. Herkeslrı h~,, 
amele olunur. Muave~:tefod 
!efonn '2~Q8. ttrşhlr 
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" T A N " ın büyük bir içtimai yardım tesebbüsü 
11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone 11 kayde· 

dilecek karilerimizi 1,000 liraya 

sigorta ettiriyoruz 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta sirketi 
olan (ANADOLU> temin etmektedir 

il 

TAN 
Sigortası 

(Tu) m b1yUk içtimai yardan tefeblıldnU tetldl eden (OKUYlJCU• di d la LARINI SiGORTA li'l'l'IRllEK) ftkrlmls. tfeebbüalln elddlJet ve ..._. r e evra mGıpiteyi 1Wnil kanuni varislerine mezkGr 
mlJ'et:IM aypn bir latlza•la .....,...,..... için. &DIM &DDI TATBiK ~ Ye v..Ulcin Anadolu Sil'Orta Şirketine tevclüni ta· 
EDILECDTIB. ~P ~en 30 aGn içeriainde tazminat olarak 1.000 lira 

Dk ..... 1 ... ,.. - Cama sananden itibaren pzetembe (8100&- ödenır. 
TAU ABONE) ,_ı.,..ıı olu olm~ elgorta tıdllmeelyle ati- Yukarda ,_.11 bnlera all'IJ'llll 98 fakat alme)'lp de .at bJaa 

a.:::·achm (Slgortab --1reac1e --t.a) olaeaktır. Banan t.atbDd w .. abollfllllbe l&katbiJ m.petlade tam inat verUecektlr. Ba tennlnel:ın e1M huDtddar ~ ..-- _., ....- ve mlktarnu g&terea cetvel ıs Nlea a 9S6 tarihi paetemlsde yudıdır • 

.. Sigorta edeceğimiz okuyuculannuzm ı 5 yaşmdan ktt
(Sicortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: çuk ve 70 yaşından büyük olmamalan şarttır. Bundan 
Bir ıazete bet kuruşa satıldıtma cöre senelik tutan ~· aic?rtah kariimiz maruz kalacatı kazanın mes'ul· 

S x 360 - ı 8 lira etmektedir. Halbuki sigortalı aboneler, len aJeyhıne aynca zarar ve ziyan istemek hakkım tama 
yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira tediye ede- men muhafaza edecektir. • 
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ayn kayıt K 
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. arUerlmlz 1 MaV1stan itibaren Qazefe. 

Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman. yani mlze sltortalı altone ycmlablleceklerclr. 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmW etmesile 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve .abonenin 

~~~~======--:-:~--::::::::=:- devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Postahane 
- O I Memurlulundan: karşısında Kmacıyan Hanmda klin ANADOLU Sigorta 
lstanbul 4 anc cra Şirketine sigorta ettirilecektir. 

E 
. t San d 1 g"' 1 na Bu aiıorta ettirmek mu~eleai pyet basit bir tekilde m n 1 ye ve ,u auretle cereyan ~ktir: .. • . 

. . b. . . derecede ipotekli olup Abone olmak ıshyen karumıı 9aıetemıze 
1200 lira rnukabılınde ırıncı 5575 lira p evnı.ınesine karar verilen ve taJl181tUl1_'.l d Ah- dercedilecek olan sigortalı abone kuponunu 

k:rrua~~~ ..... et takdir edilen Usküdar, AçıkNturlbeHe··snü doldurarak abone parasile beraber idaremize 
~ ıu3 6 .. • d U un yolda e 2 2 0 • u u •• d k b ·· · k d. · · A 

. 

,. TAN " aueteainin 1000 lirahk aiıorta 
.bone kuponu 

Tarih : 5/5/1938 

Adı. baba adı 
eoy adı 

Dofdulu yer ve yıl tnet çelebi ınahallesın e . :ı . 
6 22 

umaralarla gon erece ve unun uıerıne en ısının na-
)Qyqt ağa sokağında eskı . 1 ~ ~1 1t ' mına ık arttır- dolu Si orta irketine sidorta ettirildivine dair 
lburakkam üç kısmı bahçelı bır evın ama [1 u-~"!';----""!·-....,,r .. ____ _;,;,.:.····ıLı· .. ;.:·:;.--·""';....i.i't-~.:...:....;_..;;.JI 

rak edece~ milf iii'ili • mmUılr ııanıraam tmaina~ den1.ecek+i~._ Bu sigorta v~sika~ırlın kanimizi ne 
7 ,5 nisbetın~ ~ ~ ver.,!p eder. Müterakim vergi, ıeraıt dahılınde ve hangı çeşıt kazalara kal'fı 
ınek~ubunu ~ olmva:f ~rçlan ve 20 senelik vakı~ sigorta ettiğini hulasaten aşağıyı yazıyoruz: 
tanzıfat, tenvınYe ve . · Arttırma prtnamesı • 
icaresi taviz.i . bor~!0Yclif a:;:~ü Dairede mahalli mah- KarlimlZ hangi kazalara karıı 
1-6-936 tanhıne mus~ B. ·nci arttırmUI 17-6-936 • rt 1 1 ki ? 
Busuna tali!' e<l;ile«ktır• ıı:ı nü daireJllİade saat 14 ten llt)O a 1 0 aca lf 
tarihine miısadif çarşaınbab~ . arttırmada bedel kıy- stprtaımm ftrklye COmhurlyetl budutıan JQenlDcle kendi lradeelnde 

1 6 k 
d icra edilecek, ınncı . takdird • ::.- olmJ1al'ak marus Ulabllecetl: ~a 8 ar nin yüzde 7 5 inı bulduğu .. .~ UD'-~ a _ Veulti nakliye bllllanDdan mUtevelllt bedeni ana ve aıtlm. 

nıetı muhammen:ditd son arttırmanın taahhudu baki b _ Yıldlnm laabet1 ve baıekeU andan mtıteveWt bedea.l ana ve 
bırakılır. Aksi ta e bet gün daha temdit edilerek öl.im: 
kalmak il%ere arttırnı8 ~n be cünli saat 14 ten 16 c - &angut t.e11rty1e boluJma. 
2.

7
•
936 

tarihine müsadif P«:~ -~ııı neticesinde en 4- BaJYU1At lll1IDUID(laa mntevelllt ku4u aetlClll mam; bldleel• 

D 
. de yapılacak akıncı -.a ·"w.a•·- l rtrl k&rP 11gorta edilecektir. 

lıfı var mıdır, var 
iM nedir? 

.! 

:Va kadar aır~. .. d bırakıJac:aktD'· 2004 nwnarah cra Amm• - ..,... ••lllıf n ...-•- ....,.- ....,..,....... a. - - ,....., ..,.. -- - _.,.., 
çok arttıranın ustun t

26 
ıncı maddeSine tevfikan haklan diler h•h· ba ll&orta.Ya dabU dClklb'· latubalda Tu auet.ell el&orta .......... 

,,e İfl~s .kan~un;ft lmıYan ipotekli alacaklarla difel' a- Siııwtalı abonemia ,..brda yucbiumz lıualardan -
11 
·- ı• -·"" ,..ıı ..,.... - ıımııı 

tapu sıcıllenle '!8 .1 ° Jıakkı sahiplerinin bu bakJamu ~ lıiri aetlcelincle ı..- veyahut bu kuanm cloinıdan ....., ıoee - .....,.. .._ ,._. ....,_ &-. lıodoll 
IAkadar~ ve ırtıfak 'f dair olan iddialanm il4ıı tan- cloiru>'a tuiri mutlala1e bir - arfmda ölcltlill tak. .-..ıır. 8lprla -•- ,....._ -
husuaile faız ve ~ e da ~ millbltelerile bir- • -· 
hinden itibaren 2~ ~n jar!~undır· Aksi takdirde hak· ••••• •• ••••••••••• 
likte D~ize.bildiı:ıe ~anlar IJltıl bedelinin pay- ----------------------~-------------
lan tapu scılle~e sa ıt 0 Daha fasla rnalılınat almak 
la'!11asın~an banç t9•:S1~-ralı dosyada mev~~~.evrak 
lattyenlenn 934.· takdiri ]aynıft.r&ponanu l'orup an· 
ve mahallen baed ve 
layacaklan ilin olunur· (Z4Z4) 
tr 

. barlarında ...-ıt olup, Ahırkapı 
İzmir ve 'Qd~ am . le J 3612 kilo kalın ıskarta çul 

bakım eviııde teslını ~ ld ıer arneklerini cörmek tl
ı>azarlıkJa satılacaktV· ~ .. pazarlık için de 
zere her cün ~~-'•ftvle birltkte ı 5-5-936 cuma 
yiizde 15 cüvenme ~~:Lnaam ve Müba)'aat u-
günü -t 1 ~.da ~ır Satll xoınfa10Dun8 mUrataatlarL 
besi MüdUrluiUD ( 2295 ) 3119 

= • Karacfenil, AJcdenis, Adalar ve 
CaJnaltı:..J:iyıe tstanbulda Will ~ anbar• 

Marmara akli~ mudbınce pi· 
lanna ss.OOo ~ tuzun n 
aarldda ibal• ~·. ~ U.ırt ber ,un ve~ 

İsteklilerin prtname~ ptııtl -t 14 te yüsde 
1,ık için de 11-V-~S~ birlikte Kabatafd• Levuım ve 
eüvennıe ~artYdekieAhm Komisyonuna mür caatl~ 
bayaat Sube&ln (ft16) 
t ~J J" 6 .... -

= _ _._. ....,. ..... & 1$#t.1M 
aofDAN - umumi "•""- .:.,, .,._ lalallıl: Metamut T. A. f. _ 811 ... ı-ı Tar.:• 
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Hastalık ölüm ve pislik getiren 
Fareleri öldürünüz 

FAR_ 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve kü~ük her nevi 
Fareleri, Sı~anları derhal öldürür. 

Fareler kokmaz. Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı 
bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürülerek farelerin bulunduğu yerlere koy
malıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. Hasan deposu: İstanbul, 
Beyoğlu, Ankara. \.....;..;;... _____________________________ , 

KAŞE 

NEOKAL • 
1 

(irrp. Nevralji. Baş ve Diş Ağrlları • Artritizm - Romatizma 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

VEDiA RiZA G Z 
No. 270078 • Uşak şarkı. Nar çiçeğine benzer 
1' Hilzam şarkı. San ipek N.çlannı 

H A M 
no. 270079 -

G Ö 
rto. 270080 -

y E T 
Yaramaz Ayşe 

Bir incecik tüle benzer 

N u L 
Tango. Pembe gül 
Tango. Son püsel 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum idaresi ilanları 

iti etme 

Ankara Elektrik santralı için iki bobinciye ihtiyaç 
\Tardır. Taliplerin hüsnühal varakası, askerlik ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarile Millet mektebi şahadetnamelerini ve 
son çalışdıkları yerlere ait bonservislerini alarak Ankara
da Cer Dairesi Müdürlüğüne, İstanbulda Haydarpaşa İş
letme Müfettişliğine müracaatları. 

Haydarpaşada imtihan olanların gündelikleri, Anka
raya geldikleri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihan
dan sonra takdir olunacaktır. ( 9 6 5) ( 24O1 ) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Mikdarı Mahiyeti Cinai Tahmin bedeli Muvakkat 

teminatı 

4000 Beher 2.20 bo- Korneş tah- 720 lira 54 lira 
yunda harta 
korneşi 

tası 

Yukarda mikdar ve evsafı yazılı harta korneşinin 
19-5-936 salı günü saat on beşte Basım Evimizde yapıla~ 
cak olan açık eksiltmesine girmek istiyenlerin muvakkat 
teminatlarını veznemize yatırarak o gün muayyen saat
te komisyonumuza baş vurmaları ilan olunur. 

"Şartname ve nümune her gün Ayniyat Şefliğinde gö
rülebilir." (2301) 

Biga Belediyesinden: 
Belediyemiz Elektrik santralının 1-6-936 gününden 

3 1-5-9 3 7 nihayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 
( 40,000) kilo mazut (3400) ve "l,000" kilo makina ya
ğına ( 160) lira fiat tahmini ile 20-4-936 pazartesi gü
nünden itibaren 11-5-936 pazartesi günü saat 15 e ka
dar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Mazu
tun ve yağın evsafını anlamak isteyenlerin müddeti i
çinde Belediye Santral Memurluğuna, şartnameyi gör
mek isteyenlerin muhasebeye müracaatları ve kanunen 
gerekli olan yüzde 7,5 teminatlı teklif mektublarını 
Belediye Başkanlığına göndermeleri ve ihalenin Komis
YOn huzuru ile yapılacağı ilan olunur. (2385) 

Hali tasfiyede bulunan 

VAPURCULUK 
1 

Türk Anonim Şirketi 
Tasfiye Heyetinden : 

1 31 Mart 936 tarihli Hissedaran 
Heyeti Umumiye lçtimamda verilen 

ı kanı.r mucibince tevzi edilecek olan 
temettü hisselerini almak üzere Sa
yın hissedarların müessis ve hisse 
senetlerile birlikde 12 Mayıs Sah gü
nünden itibaren Sirkecide Liman ha
nında Şirket tasfiye memurlarına mü 
racaatları ilan olunur. 

KADIN CAZiBESi ! ... 

Memleketimizin şık ve kibar bayan
larının memnuniyet ve rağbetini ka
zanan Venüs Ruju. kremi, pudrası, 
cilası, allığı, sürmesini kullananların 
letafet ve cazibesine hayran olma-
mak mümkün değildir. Emniyet ve 
itimada şayan Venüs müstahzaratı: 
Beyoğlunda tanınmış ve maruf 

Karıman, N. Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 

satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin E 
ren, ecza alat ve ıtriyat ticaretha
nesi, İstanbul Bahçekapı. 

,4 de m i i k ti da r 
Bel gevşekligi 
Dermansızlık 
ı ·ücut ve dımaf(ın 
yorgunlu{lunda 

SEKSOLİN 

pek müessir ve emin bir ilaçtır 
Kutusu 200 Kuruş 

BEŞİR KEMAL - MAHMUD CEVAD 
ECZANESi - SIBKECI 

3300 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

Inkıbazı izale eder. Kanı temiz-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - tstanbul 

RADYOLi H 
~~ Güzelliği herıı 

-- _ _J 

yaratan, hefll 
tamamlıyan 
b i r i k s i r d i r, 
Şu güzel çehreyi ~ ~ 
güne§, şüphesiz, ıncı ' 
Lakin o dişlere can 
şüphesiz, "RADYOıJ?f' ,t 

..... eldi 
Siz de ayni güzelhgı 

bilirsiniz. Fakat bunull 

R iÜ ~jdÖkİÜ 1 
ile DiŞlerinizi Fırçalamaldl'· 

ittihat Değirmencilik 

Türk Anonim Şirketinden: /: 
------------------~---------------21 Mart 936 tarihinde toplanan .. ____________________ ....,.... 

' Şirketimiz Heyeti Umumiyesinde ve
rilen karar mucibince Şirketimizin 

26 numaralı hisse ve müessis hisse 

senetleri temettü kuponlarına Os

manlı, Komerçiyale İtalyana ve Doy

çe Oryantbank Galata Şubelerinde 

15 Mayıs 936 tarihinden itibaren te

diyeye başlanacağı ilan olunur. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Şirketi Hayriyede~· 
Boğaziçinin Anadolu .~ 

Rumeli cihetlerinde Sayfı~ 
tedarik etmek istevan rn~ ~ 
terem halkımızın nazarı dı~ 
katine : . .oı! 

MiLLi MODAF AA VE- Şirketce bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rum~~~ 
KALE.f1NUEN : rindeki köylerinde kiraya \'erilecek yalı, köşk ve evlerin bu it_, 

Cümhuriyet kara ve deniz nü ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarını gösterir muntazalil ~ 
ordusunda kullanılmak üze- şür bastırılmıştır. Her iskeledeki Şirket memurları arzu 

A bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen teshilatı da re 14 5 5 sayılı Asken me-
recek~ir. 

mur1ar k:anununa ve buna 1.-------------------~ aid talimatı hükümlerine 

uygun olarak aşağıdaki şart -------------------
!arla yedinci sınıf .. Askeri 
Bareme göre 3 O lira maaşı 
asli" Askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en 
aşağı eyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak 
3 _.._ 35 yaşından yukarı 

olmamak 
4 - Başkasına geçer 

Hastalığı ve vazifesini ~ere
gi gibi yapmağa mani olabi
lecek vücut ve akılca bir a
rızası bulunmamak. 

Tam teşkilatlı bir Askeri 
Hastahanede muayene etti

, rilecektir. 
5 - Yanbancı ile evli ol-

mamak 

lı __ ı_s_T_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_D_IY_E_s_ı ___ _ 

Vilayet Hıfzıssıhha laburatuvarı için lazım olan bir tane LeifO ~ 
Foto - klo~~-et::w~~n aleti .. a5ı.~ eksiltmeye ko~ulmuştur. .~~ 
Levazım Miıdurlugunde gorulur. Bu alete 700 lıra bedel t~,J 
muştur. Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği "' 
52,50 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile berabf ~ 
çarşamba günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) 

Senelik muhammen~ 
kirası 

Unkapanında Papaszade mahallesinde Zeyrek 
caddesinde kagir yeni 18 N. lı dükkan 96 
Beyazıtta Camci Ali mahallesinde Vezneci- 'll.JI. 
!erde eski 79 N. lı Kuyucu Murat medresesi 200 ~;f 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve muvakkat ,1'! 
yazılı olan mahaller 937 veya 938 - 939 yılı mayısı sonuna kada~eı!2 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. ŞartnaIIl~ 
zım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek i~teyenler r 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubıle berabe) ( 
çarşamba günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. (13· 

6 - Şeref ve haysiyeti • • • . kad .. 11 • .... • • 
nluhil bir suçtan mutlak su- • )ıııı. Bu kutunun ıçınde m guze ıgının 

1 rette bir cürümden dolayı bütün sırrı gizli olduğunu biliyormuıun~ 
üç ay veya daha ziyade hap
se mahkum veya böyle bir 
suçtan takip altında bulun· 
mamak. 

7 - Sarhoşluk, kumar-
1 bazhğı adet etmiş kumar 

oynatmış ahlak ve sairece 
hakimliğe yaramayacak bir 
hal ile dile geçmiş olmamak 
ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8 - N uf us kağıdı sureti 
ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 

9 - Diplomanın tasdikli 
sureti muhtasar hal tercü
mesı. 

1 O - Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin vesikalariyle 
dörder adet de Fotoğrafla
riyle birlikte bir istida ile 
en geç 15 Mayıs 936 günü· 
ne kadar en yakın Askeri 
Komutanlıklara veya As
kerlik Şubelerine müracaat 
etmeleri. (677) (2370) 

3306 


