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HERGON BiR FIKRA 

Poker 
nadohıya gidiyordum. Yeni yapılan demiryollanndan birinde çalı

'a<-ktım. Beni yola koyan arkadaşlarımın en yaşlısı bana şu yolda 
uasihat etti: 

- Hat boyunda çalışanlann çoğu büyük şehirlerden gelen insanlar~ 
dır. Gece geç vakite kada.r oturmadan uykuları gelmez. Halbuki orada 
da bir tek eğlence bulunur: Poker. Oralarda bu oyun Algın halindedir. 
Dikkat et, poker kuduzun& paçayı kaptınmyuın. l~i d011t kaybedip 
kötü dost kazanmak, sinirleri, zembereği gev§emlş gramofona benzet
mek için bu oyun birebirdir. 

* * * 
Pokerin ne demek olduğunu bilmiyor değildim. Fakat bu nevi oyun-

lardan kendimi o kadar uzakta buluyordum ki, yaşlı arkad&flımD nasi
hatleri bana: 

- Şu beş katlı apartmanı görüyor musun? Çatısından a~ağı dfü:ıme
meğe gayret et. Derhal öfürsün ! nasihati kadar tuhaf gelmiştL Fakat 
yaşlı dostumun dağlar kadar hakkı olduğunu daha hat boyuna ıtttiğim 
gece gördüm. Meğer beni kumar mabudesi, kareyi tamamlamak için 
göndermiş. Meğer ben gelmeseymi!;iim, ne zamandır üç tekerlekle yürü
yemlyen poker arabası az kal ın paslanıp küfieniyonnu$. Meğer, miş, miş 
derken oraya benimle ayni günde gelen azılı bir pokerci beni bu müş
kül nzlyetten kurtardı da bana da "figüranlık" vazifesi düştü 1 Onla
nn kızaran, sararan yüzlerini, tltrlyen dudaklannı, arkada.,llk bağla
rımn gerilip kopma.~mı, ve yine ı.ırf kareyi bozmamak için kopan bağlann 
tekrar yalancı bir düjtümle nasıl bağlandığını gördüm. Pokerde biribirle
rine yalan söylediklerine, biribirlerlni çaldıklanna şahit oldum. Bir ara
lık pokere fasıla verecek oldular. Pokf'rin "lnlr törpüle3ici heyecanile 
nasırlanan muha:nelelerini kırbaf,'lamak için bu sefer de en ağdalı kü
fürlerin tuz hibe; ~erptiği konuşmalara giri5tiler. içlerinden birisi poke
fıoe artık nfhayet wrmek emelile bir gün : 

- Biz ne biçim insanlarız. Allah ~kına! Şöyle üç dört ki~I bir araya 
~eldiğimlz zaman poker<len başka bir mevzu üzerinde konuşamaz mı)·ız ! 
dh·ecek olmuştu. }'akat poker oynamı~·an bu dört beş kişi bir araya 
geldikleri zaman Kant'm ft-lsefeslnden bahsedecek değillerdi ya!.. Bir 
parça. havadan sudan konuşmak için toplanıyorlar, fakat maalesef. Yal
nız pıhtılaşmış bir şeh,·etin yol gösterdiği iğrenç mevzulardan başka ko
nuşma sahası bulamıyor, işi ~ine pokere döküyorlardı. 

BEDRi RAHMi 

·~y~~~.:~yen, mekln ve ıa· ı;;;:;-
man tanımıyan bir şey varsa o da 
aşktır. Aşk cennette ne ise Habeşis
tanda da o! Konfurlu salonda ne ise Sorular 

l tehlike içinde de o! - Siyam kralhfmm idare merkez 
Aşk ne tank dinliyor, ne zehirli gaz, nerMldirf 

ile yangın ve ne de yağma! - Grig kimdir! 
1-Eğer öyle olmasaydı Adfsababada- - Dum-dum kurşununun kutlanı 

ki İngiltere sefarethanesine iltica et- ma.~ı hangi tariht~ ve hangi konfe
Miş olan lngilizce "Taymis., gazetesi ransla mepedll•i\tlr! 
muhabiri Ster ile yine ayni sefa~ - (ICuyriJlunu mm yılan) eyin 
haneye iltica etmiş olan Fransızca tim alidir! 
"Jürnal,, gazetesinin kadın muhabiri, - 1916 da Romanya ordwan b~ 
ıehrin yandığı, yağma edildiği ve in- kumandam kimdi! 
san canının tehlikede bulunduğu bir 
sıra.da biribirlerile evlenirler miydi? Dünkü soruların cevapları 

Bu işin asıl hoş tarafı: lngiltere ile S - H alley kuyruklu yıldızı ka ç 
Fransa, Habeşistan işinde ltalyaya yılda bir göriinür 1 
karşı pek anlaşamam~larken bir 1n- C - 75 ydda bir göriinf"n bu kuy 
gllizle bir Fransızm ltalya askerleri nlklu ~,ldız son defa 1910 da görül 
Adisababaya gireceği sıra.da evlen- mU~tü! 

-
-

mi§ olmalarıdır. S - 81.:opçimı nedir ! 
Acaba bu evlenme, bundan sonra O - Yugosli.,~·alılann saylavtar 

olacağı söylendiği gibi Framıanm İn· mtt.llslne verdikleri lslm. 
giltereye yakınl~masmm bir b~lan- S - Tuz gôlünUn derinliği " e 
gıcı mıdır? kaMrdır 1 

Manidar bir evlenme değil mi bu? C - Vuati 60-70 aantlmetre. 
Yazı san'ati s - Hasan Sabbah kimdir , 

Dikkat etmeyiz ve ehemmiyet ver- O - Eski şarki lsmalllye davletlnln 
rneyiz ama kusursuz yazmak bir san- mües..4tlsi. 
attir. Bir misal verelim: S - Cebelüttarik kaç aenedir in -

Dünkü ajans telgrafla.n arasında gilterenin elindedir 1 
bir tanesi de şu idi: C - 232. 

"Adlsababadaki Amerikan doktor- .........._ .. _........_._.. 
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lstanbulda 40 gün Mektepte kaza Üsküdar tramvayı Küçük Haberler 

y az senliklerinin esas Küçük bir çocuk Sirketin son talebi 
ogramı hazırlanıyor derste yaralandı komisyonca reddedildi pr 

haz 
lisi 
mış 

tktı 

lltanbul Şenlik sezonu programını 
ırlama komitesi, dün Şehir mec
salonunda ilk toplantısını yap -
tır. Toplantıya, belediye namına 
sat müdürü Asım Süreyya ve sey 

ya 
işti 
Ali, 
il 
Ve 
oğl 

hin şubesi mUdUrü Kemal Ragıp 
rak etmişlerdir. İçtimada Şükrü 

Bedri Nedim. Bilrhan Felek, Se
mi lzzet, Muhlis Etem, Celal Esat, 
fa, Mustafa, Yusuf Ziya ve Emir 
u Ziya bulunmuşlardır. 

eğJ 
Hazırlama komitesinde, 9enlik ve 
encelere evvell tarih tesbiti dUşü
mUş ve 1 Ağustostan 10 Eyliile 

dar olmak üzere (lstanbulda kırk 
n) iımile bir ıezon tayin edilmiş

nUl 
ka 
gU 
Ur. Bu kırk gUn içinde Balkan fes

ali bUvilk bir kısım tutacak, Moda 
yunda bir deniz eğlencesi. Bebck
bir mehtap gecesi, Boğaziçinde 

tiv 
ko 
te 
bir yüzme yanşı tertip edilecektir. 

nlardan başka, Tilrkiyede mevcut ' 
tUn temaşa ,ubelerinden birer par ı 
alınarak bir tiyatro ve "liibiyat" 

ftası hazırlanacaktır. 

Bu 
bU 
ça 
ha 

Komite, teferrüat üzerinde konuş
k üzere yakında tekrar toplana

ktrr. 
ma 
ca 

Vi lavette 
• 

T arihi eserler 

m uhaf aza edilecek 

ha 
fa 
gö 

Dahiliye Vekaleti tarihi eserlerin 
rabiden kurtarılması ve iyi muha
zası hakkında Villyete bir tamim 
ndermiştir. Tamimin hüli.aası ,u-

Yara1anan Fahr~ 

Evvelki gün Samatyada 25 inci 
ilkmektepte feci bir kaza olmuş, kü
çUk bir çocuk tabanca ile arkadaşını 
yaralaml§tır. Hadisenin tafsilatı şu

dur: 
Davutpa.şada KUrkçUbqı sokağın

da oturan Süleymanın oğlu Fıızlı, 25 
inci mektebin Uçilncil sınıfında tale -
bedir. Fazlı, evvelki gUn öğle yeme
ğine eve gittiği ıırada dolaptan baba
sının tabancumı alarak mektebe gel 
mi§tir. Talebe son derse girdiği sıra
da Fazlı da tabanCa. ile beraber dersa 
neye girerek arka sıralardan birine 

UıkUdar tram\ ay şirketi nafıa ve
kaletine müracaat ederek bilet ücret
lerine zam istemıştir. Uskildar tram· 
vayları şehir hududu dahilinde işliyen 
bir imtiyazlı şirket olduğu ic;ln, hu ta· 
lehin tetkiki belediyect.·:..i taıife komis 
yonuna havale edilmi5tir. 

Tarife komisyon t, bu talebi reddet 
meğe karar vermiı:ıtir. Bu karara sa. 
ik olan hem hayata: ucuzlaması. hem 
de Istanbul tramvaylarında bugUn 
tatbik edilmekte olan tarifenin CskU· 
dar tarifelerine nazaran çok daha dU
şük olmasıdır. Tarife komisyonu, elek 
trlk ve tramvay Ucretlerini de tetkik 
etmif yeni Uç ay için her iki ~drketin 
geçen Uç aylık Ucretlerini ipka eyle
mi§tir. Komisyonun bu kararlan 
nafıa vekaletince de tasdik edilmiş
tir. 

Hidrellez 
BugUn Hidrellezdir. Havalann se

rin gitmesi her sene meıire yerlerin~ 
yayılan halkı bu sefer belki 
de mangal başında alıkoyacaktır. 
Buna rağmen, yine Hürriyet tepesi
nin, Ki.ğıthanenin ve Mecidiye köyU
nUn sert rUz:gA.rlı kırlannda atkıları
na bürünerek eepetlerile, yemekleri
le gezmeğe çıkacaklar da bulunacak· 
tır. Yazın müjdecisi sayılan Hıdrel 
lez, bizi ıoba b8'mdan plljlara sü
rükleyen mevsimin ba,Iangıcıdır. Bu 
açık hava bayramını ağız tadı ile kut 
lulayabilenlere ne mutlu .. 

oturmuştur. saplanmıştır. Ta.banca sesi, denıane-
du r : Çocuk. bir aralık tabancayı çanta- de ve mektepte büyük telaş uyandır

"Türk medeniyet tarihinin lbide- sından çıkarmış, yanındaki arkada§ı mış, yaralı çocuk derhal hastaneye 
ri olan ve her birinin gerek mimari, Fahriye göstermiştir. kaldırılmıştır. Fazlı ve babası Süley
rek medeniyet bakımından ayrı ay- tki çocuk, tabancayı gizli olarak man, dün poliste isticvap edilmişler
huıuıi ehemmiyeti olan tesisleri muayene ederlerken birdenbire ateş dir. Mektep b~ muallimliği, vak'ayı 

le 
ge 
n 

bu meyanda vakıflara ait tarihi almıştır. Çıkan kurşun, Fahrinin sol bir raporla kültür direktörlUğUne bilve 
kı ymeti haiz olan lbidelerin yer yer ayak baldırını delip geçmiş ve duvara dirmiştir. 

Şehir tiyatrosunda - IstaJl 
hir tiyatrosu sanatkarları dJ 
Tepebaşı yazlık anfitiyatrosuP 
yaz temsil mevsimi aç.ınıya ~ 
mişlerdir. Bu temsillerde en 
bete mazhar olan eserler o 
ve herkesin görebilmesi içlJl 
koltuklar ellişer kuruısa satıl 

• Uyuşturucu maddeler 
da - Uyu§turucu maddeler )aÇ 
direktörll Hamze Osman bir 
kadar Avrupada bir tetkik se 
ne çıkacaktır. . __ .., 

• Kon"ervatunrda iıntlna-::
lıyor - Konservatuvarda ~ 
ra bu yıl 15 mayısta b.~l~ )d1r 
ziranın haaftasında bıtirilece _ 

• Etibba odasında topıaııtı 
ba odası idare heyeti dUn oda 
da toplanarak doktorların d 
ile meşgul olmuştur. Bu ara 1 

lu maliye şubelerinden geleD 
tetkik edilmiştir. ~.,, 

• Terziler cemiyetinde t1ll 
ziler cemiyeti intlhaplarınt ~ 
mişlerdir. Verilen reyler 
nif edilecek ve netice anıa§lli 

• Baş miişavtr tzmırdeD 
tzmlr limanında tetkikatta 'dell 
Uzere on gUn evvel İzrnirt; ~ 
tlsat Vekaleti baş müşavir\.ı-t 
Porten ile İstanbul lima.D ...,. 
mum mUdürU Raufi )18Jl1--· 

avdet etmişlerdir. .. _,
Baş milijavir birkaç gUD 

karaya gidecektir. _ .... 
• Danimarka mUmessUJ~·. 

le.r - iktisat Vekaletile. yeoı 
lacak gemiler için tema..1ta b~ 
lizere Ankaraya giden DaniıP 
tiyeleri grup milmessillerl ~~ 
volln umum müdür mua\TUI" 
dün ıphrimize dönmüşlerdi;"~..,. 

• Ayasofya mozaylkle~~ 
malar - Ayasofya moza~ 
rinde tetkikat yapacak o~...ıı 
Vitmor, dün müzeler mUduı'" 
temas ederek çalışma pro~ 
de görüş.müştUr. Aynca ~~ 
ber Ayasofya mUzesine gidil": 
z:aylkler üzerinde meşgul o 
Profesör esaslı tetkiklerine bit 
içinde bqhyacaktır • 

n 
e 

•htelif bahane ve sebeplerle tahrip ; 
dilniekte olcluğu elemle şr;~T'lllınckte- ---........ ----'~...:..::...._ _______ ...::....:.::..:...::.:::..::..:..::;.::::.-.::..~-__;,----~----------

di 
ni 
h 

~· ~=~ ~~ll~t~~~r~~e;~e~nedi~~i!:~~ Edirne hapisanesi ougünlerde açılacaK 
ususunda bUyUk hassasiyet ve fe-

da 
iiz 
ta 
le 

ki.rlıklar gösterirken bizim bunlar -

~~;::·~~::.;f ::~:td~:ü~:~~~~ Yüz mahkGm zirai işlerde çahşhrılrnd 
rde bulunulması hiç bir suretle ma- t 

z u~ ~~;~~ee~~~~~~;;:ra!!e:~~iy:~ üzere yakında Edirneye gönderiliy0 ce 
s 
m 
uretle olursa olsun vakfa ait gayri 
enkuller, alelitlak ve tarihi eserler 

zerinde yapılacak bu kabil mütead
hareketler ,lddetle takip ve teczi

e olunacaktır. Avanz ve saire telA.k
lerile belediyeler tarafından hak 

mevzuu tellkki edilen gayrimenkul
re alt mallarm kanun yolu ile usu· 

Ü 

di 
y 
ki 

le 
ıu daireılnde tevlikl ve mahkemeler

en kat't hUkUm alınmadık<:&. bunlar 
zerinde vaz'ıyet ve saire gibi hiç bir 
areket ve muameleye teveuUl edil

d 
u 
h 

n 
h 

lanndan Stadinin kansı da uyurken 
yolunu şa.şırmı§ bir kurgun ile ölmilij

Gelecek balina avı. mevsiminde, 
nizlerde Alman balıkçı gemileri 

de 

memesi icap eder. Maili inhidam ol-
1ak veya menafii umuma ait her
angi bir işte kullanılmak sebep ve 
uretlerlle istimlaki yoluna gidilecek s 

tilr.,, 
Şu cUmleye dikkat ederseniz şöyle 

bir mana çıkarabilirsiniz: "Uyurken 
yolunu gaşırmı, bir kurşun, doktor 
Stadinin kansını öldürmüştür.,, Hal
buki uyuyan kurşun değil, kadındır. 
Bunun için o vak'ayı şu §ekilde an
latmak lazımdır: 

"Adisababadaki Amerikan doktor
larından Stadinin karısı "uyumakta ol
duğu ıırada, (mutlaka bir virgUl) yo
lunu ga.şırmı§ bir kurşun isabetile öl
mUştUr,, 

Bir ıey değil ama, ajans telgrafla
rında buna benzer yazış tuhaflıkları
na sık sık raslayabiliyoruz. • 

~lmanya ve balina 
Doktor Şaht Almanyanm yarım 

markının boşa gitmemesi için seksen 
bin kombinezon düşünüyor ve bulu
yor. 

Şimdi de yeni bir ,ey düşünmüş: 
Alman yada tereyağı kıUığı vardır. 

Bunun için, onun yerine margarin 
kullanılmaktadır. Margarin imalin
de ise lezzetsiz ve kokusuz hale geti
rilmesinin yolu bulunan balina balığı 
nm yağı ife yaramaktadır. Almanya 
geçen sene margarin imalinde kullan 
mak Uzere 250000 ton balina yağı it
hal et.mittir. 

Şimdl doktor Şaht diyormu• ki: 
"Alman yanın parası niçin Amerikalı, 
Norveçli ve saireli balina avcılarına 
gitsin? Balinanın milliyeti yoktur ve 
denizin ortasında avlanır. Şu halde 
tezgahlarımızda balina {!.Villa t'"\hsus 
semiler yapalım ve bizde balina avcı
bğma çıkalım.,. 

de 
görünecek demektir. 

Akdeniz 
ya Fa.şist şuruı bumdan ve ltal 

senatosu reisi Luici Federzoni, Ne 
yorkta çıkan bir gazetede lngilter 
nin Akdeniz siyaseti hakkında yazdı 
ğı uzun bir makalenin sonunda diy 

v-
e-
-

or 

ki: 
-

h-
"Akdenizde lngilt~e için bir Fran 

sız tehlikesi, daha sonra bir Rus te 
tikesi ve en nihayet bir Alman tehl 
kesi bulunduğu zamanlarda, lngil 
re İtalyayı bu tehlikelere karşı 
yardım unsuru olarak kulla.nıyord 

i-
te-
bir 
u. 
ol-"Fakat bu tehlikelerin mevcut 

matlığı, yahut henüz mevcut olmad 
bugün, İngiltereyi idare eden mah 
fil, Ingilterenin ltalya ile dosta~e 
mesai birliğine ihtiyacı olmadıgı 

ığı 
a-

bir 
ne-

ticesinc varmışlardır.,, 
Federzoninin düşüncesi doğru o 

bilir ve hatta doğrudur. Fakat ö 
sanıyoruz ki, İngiltere, Akdenizde 
tadan kalkan tehlikeler yerine bir İ 
ya tehlikesi baş göstermek~ .ol~u 
nu sezmiıs gibidir ve bunun ıçındır 
Habe!Sistan işinde, Italya sen.otosu 
isinin eiklyet ettiği vaziyeti almıtt 

la-
yle 
or-
w 
ğu-

ki, 
re-
ır. 

Ev icadını lcöıesf 
ile Bazı sebzeler ya cinsleri dolaym 

veya herhangi bir sebepten ça 
pişmezler. Bunun önUne gec;mek 
kolaydır. Çabuk pişmiyen sebzeyi 
natırken tencerenin içine ufak bir 
ker parçası atmak sebzenin pişme& 

buk 
pek 
ka y 
~-
ini 

çok lolayla.ştınr, 

tarihi eıerler hakkında salahiyetli 
mercilerin mUtalea ve milsaadeleri 
a lmmadan tatbikata geçilmemesi 
muvafık olur. Bu tebliğ hlllfma ha
rekette bulunacak belediye reiıleri 
derhal takibe tlbi tutulacak ve key
f 

c 

iyet merkeze haber verilecek~. B~ 
hususta. idare amirleri çok dıkkatlı 
olacaklardır. Aksi takdirde netayi
inden kendileri de muatep tutula
caklardır . ., 

• Tanzifat ve tenvirat işlerinin ma 
halli icap ve ihtiyaçlara ve kanunun 
çizdiği esaslara uygun olarak yürü: 
Ulmemekte ve hattı. bu hususun takı 

bi mUstelzem ihmallere sebebiyet ve
rilmekte olduğu yapılan teftişlerden 
anlaşıldığı Dahiliye Vekaletinden bil
dirilmiştir. Tenvirat, tanzüat işleri 
belediyelerin kanunen yapmak mec
huriyetinde bulundukları mühim va
zifelerden biri olduğundan mUlkiye 
lmirle"rinin bu işlerle sıkı surette ala 
kadar olması ve keyfiyetin belediye

t 

lere bildirilmesi istenmiştir. 
• İtalya konsolosu, dUn Vali mua

vini Hüdai Karatabanı ziyaret etmiş
tir. 
----------------~ 

Esnaf cemlyetlerl bütçesi 
MUıterek, esnaf cemiyetleri bUroeu 

hazirandan evvel, Karaköyde eski poef 
tane binuma tafmacaktır. Buraya 
nakledildikten 1<>nra, cemiyetlerin bir
leştirilmesi meselesi Uze~nde çalı~ı
lacaktır. Müşterek bütçe Uzerinde §ım 
diden tetkikler yapılmaktadır. 

Esnaf cemiyetlerinin hazırladıklan 
bütçe, bugünlerde ticaret odası idare 
heyetine verilecektir. 

lstanbul hapishanesinden Edirneye yarın yüz mahkOm &önderilecek 

Hapishanelerimizin ıslahma memur lesi, muattal olarak duruyor. Ha1-
edilen ceza evleri umum miidUr mua- buki, bizim, kol kuvvetine ihtiyaç 
vini Mutahhar Şerif Bqoğlu, birkaç gösteren birçok işlerimiz var. 
gtındenberi lstanbulda bulunmakta- Hiçbir lltüade temin etmiyen bu 
d kuvvetleri birleştirerek kendilerin-ır. 

Mutahhar Şerif, yarm Edirne ha- den mümkün olan randımanı alaca-
pisanesinin açıl1§ında bulunmak Uze- ğız. Bu auretle, hapisanelerimiz ted
re, şehrimizdeki yüz kadar mahkumu ricen devlet bUtc;esine yük olmaktan 
alarak Edirneye gidecek ve hapisane kurtulmuş olacaklardır. Hapisanele
de yapılacak teokilita nezaret edecek- rimizin bugünkü durumu, bizi tatmin 
tir. etmekten çok uzaktır. 

Mutahhar Şerif, kendisile görUşen Hapisane denilen müesseseler, dün-
bir muharririmize ıunlan ıöylemif- den bugUne intikal eden kötU miras· 
tir: larm başındadır. Bu kötü mirastan 
"- OnUmtl.r.delrl lle!le içinde Edir- kurtulmak için, mUmkUn olan yapıla

ne haplaa.nesinde yeni bir sanat ha- caktır. 
yatı uyandırmak için tertibat alma- Imralı ceza evinde birtakım yeni 
calrtır. Hapllanede bulunanlar, timdi- binalar yapılması karar altma alm
lik yalım zirai aahada çalıttmlıyor- ınıetır. Ineaata temmuzda bafla.nabi
lar. Bazı merkezlerde yeni haplaa.ne- leceğini umuyorum. Şimdilik Imralı 
ıer açtlmuı mtıtaaavverdir. Ha.pis&- adaamda (70) mahktlın var. Bunlar
ne kurulacak yerler, henüz teebit edil dan (50) ıi devamlı olarak, ekin iş
memekle beraber, Esldfehir, Bilecik terinde çalıştnılıyoıı. Geri kalan 20 
ve lzmir, üzerinde durulan merkes- mah~m da, mevsim mtlnuebetile 
!erdir.,, bahçelerde çalqtrılmak tızere getlr-

Mutahhar Şerif, mahpusların daha t~erdU:· ~ ilk tecrU~en. alman 
verimli bir ıurette çallft.ırıınwıı için netıce, Umıdımı~ fev~md.edır. Bu 
alman tertibat hakkında da eunlan yüzden, adada ekın f aalıyetı artmı3- ıııll° 

meşhur olan 1<>VID~ 
söylemiştir: tır. adada da yardım edecektit·•' 

·•- Elimizde büyük bir insan küt- Mahpusların çalı,ması, 
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No. 124 

Biga hadisesi 
Ziya ŞAICIR 

üzerine Meclise 
takrir meselesi verilen 

Şu bahse hitam verirken, acı bir 
hakikati de ilA.ve etmek istiyoruz. 
Ve (Biga) havalisinde yüzlerce Türk 
ve müslüman kanının döklilmesine 
sebep olan Anzavur faciasının hürri
yet ve itilaf ricali mahafilinde neşe
kilde telakki edildiğini, ve zavallı 
Türk milletini biribirine düşürmek 
istiyenlerin ne şeni manevralar çe -
\'irdiklerini göstermek için (mahut 
hatıra defteri) nin bu meselelere te
mas eden satırlarını aynen aşağıya 
dercediyoruz: 

· Aynen ve harfiyyen -
25 Şubat 336 
Çarşamba 

Bugün, kuvayı mütegallibe (1) ye 
karşı ana vatandan (2) cabeca yük
~len isyan (3) ve itiraz livalarının 
kanlı ve müteheyyiç safahatını, şu 
kabus hük\imetinin (4) gizlemek is
tediği kara perdeler arkasından gö
rüyor gibi oluyoruz. 

Birkaç gün evvel (Biga) daki is· 
yanda - söylenildiğine göre - 20-
25 maktul vardır. Keyfi vergi tarh 
ve asker cem'i hususuna (5) te§eb· 
büs eden kuvayı milliyeye kal'fI is
yan etmiştir. Bu isyana (Ahmet An
r:a vur bey) (6) iı:ıtirak etmiştir (7). 

Silkfuıet iade edildiği söyleniyor. 
~nzavurun firar ettiği rivayet edi -
liyorsa da hakikatin büsbütün b&§ka 
olduğunu, zaman rana ?!. gösterecek
tir. 

Tahminimize göre bugün hUkflme
ti Anzavur idare ediyor. Tahkikata 
giden Fahrettin, Samih Rifat bey ve 
Ali Rıza paşa. ve Mustafa efendi, bu 
gün avdet ettiler .. Fahrettin beyin, 
f zete muh&birleine vaki olan beya
r. ıtı, serapa yalan ve yanlışlıkla do
l~dur. Bu sözlerde tarafgirlik ve ilti 
mas nekadar açık olarak kendisini 
gösteriyor. 

Konya valisi Suphl bey, Hazım be
yi (8) ziyaret etmiştir .. Suphi bey, 
kendisini gören Musa Klzıın efendi
)'e: 

- Konyada hemen maddeten bir 
teY yoktur. 

Demi§tir ki, bundan mtlhim mana
lar çıkarmak, ve kuvayı milliyeye 
karşı isyan koparmak Uzere halkın 
müheyyayı feveran bulunduğunu an
lamak, hiç de zor değildir. Dünkll 
hatıramda kaydettiğim telgraf (9), 
da, bunun bahir bir ni§&Deııidir. 

Evvelce İngilizler tarafından -
(Bozkır) meaelesinin tahkiki için
bir heyet gönderildiği söyleniyordu. 
Suphi beyin daveti, her halde bu he
yetin BabıAli nezdindeki tazyikinden 
neşet ettiği, §Uphesiz sayılabilir.) 

(Mahut hatıra defteri) nin bir 
sayfasını daha çeviriyoruz. Ve.. e
hemmiyetle bugün karilerimizin, ya
rın da tarihin (nazarı ibret) ine ar
ıediY,oruz: 

26 Şubat 336 
Perşembe 

BugUnün kayda d~er yegane ha
disesi (bir mebusun) Biga meaele
ainden dolayı meclise verdiği takrir
dir. Bu takrir, kuvayı milliye aleyhi
ne olarak meclisi meb'usana verilen 
ilk takrirdir. Bundan anlqılıyor ki, 
mecliste kuvayı milliye tamamiyle 
hakim değildir. (Tamamiyle mebus -
ların dizginini eline alamamıştır.) 
Kanlı esrarın meydana çıkmaması 

için, hafi celse teklif olunuyor. 

man gösterecek ... Tıpkı, Anzavur gi
bi...) 

Aynen naklettiğimiz şu satırlar; 
Anadoluda biribirini takip eden fe
sat ve isyanların hangi menbalardan 
taştığını, ve bunların acı neticeleri
nin de kuvayı milliye aleyhtarları 
tarafından ne derin eseflerle karşı
landığını ispata en kuvvetli delildir, 
zannederiz. 

• 
Anadoluda bu mühim vak'alar ce-

reyan ederken, 1stanbulda baş gös
teren birtakım hA.disat ta ehemmi
yet kespediyordu. 

Ayan meclisinin teneffüs salonla
rı, adeta Kuvayı Milliyenin muhale
fet merkezi hissini veriyordu... Pa
dişaha yaranmak istiyenler, Damat 
Ferit Pa9aya duyurmak için Kuva
yı Milliyeyi yüksek sesle tenkit edi
yorlar; Doktor Rıza Tevfik Beyin, 
- ayan ağzına yakışmıyacak kadar 
amiyane tabirlerle - savurduğu pa
lavraları alkışlamakta biribirlerile 
rekabete girişiyorlar; bazan da bu 
(herzevekilane sözler) in ve alkışla
rın hudutlarını aşarak kendilerinin 
alil, sakat, meş'um fikirlerine ilti
hak etmiyen veyahut - Ahmet İz
zet Paşa ve rüfekası gibi - kalple
rinde Kuvayı Milliyeye karışı takdir 
ve hürmet besliyen zevat ile kendi 
aralarında bir hadise çıkarmak için 
bahaneler icat ediyorlardı. 

Meb'usan meclisinde bulunan müf 
rit milliyetperverler, bu vaziyetten 
çok müteessir oluyorlar, Damat Fe
rit Paşaya kuvvetli bir darbe indir
mek istiyorlardı. 

Bu hususta, (Edirne Meb'usu Şe
ref Bey), ilk hareketi göstermiş; 
(Damat Ferit Paşanın hengamei 
hükumet ve tahakkümünde, Kanu -
nu Esasi ahkamını zirüzeber eden 
harekat ve ef'alinden dolayı Divanı 
Aliye sevki lizımgeldiğine) dair 
meclise bir takrir vermi§ti. 

Şeref Beyin bu takririni, (Çorum 
Meb'usu İsmail Kemal Beyin) diğer 
bir takriri takip etmi§tl. İsmail Ke

mal Bey de; (Maltaya sevkolunan 
birtakım rical ve evladı vatanın, ec
nebilere ne suretle teslim edildiği -
nin; ve bu bapta İiigilizlerin protes
to edilip edilmediğinin. hükfımetten 

sualini) talep eylemişti. 
Bu takrirler, meclisin dördünoa 

şubesine havale edilmişti. Bu hu
susta yapılan tetkikat neticesinde; 
- ahval ve harekatı zaten malum 
olan - Damat Ferit Paşanın, (ev
velce feshedilen meb'usan meclisi) n
den bazı evrak aşırdığı sabit ol -
makla sabık sadrazamın isticvabına 
lüzum gösterilriıişti. 

(Arkası var) 

(1) Yani, ''Kuvayı Milliye,, ... 
(2) Yani" Anadoludaki "Hüriyet ve iti

lif klüplerinden,. ... 
(3) Yani.. "Bozkır., , "Adapazarı., , ve 

"Anzavur., iıyanları_, 

(4) Ali Rıza Pata hük<lmeti ... Görülü
yor ki, bu hıildlmet itilifçtları da mem
nun edememiıti. 

(4) Dikkat buyrulıun .. Memleketin dil~ 
man istilbmdan halas, necat ve müdafaası 
için halktan toplanan iane ile halkm eli 
ailih tutarlarından istenilen gönüllü, ne 
ıuretle tefsir ve tellkki ediliyor. 

(6) Acaba naııl oldu da Anzavuru yeyi 
muhtqem ünvanile; yani (Ahmet Annvur 
Paıa) diye kaydetmiyor. 

(7) Evvel! halk iıyan etmiıte, Anzavur 
da bu iıyana iıtiralr etmiı ıibi ıöıterili
yor .. Yalan. İsyanı, İatanbuldan telakki 
ettiii emir üzerine, bizı;at, Anzavur tertip 
ve idare etmiıtir. 

(8) Dahiliye nazırı Hazım Bey. 
(9) Birkaç ıün evvel, aynen ve harfiyen 

dercettifimiz bu telıraf; İıtanbulda, hüri
vet ve itilif fırkası merkezinde Konyalı 
Zeynellbidin ve Mustafa Sabri hocalar ta
rafından tertip edilerek isimlerini yazdı· 
iım adamlar vaaıtaaile Konyaya ıönderil
miı ve oradan da -iıimleri bizde mahfuz 
olan· 41 imza ile lstanbula c;ektirilmiıti. 

(10) Hatıra sahibi, herhalde o gün 
(Tan) ıaıetesinden türkçe ıuetelen nak
ledilen bir yazıyı kastediyor. 

Bugünkü (Tan) (10) Anadoluda
ki hercümerce nihayet vermek için, 
ittihatçılığın halefi olan (milliyetçi
liğe müzaheret) tavsiye ediyor. Bu, 
ittihatçılar tarafından para ile yaz
dırılmış bir makaledir ki, bununla 
mecliste işi anlamağa, ve binaena -
leyh yavaş yavaş muhalefete geçme
ğe baflamak lstiyen mebusların göz
lerini boyamak için bir tuzaktır ... 
Herhalde (Kuvayı milliye, son dem-
Jerini yaşıyor.) -------------

Hatırat sahibi, bu satırları yazdık lktisathlar gezintisi 
tan BOnra; Bayburdda (Hart) naht- Yüksek Iktısat ve Ticaret Mekte-
yesinde (mehdi) liğinf ilAn eden ve bi talebe cemiyetinin tertip ettiği 
halkı kuvayı mllllye aleyhine tahrik bahar gezintisi 10-5-936 pazar günü 
eyliyen (şeyh Eşref) ten de bahse- yapılacaktır. O gün, talebe, hocala
derek onun bir (mecnun) olduğunu rı ve davetlileri ile beraber vapurla 
11 .. vliyenlere karşı bir hayli hiddet Adaya gidecekler ve akşam dönUşüı 
g "sterdikten sonra; de yine vapurla bir deniz gezintisı 

( ... Zavallı eeyh, tlç çocu~ ve a- yapacaklardır. 
flesl ile beş müridi de beraber oldu
ğu halde merminin kurbanı olarak 
gitmiştir.) 

Diyor .. ve BOnra da bu bahse, şu 
•tırlarla hitam veriyor: 

(Fakat bu, bir mecnun ve meczub 
leftl: dUstroen bir kafadır. Bunu. za. 

ZAYl - İstanbul Belediyesinden 
aldığım (2670) sicil sayılı Şoförlük 
Ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. Beşiktaş Ihlamur caddesi No 
104. Ali Ziya. 

TAN =================================-=-:-=-::::= O•D•• 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte

rin bd size söyliyelim ! 

Faaliyetini kendi yuvasından ha
r i c e götürmek 
mecburiyet i n d e 
kalmıştır. Şüphe 
eden bir karakter. 
Dostundan ziyade 
düşmanını daha 
çabuk tanıyan bir 
kabiliyet. Her han 
gi bir teşebbüsü 

faaliyeti ile ileri 
götürUr, ona mani 
olmak istiyenleri 
dinlemez. Faal bir 

Kaya zeka, seri bir inti -
kal. Kendinden ziyade faaliyeti lehi
ne bir egoizme sahiptir. 

* Kendini bilir ve hassas bir mevcu-
diyet vaadeden a
henktar bir çocuk 
başı. Henüz bilme 
mektedir, fakat 
bilmekle, öğren • 
meğe hazırdır. İç
timaı olmaktan zl 
yade beşeri mes -
uliyetleri kavrar. 
düşünce ve ihti • 
yaçlanmn aley • 
hinde bulunulma • 
malıdır. Onu dai • 
ma tenvir etmek, Erdoğan 

ona daima yardım etmek lazımdır. 

Heyeti umumiyesi üzerine tesir et -
miyecek ufak, tefek kusurları ola -
caktır. tlim ve ilmi geylere mütema· 
yildir. 

VEFAT 
Teselya Yenişehir eşrafından Tay

fur bey zade Atıf Beyoğlu Bay Fuad 
dün vefat etmiştir. Cenazeni bugUn 
öğle üzeri Arnavutköyündeki evin
den kaldırılarak Rumelihisar mezar~ 
lığına defin edilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili büyük valdemizin hazin 

ufulü mUnasebetile gerek bizzat, ge
rek mektup veya telgrafla taziyet 
lQ.tfunda bulunan muhterem dost
larımıza ayn ayrı teşekküre imkan 
bulamadığımızdan ıııR.yın gn.v..tPnt
zin bu hususda delaletni dileriz. 

Tarık Elbi, İffet Elbi 

İstanbul İcra Hakimliğinden : 
Konkordato için kendisine 19-3-936 
tarihinde iki ay mühlet verilmiş o
lan Süreyya Paşa Mensucat Fabri
kası sahibi Bayan Adalete verilen 
mühletin kifayet edemiyeceği anla
şılmasına ve Komiserlik tarafından 
verilen raporda bu cihet müeyit ma 
hiyette görülmesine mebni mühletin 
inkıza tarihinden itibaren daha iki 
ay temdidine ve keyfiyetin alelusul 
ilan ve tebliğine karar verildiği ilin 
olunur. (22761) 

1.st. As. 1 inci Ticaret Mahkeme
sinden : Mahkemece satılmasına ka
rar verilmiş olan muhtelü cins his
se senedi ve tahvilat 7-5-936 per
şembe günü saat 12 ye kadar ve ka
bil olamadığı takdirde o günü takip 
eden iş günlerinde ayni saatlerde ta
tanbul Menkul Kıymetler ve Kamb
yo Borsasında satılacağından mez
kur gUn ve saatlerde mahalinde bu
lunmaları ilA.n olunur. (22778) 

TAN 
A.bone ve ilin ,artlan: 

Tllrki,.. lehi D1'UI tctıı 

Lln K. Lln it. 

Bir aylık ı 50 
3 4-

,_ 
6 " 7 50 14 -
ı nlldr 14 - 21-

Sfgortab abone ıartlan 
'Yıllık Altı aylık 

1700 900 

Oln t~ Dlocılık Şlrketlerlnt> 
.,ura<'Ut edllmeltdir 

KUçUk lllnlar doğrudaD dog 
·uya idaremizce ı1.lmabillr. 

Küçük lllnlarm 5 aatırlıjl bb 
defalık 30 mru.ıur. 5 satırdan 
tutam için •tır bqma 5 kuru~ 
alınır. Bir defadau fazla için Y• 
kiındau % 10 lrunuı lndlrllll'. 

MEMLEKET. MANZARALARINDAN Seyhan kenarında yalılar 

MEMLEKETTE "TAN ,, 
Geyve civarında • 

ze~gın 

bir define aranıyor 
} Geyve, (Tan) - lstanbulda Bahrisefit Otelinde oturan Sürmeneli 
1 Hasan Tahsin, buraya gelmiş ve • Kıncılar köyüne gitmiştir. Vilayetten 
j veı:ı~~n mUsaadey~. göre, Hasan. Ta~s.in köyde saklı bulunduğunu iddia 
1 ettıgı altın ve mucevherat defınesını araştıracaktır. Bu defineye ait 
olduğu umulan bazı kıymetli eşyaya tesadüf edilmiştir. Araştırmaya 
birkaç gün daha devam olunacaktır. 

Samsunun mahsul durumu 
& 

yenı 
Samsun, (Tan) - Bu yıl Samsun bölgesinin her cins mahsulü havala

rın müsait geçmesi yüzünden çok iyi ve bol olacaktır. Bir haftadanberi 
bölgenin her tarafına yağan bereketli yağmurlann mısır, buğday ve 
sair ürünlere çok faydası olmuştur. TütünlUkler kolaylıkla hazırlanmış 
fideler yetişmeğe başlamıştır. On beş yirmi güne kadar bunların da di~ 
kilmesine başlanacaktır. Bu yıl Samsun ve havalisinde ekilmemi• bir 
karış toprak bırakılmamıştır. Havalar bundan sonra da müsait gidecek 
olursa bütün mahsul çok nefis ve bol olacaktır. 

Gaziantepte deli tütün ekimi 
için gerinde tedbirler alındı 

Antepteki tUtün eki len tarlalardan biri 

Gazi Antep, (Tan) - Bu havali 
toprağına mahsus mahsullerden bi
ri ve belki en değerlisi deli tütün
dür. Diğer tütünlere nazaran bunun 
yetiştiriliş ve hazırlanışı tamamile 
başkadır. Deli tütün ekimi, bir ka
nunla yalnız bu mıntakaya verilmiş-
tir. YegA.ne müşterisi Mısır olan 
deli tUtUnler, memlekete her ııene 

yarım milyon lira getirir. Mısır 

köylUlerine bu cins tUtUn Hasan Key 
fi Antabi ismini verir ve hususi nar
gilelerde tömbeki yerine kullanırlar. 

Şimdiye kadar bakımsız bir hal-

de kalan deli tütün ziraati için icap 
eden tedbirlerin hepsi alınmıştır. İl 
Bankasının yüksek ali.kasile kuru -
lan kooperatif. pek düşük olan fi
yatları istenilen dereceye yükselt
miş ve spekülatörlerin haksızlıkları-
na engel olmuştur. Kooperatif eki
ciye bu sene avans para dağıtmıı ve 
stok mahsul tamamen aatılmııtır. 

Erbaada fenni mezbaha 
Erbaa, (Tan) - Uray tarafından 

yaptırılan fenni mezbaha yakında 
faaliyete geçecektir. 

Şehrimizin tanınmış büyük kundura mağazası 

N. A M i R A L i S 
Sayın mü§terilerine, ayakkabı aldıklarında sağlamlığı ve ııklığı 

teminatlı olan ve her hususta memnuniyetlerini temin eden 

HUSUSi c i "s 
Kundura almalarını tavsiyeyi kendiıine vazife ıayar. 

latiklal Caddesi No. 367 
3303 

İMTİHANLARA HAZffiLIK -----·
ÇABUK, İYİ ve EHVEN - ASRI LİSANLARI 

B ER L İT Z' de ö§reniniz 
Yeni kurslar açılıyor KA YlD BAŞLAMIŞTIR. 

BİR MECCANi TECRÜBE DERSİ ALINIZ. 

Ankara: Konya caddesi - latanbul: 373, lııtiklA.l caddesi. 

Yozgat, (Tan) - JI~ 
geldiği için Büyük çamlık, 
kesif bir ziyaretçi uğrağı 
dır. Bu aağlık kaynağı7&t1' 
yükaelen tJ8Ti !00 yataklı 
h&tanesi ~arılan ~ıerit' f~ 
Mıyılmağa değer. Yerkf>Y • 
ara.sındaki uzun şose için 1'flf 
yol aranmaktadır. Yozgo~.JJll' 
lan, alin.an tedbirlM ~ 
gün ziyaretçilerinin her ~ ,( 
vap verebilecek çok aıhM &"~ 
yete getirilmi§tir. Vildyet, ~tlll 
da Orta Anadolunun gönill ~·~ 
dinlenme yeri olacaktır. 

0 

J 
~~-41 

lir evin ._ütii 
eıyasını çal~ı~ 

Sıvas, (Tan) - Ulaf ~ 
bağlı Demircilik köyünde b:;l 
lık vak'am olmuf, cenaze 
için evden ayrılanlar dön' 
evdeki eşyaların tamamen 
nı görmüşlerdir. Hırsızlar 
- .... 1,._,1.,._ 

Kayseride miU.1 
mektepleri 

Kayseri, (Tan) - De1 
çalışmadan ııonra mlllet 111 
tatili faaliyet etmiıtir. Kö~~ .. 
ve kazalarla merkezde ·~ ~ 
mekteplerden bin bet ytıs~ 
ma yazma vesikası aıınıftl'• 

'teplerde ücretsiz olarak ",J1lill'!I 
öğretmen villyetçe t&kdirfll"I 
taltif edilmielerdir. 

•Kandıra, (Tan) -~ 
Akçaova nahiyesine yeri 
göçmenlere Derince sil~ 
bin beş yUz kilo yemekli) 
tevziine b&§lanınıııtır. ::4. 

• Silefke, (Tan) - tçel ~ 
rmdan Hakkı ile Emin 1f6 
irei intihabiyelerini ge%Dl~ ~ 
buraya gelmiılerdir. Sayl".·~ 
Külnar ve Anamurda te~J. 
pacaklardır. ~ 

• Erbaa, (Taıi) - ~ ~ 
yaptınlmUJ ~~~~-' A 
vilayetinin pllnını 
hendiı, hektarı 25 lira 
aap edilmek prtile, pllJIJ .iti 
taahhüt etmietir. __ tWtl ~ 

• Erbaa, (Tan) - ~--~ 
tini korumak için gerekil ~ 
birlerin alınmuma l~UsUJJI 
tedir. 1t Uurinde çalı,.0 
kasap dükkanlarını toz ,._ ~ 
tan masun bir hale ko,-:--=-.:...aıt 9'!ı 

• Sıvas, (Tan) - ~_;-..., 
Amiri Muharremin kızı ~:I 
İnhisarlar Umum Müfettifl tll'.t 
kin oğlu BUlendin evi~ -~ 
ri urayda yapılmı§tır. _ .. fil 111"'"• 

• Sıvas, (Tan) - 8~.:Jll 
sının kültürel ihtiyacı ~·ti 
tularak ilçe kültUr ka~ '-· 
senesi başında bir öğretlD 
ili.vesi kararl&§tırılmıı~·.d~ 

• Sıvas, (Tan) - tStıl"· ~~ 
ilzerinde kurulacak olaO ~ ·~ 
mektebi arsasını tesblt e ~~ 
sadile bir komisyon tel~~ 
tur. Ana almır aılllld' ,,,,.;" 
plln çerçevesinde mpata ~ 
caktır. 00 

• Erbaa, (Tan) - iki 
bölgeye devamlı ve f~ 
lar yağmaktadır. :stıt 
Bf!VİnC içindedirleıt' 
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Bir imparatorluk batıyor.! SAGLIK 
HERGUN BiR ROPORT A..J 

"Boğaziçinin köyleri rn 
hul iklimler gibi geliyo ı+~·ıy~~·ı~~;i~··H~·b·;~·i;·;··20 .. ;~·~~ii.k .. bi.r OGOTLERI 

dostluk muahedesi imzalamıslardı ! 
1 

Hareket güzellğinin 
dört kanunu 

Bu gidişle Rumeli Kavağının yeriOİ: 
taya bakarak hatırlıyacağız. K ~.,....,...,, 

Fakat ~onra kurtla kuzu hikCiyesindeki vaziyet 
hCisıl oldu ! Bütün kabahat Habeşlere yüklendi 

Endam gllr.elliğiı{i temin etmek, 
bedenin büyümesi tamam olduktan 
sonra, il188.Jlın kendi elinde değildir. 
Vücut güzelliği bir taraftan jimnas
tikle, bir taraftan da az veya çok 
yemekle bir dereceye kadar temin e
dilebilir. 

bile unutmıyacağımızı kim teıniıı 

Fakat hareketlerinde güzelliğini 
temin etmek her kadının elindedir. 
Zaten güzelliklerin en ziyade makbu
lü sayılan, kadım en ziyade beğendi-
ren gU7.ellik de budur. • 

ltalyan çizmeleri altında kalan engin Habef ovaları ... 

Yan yana oturmuş iki kadmın da 
alınlarının U7.erine bir saç kikWU dU 
şer, ikisi de onu alınlarının U7.erin
den çekerler. Fakat ikisinin de, her 
gün, belki her aaatte yaptıktan, bu 
sade işi yapmak tarzı başkadır. Bu 
küçük hareket her kadının şahsiyeti
ni gösterir, kadm zarafetini ayırt 

ettirir. Kadm hareketine bir şiir ver
diren bu kudre~ "adale r.ekisJ,, der
ler. Bunun kanunlarım şimdilik hiç 
kimae tayin edememiştir. 

Llfontenin bir hiklyesi vardır: 
Kurt bir gün bir çayda bir kuzu 

görür. Hemen üzerine doğru gider: 
- Hey! Bana bak der! .. Burası be

nim çayım! Suyumu bulandırıyor
BUD ?- Zaten hep senin yüzünden sı
kıntı çekiyorum. Geçen sene de suyu 
bulandıran sen değil miydin? .• 

Kuzu! 
-Aman! diye cevap verir. Ben da

ha timdi geldim. Ayaklarımı suya 
aokmadım. Geçen seneye gelince, o 
aman daha ben doğmamıetmı bile! .. 

Kurt hemen: ! 
- Hep kabahat senin, der! .. Eğer 

geçen sene buraya gelen sen değilsen 
bile annen baban gehniştir. Sulan on
lar bulandırmıttJr. Çare yok seni yi
yeceğim! ••• 

• Habefiatanm da bir hiklyesi var-

Buna karplık, ayakta durmak, 
yürümek, dansetmek gibi bUyUk ha
reketlerde hangi vaziyetlerin daha 
ziyade gtU.ellik, hem de sağlık, te
min ettiği iyice tetkik edilmi, ve tet
kik neticeıdnden, hareket güzelliği
ni temin edecek birçok kanunlar çı
kanlmıştır. Bunların hepsini bura -
da bildirmefe imkin olmadığından 
en mühimleri olan dört tanesini söy
liyeceğim. 

Altınkumdan Bo taza bır bai<ıf 

Beykor.da oturan bir arkadaşım, n olup olmadığım, gelip 
dUn elime, U7.eri pullu bir küçük kitap sormağa kalkıpcaklar. Y 
tutU§turdu: risindekl Kalendeı , nasıl UJ1 

- Şunu, ibret gözile oku!. . Emirglnda bir koru, Bew 
Rastgele yapraklarını çevirmeğe "kaymak donduran,, oıduğU 

başladım: Beylerbeyi, tlllnca sokak- senin aklına gelmiyecek! .. ,, 
ta, dört odalı ev ... Aylığı: 7 lira ... BU- Beykozlu arkada.fa bu 
yUkderede, bilmem ne sokağında, Uç - Boğazlan giU.ell~ıru-
odalı ev .. Aylığı, 10 lira... bir cemiyet kuruluyordu, Dl 

Çengelköyünde bir yalı. Aylığı: g ye sordum . 
lira. .. Beykozda bir kötk. Aylığı: 12 Cevap olarak elime bir 
lira... tutU§turdu. UatUne kısac& 

lardı Bo- · · ı B otUI Acaba yanlış mı görüyorum diye D1I§ : gazıçı ... u 
gözlerimi uğuşturarak bir dah~ bak- lı min~ini kltabm içindeD 
t . Ha ı ŞU h dn...... k . . hi tablo göetet"erek: 
ıın. yır. p eye ~e ıçm ç _ Bu k dar gtlzellik 

sebep yoktu. Bu rakamların biri, ikisi di rd a 
1 1 bilirdi f k ' ye SO U. yan ış ow a . , a at hepsı de, b&1- Parmağını koyduğu yer, 

dır: 
Bir İtalyan bir gün Musaali dağın

da bir Ha.bet görür. Hemen üzerine 
doğru gider. 

l1abef imparatorunun Aaısababaaa yanan 

başka tUrlUdUr. Buna karar verildik- 1 
ten sonra kadınlar fÖyle bağırırlardı: 1 

ve yttgma eaııen sarayı 

Birinci kanun - Adalelerin takal
lüs halinde, yani gergin bulunması 
kadma gtDellik verir. Çünkü takal
lüs genç deriye bile bir rerginlik ve
rir, biraz gevşemiş deriyi gerer. Ka
nn adalelerinin takallils etmesi ka
nn içindeki uzuvların düşmesine 
mlni olur. Yağ tutmaya başlamış 
karınların yağını eritmeğe yarar. 
Göğüs adalelerinin takallüs etmesi 
göğsü daha gU7.el gösterir ve küçük 
yuvarlakları daha ziyade meydana 
çıkanr. Bütün beden adalelerini ta
kallüs etmeğe alqtıracak hareket sol 
dizi yerde halı U7.erine dayayıp öteki 

~n .aşagı tertıp hatası ile çık~cak de- mehtaplı bir gecesinde, 
ğildi ya ... Okudukça, ,aşkmlıgıın ar - lo kadar güzel bir fotoğraftl' 
tıyordu. devam etti: 

- Hey bana bak der! .. Burası be
nim hududum ! Hududumu bozuyor
BUD. Zaten hep ~ yilzUnden sıkm
tJ çekiyorum. Geçen sene de huaucJu 
'bozan sen değil ıniydin? ... 

Habet: 
- Aman diye cevap verir. Ben da

ha fimdi geldim. Ayaklanmı bir adım 
ileri atmadım. Geçen seneye gelince 
Ualual'da kuyuları bulandıran İtal -
yanlardı .. 

Italyan hemen: 
- Hep kabahat senin der! .. Eğer 

l"'""n sene buraya gelen sen değilsen 
b: annen baban gelmiştir. Hududu 
onlar bulandJrmıetır. Yok yok senJ 
Jiyeceğim. .. 

* Habetlerle İtalyanlar arasındaki 
hudut ihtillfı işte tıpkı böyle oldu ... 

Adiaahabaya kadar ilerltyen ve ba-
9en aehirli gaz kullanan, bazen tank
larla yalmayak Habeşleri tt.en İtal
yanlar ıimdi mecliste meclis bqkanı
nm afzile f()yle diyorlar: 

- Ne yapalım? Habeşiatana dost
luk eli uzattık. Fakat dinletemedik. 
Hududu bozdular. Mllstemlekelerimi
zi tehdit ettiler. Biz de onları tedip 
etmek mecburiyetinde kaldık. 

• 
Halbuki Habeflstanla İtalya araaın 

da 1928 de bir doetluk muahedesi ak
tedllmifti. Bu muahede 20 aenelik
ti. Fakat ne yazık ki, devam edemedi. 

işte 8fağI satırlarda bUgUn batan 
imparatorluğun eski hatmetini ve ltal 
ya ile olan münasebetlerinin bir tarih 
ceaini bulacak8mız ! 

Meaellife• ıoara 
Menellk 1913 te öldü. Yerine Llc 

Yuu geçti. Bu lallmiyeti kabul etti. 
lçerde ldyamet koptu. 3 sene bir mü
cadeleden sonra Eylill 1915 da Lic 
Yeeuyu tahtmdan indirdiler. Mene -
!iğin kızı Zaodltuyu imparator ilin 
ettiler. Ancak bunun yanma Harrar 
Obayı Ru Tafarlyi naip yaptılar. 

Zaoditu 1930 da öldtl. Ru Tafarl 
Halle Sellssiye adım alıp Habe§ tacı
m giydi. 

Bu arada imparatorların tahta o
turma ve huzura kabul törenlerini 
bildirmek faydalı olacaktır. 

:Eskiden imparator bir perde arka-
11na gizlenir ve hazmına yalnız Ağ 
ayaklanru gösterirlerdi. Bu, impara -
torun şekli yoktur ve olamaz mana
ama idi. imparator hlkimi mutlaktır. 
Bütün Wke onun ayaklan altında bu
lunur. 

imparator sabahlan kamçı ıakır
tılan içinde uyandınlırdı. Bunlar, ge
celeyin sarayın yanma kadar sokulan 
artlan ve çakallan uzaklqtırmaya, 

yarardı. 
~uda ll!ferberlik Qbı et. 

"- Katırlarınızı nallaymız. Silah -ı 
larmızı temizleyiniz, yola çıkınız. Or
c:\u pçt0ektil'. Bu1'Q iQiıa. kQW!a 
dikenler! gtSrtınrmiz aCktlp atnnz ki, 1 baeafm ayalı ile de yere butıldaa 

' 

sonra sağ kolu başm arka8ulaan, 11<>1 

Demek lstanbuldan evlerinin bir - Boğaz, 0 kadar lUzulll 
aylık. kirası ile Boğazda bütün bir la güzeldir ki, onu 
mevsım oturulabilecekti. Sekiz lira - kalkışmak, Allahm U7.ene 
ya bir yalı! •• 08 liraya bahçeli bir n.ttığı bir kadıaa, kul y 
ı.::?tr V-'--~ s•-•A-. •'+"" no,..., ~ .. ,. cri\'l"l\n ""l\"'""'1 ~"71"?'\,.._ 

ordu serbest geçsin. Orduya iltihak 
etmiyenler 1 sene ceza göreceklerdir. 

ltalya ile dostluk 
ınualledeıl 

2 Ağustos 1928 de Ras Tafari, naip 
sıfatiyle ltalya ile 20 senelik bir dost 
luk ve hakem anlaşması imza etmiş
tir. Bu anlaşmanın ikinci maddesiyle, 
her iki taraf herhangi bir lstikllle 
müdahaleden vazgeçecekti. Bununla 
beraber muazzam bir mukavele daha 
imzaladılar. Bunda, Eritre hududun
da 200 mil uzaklıkta Dessieden, Erit 
reden Adisababaya kadar bir otomo
bil yolu yapılacağı ve Habefistana A
llirde serbest bir mmtaka ile bir iske 
lenin tahsili kabul ediliyordu. Otomo 
bil yolundaki seyrysefer imtiyazı bir 
ltalyan kumpanyasına verilecekti. 
Bunun tatbik edilemeyişi bugün her 
lki tarafm haklı şikayetlerine yol aç
mı,ıır. Romada 29 eylfil 1934 te neş
redilen bir protokol ile de bu anlat
ma her iki tarafça temin olunmuştur. 

BUtUn anlaşmaların sarih hüküm -
lerine rağmen ltalyan - Habeş hudut 
davaları halledilememiş, sürüncemede 
kalmıştır. Bilhassa Somali hududu 
çok mUnazaalara sebep olmuştur. 

1908 tarihli anlaşma bu hududu fÖY
le tarif et.mittir: 

"Vebi - Şebeli" nehri mecrasından 
itibaren hudut, Kur.ey - Doğu istika
metinde It&lya htlkftmetinin 1897 de 
kabul ettiği hattı takip eder. Sahil 
cihetindeki kabilelere ait topraklar 
ttalyaya, tekmil Ogaden topraklan 
ile Ogaden cihetindeki kabilelerle 
mesktbı arul Habefistana tlbi kala
caktır.,, 

Bu fıkrada eözU geçen kabileler 
göçebedir. Her f8yi zamanında ve 
yerli yerinde yapmak için General 
Çitemiğin bafkanlığında bir İtalyan 
heyeti yerine gitti. Birçok güçlükler
le ka11ılaftı. İtalyanlara göre, İf gör
menin imklnı yoktu. 

Habef hü"meti 15-1-935 de tnus
lar Soeyeteeine verdiği muhtırada 
hem 3 EyUil 1897, hem de 1908 an
lqmalannı ftaret ederek bu uzlaş
malarla çizilen hududun Hint deni
zi eahiltnden 180 mil uzaklıkta mu
vazi bir çizgi takip ederek Bardera
nm kuzeyinde Jubaya mtlllki olaca
ft bildlrllmiftir. Ve hudut boyundaki 
göçebe kabilelerin durmadan İtal
yan topraklarına saldmfl, 93:5 Ha
~ - İtalyan harbine hem vesile 
olmuf, hem sarih bir sebep teşkil et
miftir. 

Haziran 193:5 de Itaıyanm uzl&f
ına komisyonuna vermif olduğu muh 

kolu da belden doğnı arkaya götür
! mektir. Bu jimnastik hareketi ada-
1 leleri gergin durmaya ahşbnr .. Bu 
ı vaziyet en ziyade sağlık ve güzellik 
l lfade eden harekettir. 

rine döndük ile ben mi farküıda de - ğazm kenaı guzewgı mze 
ğilim? mamurlqtmnağa baksml 

Göz gezdirdiğim 1dl~k pullu kitap, Ve bunun için de, • 
Şirketi Hayriyenin. Boğaziçindeki boş zelleştirme ! .. aözUnU bir 

1 ikinci kanun - Bedenin gerilme-
1 si zaten gUzel olan bir vücudun gü
l zelliğini arttınr, gUzel olmıyan vU -

yalı, köşk ve evlerin mevkünl ve kira yeni cemiyetin adına "RnG~ 
miktarlarını göctermek için çıkardığı dırlık,, cemiyeti desinler. 
bir bro.,ürdU. Bu brotüre göre, Boğa- Boşalan Boğaz, tabü si 

cuda da güzellik verir. BUtUn bede
nin fdaleleri gerilerek vücut arkaya 
doğrtı kıvnldığı vakit, arkanın orta-

zm en pahalı semti, Tarabye ... En u- bir fey kaybetmedi ki, 
cuz yeri de Beylerbeyi... Bizde, pa- ihtiyacı olsun. O, yer 
zarlık her ife girdiği için, ev sahibi bir "cennet., olarak yaşrytJl• 
ile uyuşarak kiralan biraz daha in- zık ki, içinde "Adem,, i •'ff' 

Negüslln arması sındaki kıntıklardan başka, derinin dirmek te mümkün... gide azalan bir cennet! .. ,, 

tırada işte böyle bef senedenberi hiçbir tarafında kırutık kalmaz. Bu 
fiilen İtalyan istikli.l ve hakimiyeti vaziyeti temin edecek en iyi hare
altında bulunan bu yerlere karşı Ha- ket de çocuğu ocağına alarak, vü
beşlerin sUel hazırlıklarda bulunduk cudu arkaya doğru kıvırar&k ona 
landır, mı.~tabil tedbirler alpıak za- meme vermektir. Çocuğu emziren 
ruretinde kaldıklarmdan bahsedilmiş annenin vaziyeti hem çocuğun sağ
tir. lığını, hem kendisinin sağlığım ve 

Şu hale göre önümüzdeki yaz ay- Beykozlu dostum, bo 
larmda, Boğaziçinin tıklım tıklım do- tık&DDU§ gibi, sözünü bi 
lacağma timdiden hükmedebilir ıni- tu. 
yiz? .. 

Kendi paynna, buna pek inanama- --------~~ı 

Davalı topraklar üzerindeki hlki- güzelliğini temin eder. Çocuğun Ur.e
miyeti, İtalyanlar· 1908 anlaşmasın - rine iğilerek iki bUklUm olınamak 
daki hükümlere istinat ettirmiştir. prtiyle. 
Ualual, Vardair, Damut kasabalan üçüncü kanun - bedenin, yahut 
Miccertein kabilelerine aittir. Bu ka- herhangi bir kısmının, bllkUlmesi 
bileler, anlaşmalarda tasrih edilen güzelliğe dokunur. Çünkü vücudun 
sahil kabilelerindendir. Bu itibarla her tarafmda kırqıklar peyda olur. 
açıktan · tğa ttalyaL tebaasından ol Hele vücut semiz olursa kırışıklar 
duklan Habefistanca kabul edilmit- daha ziyade artar. İnanmazsanız bir 
tir. endam aynası karşısında çömelip o
Llkin İtalya hU"meti, evveli serdet turunuz, bakınız nekadar çirkin o
tiği bu fikirleri sonra bir yana bırak- hınnınuz. Kendinizi bllktllmllf, iğil -
Dllf, bugün bitirdiği saV&flD esbabı mlş vaziyetlere aIJttırmaymız. 
mucibeainl bqka türlü izah etınif - DördUncll kanun - Vücudun dur
tir. İtalymm hedefi ve iddialarmm duğu yerde bir tarafa dönmesi, dö
gayesi, k mdisini sö~ürge sahibi et- nen kıamılara gerglnllk veriyorsa 
mek, kendi kendini üldüren aciz :..ır güzel g6rUnUr, blllkltı dönen kılllll
Ulkeye medeniyet götürmf'ktir. lar bllkUltıyorsa çirkin olur. Meaell 

Neca,t seferberliği ilin zaruretin- durduğu yerde arkaya bakmak gü
de kalmca, tnuslar Kurumu konsey zel bir harekettir. Bu hareketi temin 
bafkanhğma tU telgrafı çekmiftir. eden a~aleleri uyu•uk bıra~ama~ 

Adisababa 28 EylOI için güzellik ve sağlık jimnastıklenn 
Daima ve sıkı surette banşa bağlı de onu da yapmayı unutmamalıdır. 

olan Habetistan, bugllnkil durumun Lokman BEKiM 

dığmı için, brotUrü gösteren arkada
fmı&: 

- Ne dersin, diye sordum, bu ki
ra ucuzluğu halkı Boğaza çekmek için 
klfi gelecek mi? 

Umitsiz bir hareketle omuzlarmı 
kaldırdı: 

- Hiç zannetmiyorum. Biz İstan
bullular, biraz kaplumbağa ruhlu in
aanlanz. 

- Anlamadım ... 
- Yani kabuğumuza çekilmiş ola-

rak yapmağı severiz. Eğer böyle ol
masaydık, güzel Boğaziçini birkaç se
ne içinde suyu çekilmİI değirmene 
döndUrmezdlk. 

BUyUk harbe, hatıl mlltarekeye ka 
dar, Boğaziçi eski tenliğini kısmen 
muhafaza edebilmiftl. Sonralan; bir
denbire fehre doğnı umumi bir alon 
bqladı. Bu akm, bir aralık, panik tek 
lini bile aldı idi. Sebebi ne olduğunu 
anlamağa vakit kalınadan, boşalDll§ 
bir Boğaziçi ile karştlqtık! .• 

Şimdi, senelerdenberi lstanbulun 
dört duvan arasmdayız. Boğaziçinin 
uzak köyleri, bir.e meçhul iklimler gl-muslihane bir surette ve anlaşma 

mucibince kotahlması için konseyle 
elbirliği etmekte devam edecektir. 
Bununla beraber bizim banşsal du
rumumuza rağmen mütemadi suret
te asker sevketmek ve daha bafka 
hazırlıklarda bulunmak suretile gUn 
den güne vehamet kesbeden ltalya
nm tecavüzklr niyetlerine k&llJ 
konaeyln ciddi bir tarzda dikkat na
zannı celbederiz. ltalyanm bu teca
vilzUnün önüne geçmek üzere konee 
yin her türlü ihtiyat tedbirlerinin ik
malini mrarla dilemekteyiz. Zira du
rum öyle bir hale gelmlftir ki Ulke
mlzin mUdafaaamı temin i_çin gere -
ken genel seferberliği daha ziyade 
geciktirecek olul'IJak, vazifemizi yap
mamıt olunız. Bu seferberliğimiz or
dumuzun hudutlardan uzak bulun -
durulmam hakkında evvelce v.ıırdiit-

miz emirleri bir veçhile nakzetmlye- bi geliyor. Handise, fU burnumuzun 
cektlr. dibindeki Kandilliyi bile unutacağız. 

Her bal ve klrda tnuslar Sosyete- Meşhur fıkradır ya: Kandillide o-
sile sıkı bir surette elbirliği etmek turan herifin biri, köyünün adJDJ u
hususundaki azmimizi .bu vesile ile n~tmU§. Vapur klşesinin önünde dil
blr kere daha teyit ederiz. fiinUr dururmue. Tam bu BJrada, iki 

•---~ft Halle 8DA88IYE 1 killhanbeyi kavgaya tutqmuelar, bi-..... .--r rlsi, ötekine: 
Bundan sonra vulyet malbıd1D'. - tnan ölU.U kandilli! .• Derdemez, 

Avnıpa hep atsmda bir sa1m çlinedi: unutkan yolcu &tıllllJI: 
Zecri tedbirler, ekonomik tedbirler.. - Hay Allah razı olllun! Ver Kan-

Habetlere yardım, mazlumu kurtar- dilliye bir bilet! 
malı ve a.lre ve saire... Bu glditle biz de, gilnün birinde Ru-

Fakat ltalya.nlar bir taraftan mtı- meli kavağmm yerini haritaya baka
temadlya ilerliyorlardı. Muuall da - rak. habrlıyacağız.Çocuklarmuz, Çam 
ğında bqlıyan ilk eillhm l8lli buglhı lıcada bir Tomruk suyu oldufunu, 
Adltıababadan akaedlyor. Ve koca im- kum hastalığına tutulduktan sonra, 
paratorluk batıyor... öğrenecekler, Vanik6yUnQ, lcadiye 

NegüsUn elindeki SWeyınanm ada- tepesindeki rasathaneye gittikleri za 
lP.t miihUrtl de beraber SuY& dUştlyor •• man görecekler. Sanyerin toprağı sa-

~eledive 

Vlyanadald itfa 
kongresine ça., 

Deniz ticaret mil 
kadrosunun cenilletiJaıeli 
rarlaştınlmıetJr. 

Bütün Türkiye 1hlt 
bul deniz ticaret nıUdtlt 
olması, teşkilltm ve feDocltl': 
viyesini icap etttrdlli 
ni bir memur bdfOd 
hem de memurların bareOI 
yükseltilecektir. 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
·~· PIY ASA VAZiYETi 

Kambiyo \•e esham borsasında üni 
türk üzerine hararetli muameleler 
durmuştur. Evvelki gUn Ünitürk fi
yatı 223 franga kadar düşmüştü. Ak
şam üzeri Paris borsasından gelen 
telgraflar Uzerine 225 frank olmuş
tu. Dün de borsada Ünitürk üzerine 
224 frank fiyat gelmiştir. Diğer es
ham ve tahvilat fiyatlarında ehem- ı 
miyetli denecek derecede bir fark 
yoktur. 

Krom istihsalahmız artlyor 5MAYIS SALI 

Para Borsası 

Harp sanayiine ehemmiyet veren 
yerler bizden çok krom ahyorlar 

Alıı 

Sterlin 623.-
1 Dolar 125.-

20 Fran111 franeı 164.-
20 Belçika fransı 80.-

Sa tıı 

623.-
125.-
1b7.-

[Bu sütunlar lçln gönderilecek mektuplann .. E,·tenmeler • 
kaydile gönderilmesi ve mUmkttn olduğu kadar kısa olması rtca 

Ticaref Borsasında 
Ticaret borsasında fındık üzerine 

olan muameleler hararetini kaybet
miştir. Esasen satış mevsimi geçti
ği için, bundan sonra büyük partiler 
halinde fındık ihracatı kabil olamıya 
caktır. Stok mikdan yok denecek de
l'ecedle azalmıştır. Tiftik satışları 
hararetli bir surette devam etmekte
dir. So~·et Rusya, Almanya, lspan-: 
vadan talepler devam etmektedir. Pi 
;·asada tütik stoklan da kalmamış- 1 

tır. Bu sene tütik rekoltesinin bol o
lacağı söylenmektedir. Havalar her 
ta.rafta ~ geçtiği için tiftik keçisi 
yetiştirı>n mrntakalarda hayvan tele- · 
fatı olmamıştır. Bu itibarla bu sene 
bol mahsul alınacağı kuvvetle tah • 
min edilmektedir. Ticaret borsasında 
diğer mallar üzerine ehemmiyetli de
necek derecede bir fiyat tahavvülü 
yoktur. 

ltalya çok yumurta ithal ve istih
lak eden rr.emleketlerden biridir. Bu 
piyasaya yumurta gönderen ih.~ac~t
çı memleketler arasında da Turkıye 
de büyük bir yer tutmaktadır. İspan
ya tarafından yapılan istatistiklere 
göre, 1930 senesinde TUrkiyeden İs
panyaya 51 bin 936 kental yumurta 
gönderilmiştir. Bu mikdar 931 sene
sinde 83 bin 954 kentale c;ıkmıştır. 
932 senesinde lspanyaya 82 bin 642 
kental, 933 senesinde 116 bin 572 
kental yumurta ihraç dilmiştir. 934 
senesindeki yumurta ihracatımız 47 
bin kentale düşmüştUr. İspanya hü
kumeti tarafından yapılan istatistik
lere göre, İspanyaya 930 senesinde 
266 bin 933 kental yumurta ithal e
dilmiştir. Türkiye yumurta ithalatı 
arasında üçüncü derecede bir mev
kü vardır. 931 senesoinden 933 sene
sine kadar, Türkiye, !spanyaya-birin
ci derecede yumurta ithal eden bir 
memleket sırasına girmiştir. Yalnız 
934 senesinde bu mevkiini kaybetmiş 
lir. lki memleket arasında yapılan 
son ticaret anlaşması üzerine, Türki
yenin Ispanyaya. birinci derccde yu
murta satan memleket olacağına 
şüphe yoktur. 

f'ethiyenln "umumt 

Türkiye krom istihsal atı f azlal&f· 
maktadır. Son senelerde dünya piya
salarında kroma olan ihtiyaç gittik
çe artmaktadır. Son birkaç sene için
de, krom ihracatı da ihtiyaçla müte
nasip olarak yükselmiştir. 1927 se
nesinde 18,318 ton krom ihraç edil· 
mişti. 931 senesinde bu mikdar 30 bin 
tona kadar çıkmıştır. 1933 senesin· 
deki krom ihracatı 75 bin 379 tonu 
bulmuştu. 1934 senesinde krom ihra· 
catı diğer sene!ere nisbetle iki misli 
artmış, yani 119 bin 814 tona çık
mıştı. 1935 senesine ait krom ihraca· 
tı hakkında istatistikler henüz neş· 
redilmemiştir. Fakat 1935 senesi 
krom ihracatının 934 senesinden da· 
ha çok olduğuna şüphe yoktur. ttal
yaya karşı zecri tedbirlerin tatbik 
edilmesinden evvel, kromun en bil
yük müşterisi ltalyaydı, son birkaç 
ay içinde yalnız Italyaya 6000 tondan 
fazla krom sevkedilmişti. Fakat Tür· 
kiyenin zecri tedbirlere iştiraki ttal
yaya olan krom ihracatını tamamile 
durdurmuştur. Kromun en büyük 
müşterisi Almanyadır. Son seneler· 
de kromun dünya piyasalarına fazla 
arzedilmesindeki en büyük sebep, 
A\Tupada harp sanayiine verilen 
ehemmiyetten ileri gelmektedir 
Krom, demir sanayiinde c;ok kullanı· 
lan bir maddedir. Son bir iki sene 
içinde Avrupa devletleri arasındaki 
silah yarışı. bakır, demir fiyatlarını 
fırlattığı gibi, krom fiyatları üzeriM 
de tesir yapmıştır. Bu yüzden krom 
şirketleri büyük karlar temin etmek· 
tedirler. Türkiyede iş yapan bir 
krom şirketi, bu sene umumi heyet 
içtimamda hissedarlarına yüzde 40 
nisbetinde kar tevzi etmiştir. Halbu
ki birkaç sene evvel krom şirketleri. 
krizden şikayet ederek durgun bir 
devre geçiriyorlardı. Bu yüzden Fet
hiyede krom istihsal eden bir iki şir
ket te işlerini tatil etmişti. Halbuki 
şimdi son vaziyet karşısında Fethi
yedeki krom şirketleri faal bir vazi· 
yete girmiştir. Bu yüzden Fethive. 
zonguldaktan sonra, Türkiyenin ikin 
ci bir maden şehri haline girmiştir. 
Fethiyede istihsalatın artışı, Fethiye
ye civar köy ve kasabalardan bol 
amele akınına sebebiyet vermiı;tir. 
Krom şirketleri daha fazla istihsal 
yapmak için, yeniden tesisat yap
maktadırlar. Bu tesisat sayesinde is-

Tütün sat1şlar1 
Bir milyon kilodan fazla 

satış yapddı 
Samsun, (Tan) - Tütün satışları 

hararetle devam ediyor. Dizi dengi 
hemen hemen kalmamış gibidir. De
met dengi alış verişi başlamıştır. 
Fiyatlar mahsul kilosu 135 kuruş
tan 225 kuruşa kadar yükselmiştir. 
Görmez fiyatları da 35 - 40 kuruşa 
kadar çıkmıştır. 935 rekoltesinden 
satılmamış tütün miktarı pek azdır. 
Şimdiye kadar satılan miktar bir 
milyon kiloyu geçmiştir ki, bu da 
rekoltenin beşte üçünden fazladır. 

No. U 

Ademle Havva 
Bürhan CAIUD 

Muhtar Beyin oğlu. Istanbtildanberi 

beraberiz baba. 
Kızı söylerken babası eldivenini çı

karıyordu. Bot kalan elini sUratle ba
na uzattı: 

- Çok memnun oldum görüştUğU
müze. Muhtar Beyin oğlu böyle koca 
delikanlı oldu demek. Nasıl iyidir ya! 

- Teşekkür ederim efendim. 
Biz babasile konuşurken Hayal u

zun boylu, kırmızı yüzlü bir kadınla 
lngilizce konuşuyordu. 

Beni ona da tanıttı. 
Dadıl!II imif. Kakavan bir Ingiliz 

kansı. 
Yaşma ~5re din<: görUnen ba.buı 

bu ayak Ustü sohbetine nihayet ver
mek Mn: 

- Haydi yUrUvelim artık. Dedi. ts 
tanbul havadislerini evde anlatırsı -
nız. 

Çantalanmm alan kurşuni elbi -
8eli yakalan eeritli hamallar emir 
llekllyorlardı. 

'.RE>n otelin adını verdim. 

Hayal: 
- Kamran beyi yemeğe çağırdım 

baba, dedi.. Bilsen ona öyle bir mu
ziplik ettim ki. Affettirmek için! .. 
Babası başını salladı: 
- Bilirim, bilirim, bereket ya

bancı sayılmaz ... 
Sonra bana dönerek: 
- Bekleriz, dedi. Erkence gelin 

ki çene çalalım. 
Tatlı bir adam. Hani bazı ihtiyar 

züppeler vardır. Şekli, kıyafeti onla
n andırıyor ama değil. Samimi. 

Taksilerin yanında ayrılırken Ha
yal adreslerini verdi. 

- Otelinizin bir cadde arkasında. 
Villa de Roee. 
Onları bir huauat otomobil bekli· 

yordu. 

• 
Nereden nereye. Şu dakikada Pa· 

riste bulunacaktım. Niı nereal, Pariı 
nereai. Sözde tahalle gidiyorum. Da
ha ilk ağızda yolu sapıttık. 
Bakalım daha neler göreceğim. Fa· 
kat babanım Paristen beklediği 
mektubu da pek geciktirmeğe gel· 
mez. O şimdi hesap etmiştir. Bu· 
gUn Pariste olacağıma göre yazaca
ğım mektubu nihayet dört gün son
ra alacak. Fakat bu ~dişle epey 
bekllyecek galiba! 

bir ıi5rUnUşO 
' 

tihsali.tın daha ziyade artacağına 
şüphe yoktur. 1935 senesinde Türki
yenin krom istihsali.tı 1504 tondu. 
Bu sene, krom istihsalitının bu mik· 
dan geçeceği kuvvetle tahmin edil· 
mektedir. 

ispanyaya yapılan 
yumurta ihracatl 

20 Drahmi 20.-
20 İıviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 47.-
Liret veaikalı 192.-
Florin 82,50 
A vuıturya tilin 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.SO 
Penso 21.-
Leva 22.-
Yen 32.-
lıveç kuronıı 3 t -
Altm 966.-
Banknot 241.-

Ç el<ler 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 

Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelı:oslovalı: 
Avusturya 
Marlı: 
İsveç lı:uronu 
İıpanya pezeta 

Esham 
1t Bankaeı Mil. Kupon kesik 
,.ı • N. 
ı. ı. Hamiline 
Anadolu %60 

.. %100 
Şırlcetihayrıye 
Tramvay 

84.-
23.-

820.-
92.
ıs.-
52,-

198.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33-

967.-
242-

12,03 
625.-

0,79,25 
10,08,20 
4.68.55 
2,44,25 

64.28.60 
1,17,15 

19,25.36 
4,22.84 
1,97 ,50 
3,10,42 
5,82,20 

82.-
9.90 
9.90 

23.70 
40.
l~.-

19.75 
Bomonti Nektar Kupon kesik 
Terlı:oı 

7,90 
12.35 
10,45 
60.75 
26.-

Aslan Çimento 
Merkez Banka11 Kupon lı:esik 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkes Ec:uneıf 

lıtllcraılar 

Türk Borcu I 

" " il 
.. " 111 

İ•tikrazı dahili Kuopn lı:esilı: 
Erıani A. B. C. 

4 4~ 

23.47.50 
22,20 
22,30 
94.50 

Srvu Erzurum 1 Kupon lı:eaik 
93.-
95,75 
95.50 .. II 

Mı ı ı r Taltv l ll e r l 
1886 l -.-
1903 II K.lı:esik 88.-
1911 III Ku.kesik 83.-

Talıv fl 6t 

-.-
89.-
84.-

İspanya çok yumurta ithal ve is· 
tihlak eden memleketlerden biridir. 
Bu piyasaya yumurta gönderen ih
racatçı memleketler arasında Tür
kiye de büyük bir yer tutmaktadır. 
İspanya tarafından yapılan istatistik 
lere göre, 1930 senesinde Türkiye
den lspanyaya ol bin 360 kental yu
murta gönderilmi,tir. Bu mikdar 
931 senesinde 83 bin 954 kentale çık
mıştır. 932 senesinde lspanyaya 82 
bin 642 kental, 933 senesinde 116 bin 
572 kental yumurta ihraç edilmiştir. 
934 senesindleki yumurta iht'acan
mız 47 bin kentale düşmüştilr. Is-~--R-th .... tıın.....--- ,J ıo 
panya hilkfımeti tarafından yapılan Aandolu I ve TT Kupon kesik 43.75 

istatistiklere göre, İspan,•ava 930 se- " III 
4
50

6
••
2
75
5 

J J Anadolu Mıimessil 
nesinde 266 bin 399 kental yumurta ------=--
ithal e d i 1 m i ş t i r , T ü r -
k i y e n i n yumurta ithalatı a· 
rasında üçüncü d e r e c e d e bir 
mevkii vardır, 931 senesinden 933 se
nesine kadar, Türkiye, lspanyaya bi
rinci d e r e c e d e y u m u r -
t a i t h a 1 e d e n b i r mem
leket sırasına girmiştir. Yalnız 934 
senesinde bu mevkii kaybetmiştir. 
tki memleket ar~ında yapılan son 
ticaret anlaşması Uzerine, Türkiye -
nin birinci derecede yumurta. satan 
memleket olacağına şUphe yoktur. 

Zeytinyağı fiatlerinde 
değişiklik yok 

. 

Taşovada tütün 
fidesi dikimi 

Erbaa, (Tan) - Arsıulusal husu
siyetleri ile bUtUn dUnyanın tanıdı
ğı "Taşova"nın tütün dikimi başla
mı§tır. Dün ilk fide toprağa dikil· 
miştir. 

mele görmüştür. Muameleler iç ihti
yaç içindir .Son fiatlar şunlardır: 

5 asidli yağlar 40 kuru§ 
Sabunluklar 38 ., 
Yemeklikler (asidine 

göre) 41 - 44 ,. 
İstanbul zeytinyağı piyasasında D~ piya:talarda : Hamburg bor· 

son hafta içinde hiçbir değişiklik sasında 100 kilo başına cif Hamburg 
olmamıştır. Fiatlar geçen haftanın 5 asidli zeytin yağlarınnı fiatları 92 
aynıdır. Rayşma\ktır. 

Eğe mmtakası zeytinyağı piyasa- Yine Hamburg borsasında ayni 
sı mütereddit vaziyetini muhafaza cins ve kalitedeki Yunan zeytin yağ
etmektedir. Son hafta içinde beş a- larınnı fiatları 65 ve Tunus zeytin
sidli yağlar 40 kuruş üzerinden mua yağlarının fiatları 58 Rayşmarktır. 

Saat on bir buçukta otelden çık
tım. 

Bol gi.ineş içinde yıkanan geniı 
caddeler tenha. Gördüğüm kadın, 
erkek, çocuk, ihtiyar herkes temiz 
ve şık. Somurtkan insan yok. Her
kes neş'eli. Küçüktenberi lakırdısını 
işittiğim, romanlarda okuduğum Ni
si böyle garip bir tesadüfle görece
ğimi ne bilirdim. 

Ana caddeden geriye ayrılınca bi
nalar hemen seyrekleşti. Geniş yüz
lü yüksek oteller birinci caddede 
kalıyor. Arkada hepsi şık, bahçeli 
evler ve apartmanlar. Buradaki 
apartmanlar da hepsi bahçeler için
de. 

Hafif bir yokuş çıktım. Her 
bahçe kapısında kö§klerin numara
lan yerine adlan yazılı. Ne de gü
zel isimler. Aık yuvası, inziva köt· 
kU, mavi ev, karanfil, leyllk. Niha· 
yet Hayalin evi. Villa de Roee 

Pencereden görmüş beni. Fırladı. 
Kısa kollu, beyaz keten bir elbise 
giymi§. Bacaklarında da kısa beyaz 
tenis çorapları var. Bu şık eve ne 
de yakışıyor. 

Demir parmaklıklı kapıdan girer
ken: 

- Babam da sabırsızlanıp duru
yor, dedi. 
Takılmak istedim: 
- Demek sizin İstanbuldan ge· 

tirdiğiniz havadisleri kafi görmedi. 
Halbuki ben sizi görmesi ki.fi sa
nırdım. 

Villa de Rose'un kadife gözlü ner
gisi pempeleşti: 

- Nekadar olsa erkek, dedi. Kı
zı olmak değil, kadın olmak mese
lesi. 

Pek uzak olmıyan köşke yaklat
mıştık ki, babası göründü. 

- Bravo. Baban gibi een de mö
züne sağlamam. Biraz geclktlıı ama. 

Tam evleneceği sırada 
Ankaradan Bezgin imzasile: 
"Uzun yıllardanberi çok yakın

dan tanıdığım bir arkada§ımla ev
lenmeye karar verdik. Nikdh mua
melesi bitmek üzere. Fakat ben te
reddüt içindeyim. Son günlerde ~in 
kat'ile§mesinden doğan bir benim
seme ile kendini bırakıverdi. Buıı
dan dolayı her hareketi gözüme ba
tıyor. Onunla bııZımmaktan adeta sı
kılıyorum. Buna bir de kendimi on· 
dan manen daha füıtün görmem in
zimam edince ileri.<rini karanlık gör
meğe, bu bağda saadet bulmamağa 
ba§Uıdım. Evlenip te geçinemiyere.k 
ayrılmaktansa, şimdiden ayrılmak 
~tiyorum. 

Bu vaziyette, onıınla evlenirsem 
mes'ut olabilir miyimt Bir kız oldıı
ğum için ayrılıktan sonra bizi tam· 
yanların dedikodusıt beni kırabilir 
mit Bana ne tavsiye edersini.21" 

İtiraf edelim ki, verdiğiniz müp
hem malUmat - buna karar demek 
daha doğru olur - size sarih bir ce· 
vap vermemizi oldukc;a güçleştiri -
yor. Bize kalırsa, mektubunuzda 
yazdığınız tereddüt ve endişeleriniz
le bir kere daha başbaşa kalınız. ni
hai kararınızı öyle veriniz. Uzun 
yıllardır çok yakından tanıdığınızı 
söylediğiniz arkadaşınızın hususiyet 
lerini, ldetlerini, tabiatini yalnız 

son günlerde öğrenişinize hayret et
memek mUmkUn değil. Adeta onu 
tanımamış olduğunuza hükmedece· 
ğimiz geliyor. Sakın son günlerdff 
kendisini bırakışı, uzun zamandır 

malik olmak ic:in uğraştığı şeyi el· 
de etmiş olmadan mütevellit bir ak· 
stili.mel olmasın? Acaba yanılıyor 
muyuz? Bizce, bu vaziyette yapıla 
cak en doğru iş, nikah merasimini 
makul bir vesile ile tehir edip bir 
mUddet daha nip,nlmızın hallerin1 

tetkik etmektir. Eroiniz ki, manen 
ondan yüksek oluşunuz, size salim 
bir kafa ile salim bir hüküm verdi-
recektir. Bu endişeleriniz, hürriye· 
tini seven bir kimsenin onu bir baş· 
kasına vermek istemeyişinden de 
doğmuş olabilir. Yapacağınız tec· 
rübeden sonra kat'i kararınızı ver
meden bize yine yazınız. 

* 
Çolc mü§lcül b ir vaziyet 
Şişliden N. Bulcay imzasile: 
"Kırk altı yaŞtndayım. Bundan 

on sene evvel tanıştığım yüksek tah
sil görm"* birisile evlendim. Benim 
altı çocuğum var. En büyiiğü 32 
yaşında olup, ikisi mektebe gitmez, 
ötede beride, esrar ve rakı içer ve 
k.umar oynar, hapise girerler, sabı
kalılar listesine girmiş bulunuyor
lar. Diğerleri ise mektebe devam 
ediyorlar. 

Şimdiki kocamdan da sekiz yaşla
rmda bir oğlum var. Fakat oğlllla
rım zevcime kar~ı pek haşin mua
mele ediyorlar. Yemek beğenmemek 
vesilesile ta'bak, cam ve çerçeve kır
mağa başkıdılar. Benden de para 
istiyorlar. Vermediğim vakit evde 

nekli bir ipek boyunbağt rastgele 
bağlanmıg gibi. 

Şık bir adam vessellm. 
TUrkiyeden bir dost çocuğunun 

gelişi onu pek sevindirmişti. O ka
dar ki, seyahatten gelen kızile o ka
dar meşgul bile olmuyordu. 

Üzerlerine ipek yastıklar yerleşti
rilmiş şık hasır takımlı bir salon. 
Önünde bahçeden ancak iki ayak 
merdivenle yükselen geniş bir veran
da. Her taraftan demet demet gül
ler sarmış, san, pembe, beyaz gül-
ler. Bu ufacık kö3kün zaten her ta
rafı gül. Havada bayıltıcı bir gül 
kokusu, eşyada bile gül gibi hafif 
renkler. San çi~kli pembe ipek per
deler. Beyaz, pembe motif iglemeli 
örtiller. Duvarlar parlak bir pembe 
ve açık san kumq kaplı . 

t or'lO'· ııe bulurlarsa çalıp sa ıy ço1' 
zevcimin bu hallerden pek defi 
sıkılıyor ve bunu da ~u:e,. 
gösterdiği asabi ha1lcrtn ' 
/arından anlıyorum. 

1111 
;) 

Ben de sinirliyi~ ııe. 0 rrı• 
ediyonlm. Ona hıç baka~ 
Üzerime sinir gelmeğe ba4 
vallı zevcime de acıyorıım-t]OIİ 
yüzii. gördilğü yok. Eve ya 
den yorgun geliyor. K.avU" "eııi" 
oluyor. Poiisler eve gclı'!/r~yrl· 
li bir harp meydanını an 1 fili 
şey 'kırılıyor, ben de ~ 
komşulara iltica ediyorıı"'· 
artık geceleri de eve gı /,1 
ba§Uıdı. Geldiği -valdtlcr "tJO"'! 
yo ile mewul olt~yor. Anlı e"1 
o da bu hallerden çok milte 

. d .•. d • ·m S 
nı sev ıgın mı emtnı · 
olsaydı, senelerce bıınu çe 
Fakat §imdi ayrılacağmdtııt ~ 
deyim. Çok diişünceli ııe ~etti 
göriiyotılm. Buna rağnıe11 

teselli etmcğe çalı§1yor. Ç 
11 

il 
fena olmakla beraber otı'lo 
severim. Ayrılmak imkan ,.. ,,. 
dir. l'rfcrhmn babaları 011~,.,,.. 
le koydu. Artık yaşlan ~ t 
yakın olan bu çocuklart b~ 
rinden de -vazgeçirtmek t 1'~ 
ricitıdedir. Hiçbir iş yap.~,,. 
yok. Ellerine sermaye vers ?Of 
kumarda kaybederler. sıın ~ 
mtn belasıdır. Beni de porD • 
hırpalıyorlar. işleri. gil_~f dl 
Zerde, esrar, rakı ..• Zev~ kd" 
sevtyorum. A.ynlnuık un 
cindedir. Eğer zevcim 111 ,,.
miiracaat ederse çocuklart -,;J 
hallP.rinden dolaw mahke1'16 dl 
layca ayırabilir mi1 Ve 'kert 1Jl1' 
nu da benden alabilir ııe 
nafaka t'crebilir mi1 Ne ~, 
şaşırdım kaldım. Bana bfr 1' 
rebilir mUfoizt :Ayda yilZ ~ 
kadar da benim varidatıfJI 1 
Müşkül bir vazivettesiniJ. 

A O ·ıkla cak yegane şey. çoc•. ,o 
mektebe gitmiyenleri bır Jt 
hizmeti askeriyelerini yaP~ 
dermektir. Böylece onla ,; 
müddet uzakta kalır. Kafa ııııJ 
ler, sevdiğinizi ve sizi sevdi 
lediğiniz kocanızla meşgul el' 
siniz. Büyük oğlunuzu da. 
nunla görüşmekte devaaı bit 
nız, lstanbuldan ga~ ; 
gönderiniz. Gitmek ıstert_'~ 
dide kalkışırsa, kat'f bir h 
burada kaldığı müddet 

0 
görmiyeceğinizi, hatta, 00 

0 
deceğinizi söylersiniz. e~.J 
mam demeyiniz. ÇünkU 0 ~~ 
hale getiren, sizin fazla. rıı1l 
niz olmuştur. Bu muhabbe~· 
ömrünüzde bir defa sert\,de' I 
olunuz. Yoksa, kocanız 5ııeıll 
lır, hem çocuğunu alır, ~ 
ze nafaka diye bir şey ve; I'.} 
buriyetinde kalmaz. :sun ,i 
kikat nekadar acı 0153 -,._ 

mecburiyetindeyiz, yerdell 
dar haklı olur. 

Hakkı vamııı, Pek küçük bir gey. 
İki kat ama ikinci katı tavanarası 
gibi bir ıey. Geniş roıtik bir çatı. 
Pancurları beyaz da ev pembe. Şi
rin bir gey, önünde, arka.sında bah
çe var. 

Böyle birdenbire tekllfıizce aenll
benli konutmaaı ıöeteriyordu ki, 
üzerinde iyi bir tesir bıraktım. Ya
hut babamın batın. 

O kadar ki burası insana daimi 
bir bahar zevki veriyor. lklimin, 
muhitin tesiri olacak. Zaten burada 
çirkin bir gey yok ki ... 

Hayalin hakkı var. 
Babası belki de kızlle çok konuo

tuğu için olacak, onunla adeta mee
gul olmuyor, hep benimle konuşu
yor. 

Ben daha elimi kapıya götürme
den Hayalin sesini duydum: 

- KA.mrran Bev. Bir dakika! 

Şık ihtiyar nasıl demiyeyim, ben 
otele gidip gelinciye kadar yine el
bise değişmiş. Şimdi ayağında be
yaz panJ;alon. Arkasında gümüşU 

ince bir ceket var. Mavi. vesil be-

Uzun uzadıya babamı sordu. Tah
silim için babamın düsUncelerini 
pek doğru bulmadı 



H" ela etin irfanına bedava meftundu. 
s :r~~wl böyle bir mana taıımabydı 

..................... --... ....... . ......... ........ 
llw- ._ maaflı:lsl =>· lt.- Bal»w· .... ıt,15 Operet maıV (plak). IO.-

Mabtelif eololar (plü). ao.so ltti410 or
k•tralan. 21,SO IOD haberler 

Saat 22 den aonra Aaadoha Ajuamm 
psetelere mallau baftdia MnW ..U. 
cektir. 
BtJKBIŞ 
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Adisababa düstü 
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[Başı 1 incide) 
ralyözler konmuş ve emniyet tedbir
leri alınmıştır. 

Şehirde mutlak bir süklın vardır. 

Etrafta kimsecikler görünmiyor. So
kaklarda yalnız Italyan askerleri do
laşıyor .. Yangmlar sönmüş gibidir. 
Fakat şehir baştan aşağı bir harabe 
halindedir. 
Mareşal Badoglionun nerede ika -

met edeceği bilinmiyor. Birçok evler
den beyaz bayraklar sallanıyor .. İtal
yanlar tayyare kararglhmı istasyon 
ve telsiz istasyonunu da işgal etmiş
lerdir. 

Asilerin ve yağmacılarm taarruzu
na maruz kalmlf ve sef arethanelere 
iltica etmiş olan ecnebilerle Habeş 
zenginleri ölUm tehlikesinden kurtul 
muşlardır. Fakat, henUz dışarı çık
maya cesaret etmemektedirler. 

Gocam valfsf Adisababada 
Paris, 5 (A.A.) - Gocam valisi 

Ras Nailou, beraberinde mükemmel 
silahlarla mücehhez ve disiplinle,,ri 
yerinde 150 askerle dün Adisababa
::ra gelmiştir. Avrupalılar, mumailey
hin yağmacılara karşı müessir bir 
surette harekete geçebileceğini ümit 
etmektedirler. 

Romada sevinç ve 

heyecan 
[Başı 1 incide] 

şer halini alan koca Venedik meyda
nını sarmış, tükenmek bihniyen he
yecan, sevinç saatlerce devıım etmiş
tir. 
Akşam saat on sekizde Mussolini, 

Kra.l tarafından kabul edilmiş ve ltal 
yanın mukadderatını idarP. eden a
dam sıfatile Musolini, Kralıı. Adisa
babanrn işgal edildiğini ve Habeşis
tanın artık ltalyaya ait olduğunu 
müjdelemiştir. 

Bir saat kadar süren bu görüşme
den sonra, Mussolini, bütün ltalyaya 
karşı radyoda bir emir vermiş, bu 
emirle askeri üniforma giymek hak
kına malik olan herkesin, bill istis
na. Uniformalarmı takmalarını ve si
\il halkın da bu milli zafer ve neşe 
günUne iştirak etmesini bildirmiştir. 

Mussolini, tam saat yirmi buçukta 
Palatzu Venetzia (Başvekalet f;ara
yıl nm balkonuna c;ıkmıştır. Halk. 
Mussoliniyi görür görmez, silrP.kli 
alkış tufa.ıtı dakikalarça de am et -
miş, Venedik meydanı: "Yaşa İtal
ya!", "Yaşa Mussolini" seslerile uğuJ 
damış, inlemiştir. 

Mussolini ,Adisababanm alındığını 
bildirerek büyük bir heyecanla zafer 
nutkunu söylemiştir. Mussolini de
miştir ki: İtalya 30 asır
lık tarihinde birçok mühim hadise
ler görmüştür, bugünkü dakika, 
bunların arasında en mühim ve en 
pyanı kayıt olanlanndandır. ltal
yan milletine ve bütün dünyaya, Ha
beş harbinin nihayet bulduğunu ilan 
ediyorum. Sulh yeniden tesis olun
muştur. Fakat şunu ilave etmek 
llzım gelir ki bu sulh, bizim sulhu
muzdur. Roma aulhudur. Bu, Habe
şistan İtalyan oldu demektir. Habe
şistan filen İtalyan olmuştur. Çün
kü muzaffer askerlerimizin işgali 
altındadır. Habeşistan hukukan 1-
talyan olmuştur, çünkü Roma kar
talları ile kültür barbarlığı ve ada
let, mütlakiyeti yenmiştir. Esaret 
yok olmuştur. Adisababa'nın iğgali 
ile sulh bir emrivaki olmuştur. Es
ki Habeş İmparatorluğunun bir çok 
kabileleri, İtalyan renkleri, altında 
sükfınla yaşayacaklarını göstermiş
lerdir. 2 teşrinievvel tarihli nut
kumda bir dünya anlaşmazlığının 
önüne geçmek için elimden geleni 
yapacağım hakkında teminat ver
miştim. Sözümü tuttum. Bir Avrupa 
harbinin A vrupanm sonu demek ol
duğuna her zamandan daha ziyade 
kaniim. Şunu ilave etmek isterim ki 
parlak zaferimizi, onu kazanmak i
çin sarfettiğimiz aynı şiddetli ener
ji ile müdafaaya hazırız. Bugünkü 
gün, siyah gömleklilerin ve İtalyan 
milletinin tarihinde mühim bir mer
haledir. Siyah gömlekliler ve İtalyan 
milleti, yaşamağa ve zaferden müs
tefit olamağa hak kazanmışlardır. 
Sesimizi Af rikadaki askelerimize de 
işitsin: Yaşasın İtalya ... ,, 

Bayburt elektriği 

için hazırlıklar 
yburt. (Tan) - Evvelki sene 

ı:: "b:ıkan İsmet lnönUnün kasabayı 
tetkikleri sırasında işaret ettikleri 
elektrik teslsatlandırma işi, 10na 
ermiştir. Üçüncü Umumi MUfettiş 
yakında kasabamıza gelecek ve 
elektrik tenviratı meseleaile meşgul 
olacaktır. Yapılan tahminlere göre, 
Bayburt ancak birinclteerinde elek
triğe kawp.caktır. 

MUSSOLININiN BEYANATI 

lngilterenin menfaatleri 
asla haleldar edilmiyecek 

--- BAŞI 1 iNCiDE --
de sarih bir cevap vermemiş yalnız şunları söylemiştir: 

- Habeşistanm vaziyeti esaslı bir surette tetkik edilecek ve ondan 
sonra bir karar alınacaktır. 

Bundan sonra Düçe Habeşlerin İtalyanlara karşı yaptıktan mezalim
den şikayet etmiştir. Ve demiştir ki: 

-Bundan sonra devamlı bir sulh Ro menle
rin en birinci meşgalesidir. 

Mussolini bundan sonra Habeşistanın ekonomik ve sosyal vaziyetleri
ni anlatmış ve demiştir ki: 

- Ekonomik meseleler meşgul olacağımız şeylerin başında gelmekte
dir. Bu hususta lngilterenin vaziyeti müemmendir. Finansal meselelere 
gelince, bu mesele etrafında Uluslar Kurumunun istatistikleri doğru de
ğildir. İtalyanlar kendilerini korumak için icap eden finansal imkanlara 
maliktir. 

Habeşistanda ufak tefek bazı hareketler daha vardır. Bu bilhassa 
Ogaden cephesindedir. Ondan sonra İtalya Avrupa meselelerini tetkik 
edecektir. muslar Kurumu hakkında sorulan bir suale cevaben Mussolini 
şunu söylemiştir: 

- Uluslar Kurumunun devletlerin bugünkü ihtiyac;larına göre tanzim 
edilmesi zaruridir. Bir daha tekrar edelim ki. İtalya diğer devletlerle 
ve İngiltere ile samimi bir anlaşma yapmak istiyor. Zira yeni bir Avrupa 
harbi ölüm demektir. Biz dalına suJh arzusunu izhar etmekteyiz. 

Adisababanın işgalinden evvel 

Yağma ve çapul İtalyanlar 
gelene kadar devam etti 

[ltalya.nlann dün akşam A<lisa
babaya girdiğine dair aldığımız tel
grafla.n kısmı mahsusumuzda bu
lacaksınız. ltalyanlar girmeden ev
vel şehrin manzarası hiç değişme
miştir. Bütün Adisababa hemen 
tamamile ya.nmı~:h yağma ve çapul 1 
Jta.lya.nlar gelinceye kadar devam 
etmiştir. Aşağıda, AdisabalJa lş 
gal edilmeden en-el ~hrin \·azi)'ı>· 

tine dair verilen telgrafları bu!a· 
cak!lrnız: 1 

Kaçan kaçana 

Vehip Paşa ile 
Ras Nasibu 
da Cibutide 

Adisababa, 5. (A.A.) - Amerika Cibuti. 5. (A.A.) - Harrar mın· 
elçiliğinde binayı korumak için pek takasındaki Habeş kumandam Ras 
az adam bulunmaktadır. Son üç gün Nasibu ile mü~viri Vehib paşa, 
zarfında Adisababa üzerinde tek Diredaoua yolu ile Cibutiye gelmiş
bir İtalyan tayyaresinin uçmuş ol- lerdir. 
ması hayretle karşılanmaktadır. Bu iki zatın cepheden ayrılmala
Tayyarelerin olmaması Habeş çete- rının son Habeş mukavemetinin de 
lerine istedikleri gibi hareket im- nihayete ermiş olduğuna delil oldu
kanını vermiştir. Bütün şehir yağma ğu beyan edilmektedir. 

edilmiş ve şe.~ri~ merkezi .de kül ol- 1 imparator Cuma günü 
muştur. Henuz ıkamet edılmekte O· 

lan bazı evlere İtalyanların gelecek· Hayfada 
teri nazan dikkate alınarak beyaz Londra. 5. (Tan) - "Entrprciz" 
bayraklar çekilmiştir. Avrupalılan isimli İngiliz torpidosu ile Cibutiden 
kurtarmaya çalışan bir İngiliz yar- haraket etmiş olan İmparator ve 
dım müfrezesi dün gece Habeş şa- mayeti cuma günü Hayfa limanına 
kilerinin ateşine uğramış ve bir ln- varmış olacaklar ve oradan doğru 
giliz misyoneri hafif surette baca· Filistine gideceklerdir. 
ğından ~a~alanmış aynı ka~~o~~a İmparatora 100 kişi refahat ettiği 
bulunan ıkı Habeş kadını da olmuş- söylenmektedir. 

Fransız sefareti Cibutiden Negüse Haricte verilecek 
yardım istedi tahsisat 

Cibuti, 5. (A.A.) - Adisababadan 
alınan son haberlerde 2000 kişinin 

iltica etmiş olduğu Fransız sefaret
hanesinin pazar gecesinden beri yağ
macı çeteleri tarafından kuşadılmış 
olduğu bildirilmektedir. Yiyecek kal 
mamıştır, Fransız elçisi Cibutiden 
yardım istemiştir. Cibutiden Adisa· 
baba ile demiryolu boyundaki başlı
ca istasyonlara Senegalli takviye 
müfrezeleri ile yiyecek ve mühim
mat gönderilmiştir. 

Türk Elçilğlnin istediği im
dat halclı.ında yeni tafsil6t 

Londra, 5. (A.A.) - Röyterin 
Adisababadan aldığı bir habere gö
re şehri yağma etmekte olan asiler 
muhtelif elçiliklere de hücum et
mişlerdir. 

Türk elçiliğinde bulunan A vrupah 
ve Türk mültecilerine karşı bir kaç 
yüz Habeş tüfenk ve mitralyöz ate· 
şile hUcum etmişlerdir. Elçilik bu 
tecavüze mukavemet göstermişse de 
akşama doğru müdafaayı idame e
decek vasıtaya malik olmadığını bil
dirmiş ve yardım istemiştir. Bu ta
lep Uzerine bir İngiliz yardımcı müf
rezesi Türkiye elçiliğine gitmiş ve 
Türk elçiliği memurlan İngiliz sefa
retine getirilmiştir. Amerika elçili
ği de hücuma uğramış ve bu elçilik 
de daha fazla mukavemet göstere
meyeceğini bildirmiştir. Belçika el
çiliğindeki mültecilerin vaziyeti, yi
yeceksizlikten ve müthiş surette 
yağmakta olan yağmurlardan feci 
bir halde bulunmaktadır. 

Roma, 5. CA..A.) - Selahiyettar 
İtalyan mahafilinde beyan olduğuna 
göre, ltalya Negüs'ün kaçması neti
cesinde hasıl olan vaziyeti tetkik et
mektedir. İtalyan hükumeti bu bap
ta ileride bir karar verecektir. Şim
dilik Negüsün kac;ışı, İtalya ıçın 
şunu ifade eder: Habeş halkı İmpa
ratoru ve hükfunetini artık istemi
yor. Hukuki vaziyet Negüse hariçte 
verilecek tahsisat bakımından tetkik 
olunmaktadır. 

:mparatorun 
Londradalci evf 

Londra, 6. (A.A.) - Neçaşi, Hyde 
park'ın karşısında. Kinghtsbridge'de 
bir ev satın almıştır. İmparatorun 
ailesi, tahsilini lngilterede yapacak 
olan Veliahdı ziyarete geldikleri 
zaman bu evde oturacaklardır. 

Kamyonlarla adam 
topluyorlar 

Londra, 5. (A.A.) - Adisaba.bada 
ki Amerikan sefarethanesine iltica 
etmiş olan kadın ve çocukların hiç 
bir hadise zuhuruna meydan veril· 
meksizin İngiliz sefarethanesine 
nakledilmiş olduklan öğrenilmiştir. 
Sefarethane memurları, yerlerini ter 
ketmemişlerdir. Bu memurlar, yağ
macılann yeniden yapmaları muh
temel taarruzlarına karşı kendileri
ni müdafaaya kifayet edecek mik
tarda silah ve mühimmat& malik 
bulunmaktadırlar. 

Evvelki gece Habe§li haydutlar, 
şurada burada kalmış olan kadın ve 

Eden diyor ki : 

Zecri tedbirler 
devam edecektir 

Londra, 5 (Tan) - Adisababanm 
işgalinden sonra Milletler Cemiyeti
nin ltalyaya karşı alacağı vaziyet 
meçhuldür. Milletler Cemiyetine mü
zahir teşkili.ta mensup azalardan bir 
heyet, bugün Başvekil Baldvini ve 
Edeni ziyaret ederek, Habeşistan har 
binin bir an evvel durdurulması için 
her türlü gayreti sarfetmelerini dile
mişlerdir. 

Pazartesi günü Cenevrede toplana 
cak olan konsey içtimaında Eden İn
giltereyi temsil edecektir. !çtimam 
pek heyecanlı ve mühim olacağı tah
min edilmektedir. 

Bugün Avam Kamarasında Habe
şistanın inhilali Uzerine hasıl olan va. 
ziyete.tn dolayı hararetli müzakere -
ler olmuştur. Başvekil Baldvin demif 
tir ki: 

- Habeş meselesi 11 Mayıs lnus
lar Kurumu konsevinde alakadar 
devletler tarafından· tetkik edilecek
tir. Şimdilik başka birşey söyliyecek 
vaziyette değilim! 

Eden zecri tedbirlerin 
devam edeceğini söylüyor 

Londra, 5 (Tan) - Hariciye na
zın Edenin Avam Kamarasında yap
mış olduğu beyanata göre, Milletler 
Cemiyeti tarafından ltalyaya karşı 
konmuş olan zecri tedbirler devam 
edecektir. 

ispanyada kanb 

hed·seler 
Madrit, 5 (A.A.) - Dün komünist 

ler tarafından yapılan nümayişler es
nasında Madrit varoşlannda altı za
viye ile bir kilise ve bir papas mek
tebi ateşe verilmiştir. 

PıAahalle çocuklarına zehirli 
··aremelô ! 

Madrit. 5 (A.A.) - Dün zabıta ile 
1 Saint - Vincent • de - Paul kilisesini 

1 
ateşe vermek isteyen komUnistler a
rasında vahim bir arbede çıkmıştır. 
~ümayi~ Her, muhaf ızlarm üzerine 
ateş etmişler, onlar da şiddetli hU -
cumlarda bulunmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. İtfaiye efradı, komü
nist nümayişçilerin dün öğleden son
ra çıkarmış oldukları yangınlann ha 
sarlarmı tahdit etmeğe muvaffak ol
muşlardır. Fa.şist teşkilatlarına men· 
sup olduklarından şüphe edilen ve 
komünistler tarafından amele çocuk 
!arına zehirli karemela dağıtmakla 
ittiham olunan eşhas arasında bir 
çok yaralı vardır. Zabıta. faşistlerin 
çocuklara zehirli karemela dağıtmak 
ta oldukları şayiasını etrafa yayan 
birçok kimseleri tevkif etmiştir. Nü
mayişçiler, şehrincezgahlarını, atel
yelerini dolaşmışlar ve ameleyi grev 
yapmaya teşvik etmişlerdir. Fakat 
amele bunlann davetlerine kulak as
mamıştır. 

Komünistler kiliselere 
giriyorlar 

Seville 5 (A.A.) - Komünistler 
zorla ve şiddet istimalile iki kiliseye 
girmişler ve bu kiliselerde amele mer 
kezleri vücude getirmişlerdir. Sivil 
muhafızlar inzibat ve asayişi iadeye 
muvaffak olmuştur. 

çocuklan toplıyan Avrupalılar üze
rine ateş açmışlardır. Bir İngiliz 
misyoneri yaralanmış ve aynı kam
yonda bulunan iki Hebişli kadın da 
telef olmuştur. 

Necaıinin hareketi ~ok 
hazin oldu 

Cibuti, 5 .(A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor : Dün tam saat 17 ,30 
da Neçaşi ile ailesi de maiyeti bil
hassa kendilerini almak için Aden
den gelmiş olan Entreprise ismin
deki İngiliz kruvazörüne binerlerken 
pek müessir sahneler olmuştur. 

Saat 16 dan itibaren caddelerde 
birikmiş olan halk vali konağının 
etrafında gördükleri hareket ve f aa
liyetten İmparatorun azimetinin 
pek yakın olduğunu anlamış bulu
nuyordu. 

Askeri merasimi yapmak üzere 
sarayın yakininde Senegalli efrad
dan mürekkep bir böltlk saf teşkil 
etmişti. Biltün sivil ve askeri me
murlar, büyük Unifonnalarmı giy
miş oldukları halde hazır bulunu
yorlardı. 

Bir takım İsveçli ve Habeşli za
bitler, İmparator ile bir kaç dakika 
görüşmek Uzere sa.raya geldiler. Ras 
Ghetacho ile Ru Kaaaa ve diğer bir 
çok Habeş rUesaaı ilk olarak saray
dan çıktılar. Müteakiben İngiliz kru
vazörüne mell8Up iki zabit gelerek 
Neçaşi'ye gemilerinin biraz sonra 

6-5-936 

Balkan anlasması konseyinde 

Müzakereler büyük bir anlat 
havası içinde cereyan ediy 

leyecek bir müşterek emniyet poli
tikası gütmesi olduğu tebarüz etmiş
tir. 

Bütün Belgrad gazeteleri, konsey 
müzakerelerinin iyi 
havasını ve alınan 
neticelerin paktı daha. ziyade takvi
ye edeceği noktasını büyük başlıklar 
la tebarüz ettiriyorlar. Bütün gaze
teler. müzakereler sırasında, hiç bir 
ihtilaf çıkmadığını ve müşküllerin ko 
layhkfa halledildiğini yazmakta müt 
tefik bulunuyorlar. 

BugUn kendisile görüştüğüm Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, müzakerelerin 
bu iyi havasını bijha.ssa işaret ede
rek mUhim meselelerin görüşüldüğü
nü ve Üzerlerinde tamamen anlaşıl
dığını, geriye kalan ikinci derecede 
meselelerin de yann öğleye kadar 
konuşularak sonlarmm alınacağını 
ve müzakerelerin bugUn bitecek iken 
yann öğleye kadar uzamasmm mu,. 
kUlit çıktığından değil, fakat görüşü 
len meselelerin çokluğundan ileri 
geldiğini söyledi. . 

Yine bugUn kendisile görUştuğüm 
Metaksas, paktın tarzı tefsirine ait 
vanlan anlaşmadan memnun oldu
ğunu, paktın daha muhkem bir hal 
aldığını ve müzakerelerin çok iyi bir 
nava içinde geçtiğini tekrar etti. 
Yarın öğle üzeri bir tebliğ neşro

lunduktan sonra öbür sabah Türk. 
Yunan heyeti murahhasaları Bel
graddan hareket edeceklerdir. Ya
rın Balkan Antantı konferansının hi
tamı üzerine öğleden sonra burada 
küçük anlaşmanın müzakereleri baf
layacaktır. 

Ali Naci KARACAN 

Naip Prens Pol'ün verdiği 
ziyafet 

Belgrat, 5 (Tan) - Yugoslav tah
tının naibi Prens Paul, bugün Bıtlkan 
antantı murahhas heyetlerine bir öğ-

Feniksin sürükledi=-i 

şirket 
[Başı 1 incide) 

metleı i hakkında tetkikat yapmakta
dırlar. Henilz bu tetkikat bitmemiş
tir. Tetkikattan sonra Feniks ve 
Türkiye Milli Sigorta şirketlerinin 
matlubatmı temin edip edemiyeceği 
anlaşılacaktır. Dün de yazdığımız gi
bi. hükumetin Türkiyedeki sigorta 
şirketlerini daha sıkı bir surette kon
trol etmesi lazımdır. Halbuki Türki 
yedcki ecnebi sigorta şirketleri lazım 
geldiği derecede emniyet altına alın · 
mamıştır. Türkiyede iş yapan ecnebi 
Sigorta şirketlerinin Türkiyede ihti
yat akçeleri mevcut değildir. ihtiyat 
akçeler şirketlerin mensup bulundu
ğu merkezlerde bulunmaktadır. Fe · 
niks Sigorta şirketinde olduğu gibi, 
Türkiyede bulunan bir ecnebi Sigor
ta Şirketinin merkezinde bir sarsmtı 
olduğu zaman, buradaki sigortalıla
rın hakkı ziyan olmaktadır. Netekim 
Viyanada siyasi bir hadise yüzünden 
Feniks Sigorta şirketinin vaziyeti 
tamamile sarsılmıştır. Feniks'in Tür
kiyede ihtiyat akçesi olmadığı için, 
sigortalılara karşı müşkül vaziyet 
te kalmıştır. Vakıa Milli Reasürans 
Şirketi 929 senesinden sonra, Sigor
ta olanların paralarını yüzde elli nis
betinde garanti etmektedir. Fakat bu 
kati değildir. Türkiyede iş yapan ec
nebi Sigorta Şirketlerinin ihtiyat ak
çelerini burada bulundunnala.n ll
zımrdır. Sigortacılık sahasındaki son 
iki hadiseden sonra, ihtiyat akç~i 
meselesi ehemmiyetle göze çarpmak
tadır. tktısat Vekaleti teftiş heyeti 
reisi Hüsnü Yaman, Sigortalar hak
kında umumi bir tetkikat yaparkeıı, 
teminat akçeleri meselesine ehemmi 
yet vermektedir. Öğrendiğimize gö
re bu hadiselere tekrar meydan ver
memek için sigorta kanunlarında, 
halkın hukukunu daha iyi korumak 
için icap eden tadilat yapılacaktır. 

hareket edeceğini bildirdiler. Bir kaç 
dakika sonra Nec;aşi, İmparatoriçe 
ve çocukları yerlere kapanmış olan 
Habeş rüesasının teşkil etmiş ol
duktan iki saf arasında sarayın 
merdivenlerinden vavaş yavaş indi
ler ve emirlerine amade kılınmıs o
lan resmi otomobillere bindiler. Sa
rayın önünde havanın çok sıcak ol
masına rağmen büyük bir halk küt
lesi bulunuyordu. OtomobWer, nhb
ma doğru yola çıktılar. 

Haile Sellsie ile maiyeti, Entrep
rise kruvazörüne bindiler ve kruva
Jıör hemen demir alarak yola dUzül
dU 

le yemeği ziyafeti vermif " 
fette Ba§bakan StoyadinO~ 
bulunmuştur. Naibi sal~~ 
PauJ, bu öğle yemeği esnaaı:u-: 
fik Rüştü Arasa karşı 
büyük bir dostluk, bağlılı~ .ve 
betle bahsetmiş ve ken~ 
göstermiştir. 

D11 Bakanımız. öğleden 
ğer iki saltanat naibini ziyaret 
tir. Bu akşam Türkiye 
heyeti murahhasalara bir • 
meği verilmiş ve bunu 200 
eUvare takip etmiştir. 

Türk gazetecileri, bugün~ 
1,5 saat ilerisinde bulunan 
sandrin ve meçhul askerin 
rını ziyaret ederek Türk 
namına. birer çelenk koyıll 

Askeri elblrliğlnl t•"'" 
eden bir pakt haıırlo 

Rumca Demokratlya _,._. 

nadan aldığı bir tel~· 
şunlan yazıyor: 

Dün gece yansından so~ 
tan gelen telgrafnamele~ 
andla.şması konseyinin dilP 
tısında görüşillen meselelet 
da tafsilat verilmektedir. 

Yunan başvekili Metakd't 
nistanm Balkan misaJandall 
terettüp eden askeri taa.Jıh. 
suretle telakki ve tefsir_!_,.., 
etmiş Yunanistanm bir ~~
vüzüne karşı Yugoslavya,,S 
edeceğini fakat Arnavutluk 
yaya saldırırsa yardımda bul 
cağını söylemi.§tir. 

Yunan başvekilinin bu . 
zerine alaka.dar dört devleWI 
taahhütleri üzerindeki :rn 
mumlleşmiş ve neticede, ıi~ 
kerelerden sonra dört devıetill 
ri teşriki mesaisini teabit 
keri bir Balkan pa.ktı tanıiJO 
kararla.ştinlDUftır. , 

ASLAN VE ESKltl 
Müttehit Çimento •• ~ 

reci F abrikalan 
Şirketi 

Dördüncü Davetname -
Aslan ve Eskihisar ~:ı.ıS 

mento ve su kireci fabrtP: .... 
nim şirketinin 30 Nisan 938 
de UçüncU defa içtima& da"f 
fevkallde hissedaran heyeP 
y~inde ticaret kanununUll 
386 ıncı maddesinin is 
nisabı müzakere hasıl ol~ ... 
şirketi mezk1lre hissed&~ 
münderiç aynı nızname:rf 
etmek Uzre 17 Haziran -
mUsadif çarşamba. gUnU 
GaJatada Agopyan hanının 
katmdaki şirket merkeıiJl~aM 
nacak dördüncü bir fevk......
maa davet olunurlar. 

Ruznamei MUzak-:rst 
Nısıf sermayesine sabiP 

muz Türk çimentosu ve ~ 
nim şirketinin ZeytinbuJ1l 
fa.brikaaında, muk&JTel'&tJ 
infaz edebilmek için. ya 
ruri görünen te'aisatın · fi 
tazi paranın sureti te'ıniJl 
zımnında meclisi idareY• 
itası. 

Mezkar içtimada bJ.llf 
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H Ay AT Sigortala~ı~da 
Değerli Bir Yendık 

fellket olan ölüm ve maı<Ulyetin &CI· 
Bundan böyle, en bUyilk Jrendinlzi ve yakinlerinlzi : 

larmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu. 5 ı · k 
Malüliyeti de temin ede_n ~ne ı 
T ttülii Tam Muhtelit Sıg~rta 

eme memıe&etlmirıle yegane tat· 
ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

t . ortaJannda milhim bir inkıllp 
yaptığı bu yeni nevi il~ haya. sı~ 
yapmıştır. ÇUnkil bu sıgo~ ıle . Her aene nakdf temett1l •• 

alru ·yet temm olunur -Olil.m vem ı bllğ derhal lSdentr - Mukave-
rilir _Vefat halinde ~uemmen ::e tta bulunursa ve malnhyete 
lenameniıı hitamında sıgortalı la">'!. 10 faztuiy&e tedıye olunur 

iae uemmen meb -. .,., 
uğramamıt m . 1l1t et mOddetince Qcret alınma& -
- Muvakkat ve ~ mal Y men meblağın % ıo u senelik irat 
Daimf maınliyet balınde mUem ukavelenamenin hitamında mUem· 
olarak verilir ve vefatta veya m 

bili e tama.ıııen ödenir. • 
men me ~ d k üstün faideleri olan bu sıgor· 

Diğerlerın en kço .. zere ~u adreslere müracaat 
tanızı yaptırma u 

AeN'AboLU Sigorta Şirketi 
Muamellt merkeZi : BüyUk 

fatanbul Yeni postane karşısmda 

TELEFON· 
Han. 

Nafıa vekaleti Sular umum 
Müdürlüğünden: 

·· ·· t ıs de Ankarada 
ı s-5-936 tarihinde cuma gunu saa.. .. .. w • • ında 

Nafıa Vekaleti binasında Sular U · M~durlugu Odaske if 
su eksiltme Komisyonunda 549983_ lıra. 6~ kuru~i kal!n 
bedelli Bursa ovası islahat ve inşaat ışlerının ge 
kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm_uştu.r.I b 

Mukavele projesi, şartname ve inşaat proJel~ı~·~· ~
tı":\ müteferri diğer evrak 27 lira 50 kuruş mu a 1 ın e 
Sular Umum Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat temi?at 2s 749 lira 34 k;~gt:;~ılı kanunda 
İsteklilerin teklıf mektubpl8:r~nıkvec:ı"f bedeli miktarında 

Y 1 "k ı la beraber u ışın e~ . · azı ı vesı a ar . . . alnız başına veya şerıkı 
veya buna yakın Nafıa ışlerını y . b. . d. w. 
ile birlikte teahhüt edip de ~~v~ffakıy;t~; ek~g:m~g;: 
.7e bu kabil işleri . ba~.armış ~ ~.gunaat e~~l~ck suretiyle 
nünden en az sekız gun .. evve muraca i e mahsus olmak 
Nafıa Vekaletinden munhasıran bu ş .. .. 
.. . "k 1 ı 15-5-936 cuma gunu 
uzere alınacak ehlıyet vesı a .. an? um Müdür-
saat 14 te kadar Nafıa Vekaletı Sular Um 
1.. ..... lerı· lazımdır (837) <2085 ) a2s1 ugune verme · 

Nafıa Vekaleti lstanbul nafıa Şirket ve 
Miesseseleri BaşmOfettifll§inden: 

. d"l abonelerden tah-
El k "k Şirketince şube kırası a ı e . 

e tn . . k a hk kiranın sıyanen 
telarz branşmanlar ıçın almaca Y k k" n 1 o kuruş 

. b nlar için almaca ıranı 
t 2,5 ve havaı ranşma .. . k b 1 dilmiştir. Elekt-
olmm bu kere Nafıa Vekaletınce a u e 
rik abonelerine bildiririm. (244o) 

lüğünden: i "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü 
11 Tan 11 a 11 Sigortah Abone 11 

kaydedilecek karilerimizi 1,000 
liraya sigorta effiriyoruz 

Hükmü Mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı i 
tezkerelerinin yenilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki § 
satıcılar için 936 Mayıs 15 ila 22 ve İstanbul ile diğer 1 
mmtakalardaki satıcılar için de aynı ayın 22 ila 30 tarihi i 
arasında yapılacaktır. 936 Haziranının birinci gününe : 
kadar tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında i 
kanuni icabların tatbik edileceğini ve mıntıkaları dahilin- E 
deki satıcıların eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zama- 1 
nında müracaat ederek yeni tezkerelerini almaları ilan o- i 
lunur. (2277) 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta= 

şirketi olan (Anadolu) temin etmektedir= 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik • 
Senelik muhammen muvakkat 

kirası teminatı 

(Tan) ın büyük isti· 
_ ma1 yardım t•ı•bbüıü· 
1 nü teıkll eden (OKU· 

1 
YUCULARINI SIGOR· 

1 

TA ETIIRMEKJ fikri· 

ultanahmettc Cankurtaran mahallesinde mek- i mlı, teıebbüsün ciddi· 
tep çıkmazı sokağında Sultanabmet mektebinın yet ve ehemmiyetine 
alt katında iki odalı yer 937 veya 938-939 1 uygun bir lntlıamla A· 
senesi mayısı sonuna kadar 2• 1,80 .- DIM ADIM TATBiK E· 
Hasekide Haaeki caddesinde 61 N. ıı Baynm DILMEKTEDIR. 
paşa mektebi bınası 84 6,30 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve tcminatlnn yazılı olan 1 ilk adım, gaıeteml· 
mahaller 937 veya 938-939 senesi sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek _ ıe ( SIGORTALI ABO· 
mere açık artJrmaya konulmuştur. Şartnameleri LevaZlJll MtidUrlUğünde 1 NE) yaıılacak olan O• 
gCSri.ılur. Artırmaya girmek isteyenler hiulannda gosterilcn muvakkat k 1 
teminat makbuz veya mektublle 13-5-936 çarpmba gUnU saat 15 te Dai- i uyucu arımııın slgor· 
mt Encümende bulunmalıdır. (1) (2247) ta edilmeılyle atllmıı 

1 bulunmaktadır. 
ikinci adım ( Slgor· 

1 tah perakende satıı> 
olacaktır. Bunun tatbl· 

1 kine yakında baıhya· 

TAN 
Sigortası 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bir metro murabbaına 250 kuruş değer biçil n Aksaray yangın yerinde 
26 ıncı adada yüzsüz 15 metre 50 santim mura oaındaki arsa alakadar
ları arasında satılmak iızere açık artırmaya konulmuştur. Şartname.si 
Levazım MıidUrlilğtinde görülür. Artırmaya girmek isteyenler 3 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7 Mayıs 936 perşem
be gilnil saat 15 te Daimi EncUmcnd e bulunmalıdır. (B.) (2148) i cağıı. ı 

(Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: KiNOPRı kaıeleri HERYERoE~"uRus 
e• • oi .ttOl"l.ATİZ11A •~Aıl•Riu .GRİP vE NE1lEYE KAR ı BiRicır1 ·ıLAÇTıR 1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 

rı 5 360 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo-
I neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- I 
ı diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ı 

ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

ŞARK DEMiR YOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

DAVETNAME 
lstanbul'da Şark Demıryollan Türk Anonim Şırkeli hls.-ıedarlnrı, esas 1 Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 1 

mukavelenamcnin 44 ve 45 ncl maddeleri ve ticaret kanununun 385 ve 
386 ncı maddeleri ahkamına tevfıkan 1stanbulda Sirkecidekı Şirketin mcr· 1 yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
kezinde 1936 senesi mayıs ayının 30 ncu gUnU snat ıı de ıçtıma edecek aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- I 
olan fevkal'ade hey'eti umumiyeye davet olunurlar. 1 nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- 1 

Ruznamei müzakerat: hane karşısında Kmacıyan Hanında kain ANADOLU 
İmtiyaz mukavelenamesinın müddetinden e\-vel f eshine mUtedair HU· 1 Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 

kıimet tarafından vaki olan tebliğ ha.kkında Meclisi lClare raporu. '=' 
Ticaret kanununun 385 nci maddesı ahkamı mucıbince bılumum hhı 1 

scdarlarm, hatta bır hisseye malik olsalar bile, işbu hey' eti umumiycy ' 
iştirak etmeğe hakları olacak ve bili tahdıdnt hi mıktnnncn reye ma- I 
lik bwunacaklardır. E 

Bu fevkaJide içtimada bulunmak ıstiyen hiaedarlarm e8&8 mukavele 
namenm 54 ncU maddeaı ahkimı mucibince nihayet gelecek 23 Mayıs'n 1 
kadar hisse scnetlcrını aşağıda gösterilen ~ erleı e tevdı etmelerı lazım 

gclır : 1 
Turkiyede : 1stnnbul'da Sirkecı'de Şirketın merkezine ; 
Atmsturya'da : Vıynna'da, Oesterreıchısche Credıtanstalt Wlener Bank· 1 

verein ; 
Bclçika'da : Brilksel 'de Namur sokağında, 48 numarada Sos)cte Gc· 1 

neral do BelJık Ban ke.aı ; 
Fran&a'da : Paris'te Bulvar dezltalyen No: 16 da Bank Nasyonal j 

pur Jö Komers e Lendustrı. 
Hollanda'da : Amıterdam'da TEIXEIRA do Mattos biraderler nezdinde. I 
/8Vıfrdde : 

- Bal' de: Bank Komersiyal do Bal, 
- Bal'de, Zünh'te. Genev'de ve St·Gall'de : Kredi SUlı. 1 

1 
Şark Dcmıryolları 

Türk Anonim Şırketl 
MECLtst İDARESi 

1 
IE 

J___B_e_y_o_ğ_lu_V_a_k_ıf_ıa_r_D_i_re_k_to_ .. r_I u_· ğ_ü_i_ıa_nıa_rm_ 1 ! 
ı - 60 6-5-936 Çarşamba 

61 - 125 7-5-936 Perşembe 
ı 26 - daha yukarı 8-5-936 Cuma 

Hayrat hademesinin Nisan 936 aylıkları 
tarihlerde verilecektir. ( 2 4 4 2) 

1 

1 
yukarıdaki -1 

i 

il 
I! 

il 

il 

1 

il 

~~---------------------------------
" TAN " . • 1000 · gazeteıının lıralık ıiaorta 

abone k'üponu 
Tarih: 6 5 1936 

--~ .~ 

1 

Adı, baba adJ 
aoy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

Iıt ve gUcU 

Adresi 

1 

• 
1 

:: Beden! blr sakat· 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

lıfl var mıdır, var 
ıse nedir? ıı 

Nekadar uman ! 
lc;ln abone oldufu 

- 1 . 
8 kupona dcrı:edılecelı yuılaı ı• yeı kunaklı yuılm11 olmalıdu 1 1 

1 
lstanbulda Tan gaıekısl IJtorta M'ni lnt-. -
Gazeteniz.in 23 l8&n 1936 ntlAhıuıında ya.zıh prtlar dalnı&lnde i 

kazaya kU?Jı 1000 liralık IEortalı abone yazılmak ı tl)orum. Abone- ~ 
man bedeli gönderUmlştlr. lgorta muameJ inin ) apllmasnu dile- 1 

1 rim. imza E 
:-•••ıııı•ııı••ıııı•ıııı•ııı1•ıııı•ıııı•ıı11•1111•ıııı•ıııı•ıııııııı•~ 

1 

Göz Hekimi 
Dr. ŞOKRU ERTAN 

Catalotla Nanı Olmanl,. cacl No !O 

(Cataıctla &csu•I bltiıltf), 

Tel 22SM 

Or. Hafız Cemal 
.,AHILIYE MUTEHASSISI 

Pazardan ba,kı ,Onlrr • 
n 6) vı latanbul llı" ,rnvo 
nı numıuılı huıuc lı hın"'-" ı ı 
luı bıkıı Sah Cumartcaı t ı .ah 

O,SO - 12) ıaatJen hakik1 hk1ravı 
,ıhıuıtur . Herlı:taln hıllnt RÖrt mu· 
nele olunur Muıvenehınt •• ev te
' nnu 22308 Krıhlı telefnn 210'4 ---·--·--·-·-----Sahibi : Mahmut SOYDAN 
Umumi neeriyatı ıdare eden : 

S. SALİM 
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Güzelliğin Bahan 
DiŞLERDiR 
Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ağzınızdaki ba

harı muhafaza ediniz. 

RADYOLiN 
Dişlerin abıhayat.dır 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve 
eb'adda çelikler 16 Haziran 936 salı günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1119,60 liralık muvakkat 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden dağıtılmaktadır. ( 2 3 7 7) 

3342 

TAN 6 - 5 - 936 

Çocuğum iştahsızdır de.meyiniz. Sevdiği 

gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz 
Yavrularınız her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. 

· Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

tt 
~"""' 

HAS A ' N 
Özlü Unla~ma Yavrular bayıhyor 

Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa~ Bezelye ·Yulaf 

Mercımek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü özlü unları 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu ınU~ 
mel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkanlar, kemikleri kuV\'etl ysf> 
ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine pa ~ 
olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Başka ınat 
verirlerse almayınız ve aldanmayınız. H A S A N MARKASINA DİKKAT. 

T. H. K. PlYAı~GOSUNUN 

sizi mutlaka zengin edecektir. 
UCUR GiŞESi 

Karaköy caddesi No. 31 
Şubesi : Cağaloğlu, İstanbul 
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--· Dr. İHSAN SAMİ--· 
GONOKOK ASiSi 
Belsofuklufu ve ihtllltlarma kar~ı 
pek tesirli -re taze aoıdır. Divanyo

. lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

2629 

İstanbul İkinci İflt.s Memurlu
ğundan : Müflis Civ~n Yakupyana 
aid ve gümrükte bulunan : Zımpara 
Kidi, Kapsol, İngiliz Muşambai, 
Fermejüp Bakır Çivi, Ayakkabı 
Forması Çivi gibi malların nümune
leri gösterilerek açık arttırma ile 
satılacaktır. İsteyenlerin 9-5-936 cu
martesi günü saat onda Dairede ha
zır l>ulunmalan ilan olunur. (22770) 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

H A S A N D E P O S U : ANKARA, 

lstanbul Gayrimübadiller komisyonunda'1· 
D.No. 

1377 

4198 

4702 

4689 

5084 

7275 

7949 

7962 

7966 

8104 

8105 

8150 

Semti ve mahallesi 

Galata Emekyemez 

Eminönü Ahi çelebi • 

Galata Şehsuvar 

Büyükada Karanfil 

Kadıköy Zühtüpaşa 

Eminönü Ahi çelebi 

Kadıköy Zühtüpaşa 

Çengel köy 

Kadıköy Zühtüpaşa 

Unkapanı Haraçcı 
Kara Mehmed 
Çcngelköy 

Unkapanı Haraçcı 

Kara Mehmed 

Sokağı 

Mürver 

Yemiş iskelesi 

Şimşir 

E. Despot 
Y. Lala hatun 
Hamid iye 

E. Yemiş iskelesi 
Y. Vapor iskelesi 

E. Fener Cad. 
Y. Maltız 
E. Tepe 
Y. Bakıreıbaşı 

E. Hamidiye 

Hisar altı 

Maslak 

Fener Cad. 

Emlak No. 

E. 3 Y. 7 

E. 11 
Y. 9 

E. 9-9 Mü. 
Y. 17-19 
2-12-13-14 

E. 10 

E. 11 
Y. 13 

E. 17 
Mü. 

E . 18 
Y. 10-12 

E. 12 

E. 15 
Y. 23 

5-7 
mahallen 5 
E. 19 
Y. 31 

Cinsi ve His. Hisseye 
muha.ının:~ 

Arsa. 310 
art 

Üstünde odaları 
olan kagir dükkanın 

1430 J{~ 

6/ 25 His. 
612 }. 51 metre arsa 
a.rturıJI' 

1018 metre arsa 509 . ,, 

1244 metre bağ 475 
,, 

yeri 1/ 2 His. 
Üstünde odalan olan 190 1 

kagir dükkanın 
66/ 960 His. 
804,38 metre 
Bağ yeri 
Kagir hanenin 

3325831 His. 

8957952 
4919 metre bağ 
mahalli 1/ 2 His. 
Havasız mahzenin 
115/ 120 His. 
Bağçeli ahşap 

hanenin 1/ 2 His. 
Kagir dükkanın 
1/ 2 hissesinin 
36,5/ 64 hissesinin 
2/7 His. 

500 
,, 

1000 J{s.:J 

150 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 22-5-936 t,aribiıı' 
sadüf eden Cuma günü saat on dört tedir. Satış münhasıran gayrimübad il bonosiladır . 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Kara köy Köprilba 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhllrdar-

ıade Han. Tel. 22740. 

Tenzilatlı halk biletlerinde 1 
Mayıs 936 tarihinden itibaren 
halk lehine mühim kolaylıklar 
ve ucuzluklar yapılmıştır. Ala
kadarlann acentelerimize mü
racaatla tafsilat almaları ilan 
olunur. (2381) 3308 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Dairesinden : Cevat tarafından Ca
ğaloğlunda Himayei etfal sokağında 
4 No. da sakin kansı Saadet aleyhi
ne açılan 934 - 1303 No. lu dava 
mahkeme neticesinde kabahatın müd 
dei aleyhte olduğu şahadetle sabit 
olup bu vaziyet karşısında birleşme
lerine imkan olmadığından kanaat 

Muhammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muh- tahassül eylemiş olduğundan kanu- MPİRİN 
telif demir perçin çivisi 1 Haziran 936 pazartesi gunu nu medeninin 134 ve 138 inci madde 
saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare bina;- Ierine tevfikan boşanmalarına dair 
smda satın alınacaktır. 15te"rinisani 933 tarihinde sadir o-

B · · k · J • 1306 75 l' J k kk Kumral ve siyah olarak sabit lan kararın yeniden ilama raptma u ışe gırme ısteyen erın ' ıra ı muva at 30-6-934 tarihinde verilen hüküm ve 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi- ve tabit renk verir. Ter ve yıkan- kararı havi ilamı müddei aleyhin i-
kalan aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği- makla çıkmaz. Yegane zararsız kametgahı meçhul bulunmasına bi-
ne vermeleri lazımdır. ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. naen ilanen tebliği tensip kılınmış 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire- olduğundan tarihi ilandan itibaren 
ING1LlZ KANZUK ECZANESi bir ay zarfında Saadetin temyizi da-

ıinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Müdürlüğün- Beyoğlu_ İstanbul va edebileceği tebliğ makamına kaim 
den dağıtılmaktadır. ( 2 3 7 6) 3343 .. ___________ olmak üzere ilanen teblii? olunur. 

.. 
2 ve 20 lcomprimelilc ambalajlarda 

bulunur.. 

Ambalaj ve komorimelerin .. 
üzerinde harisliQin timsali 

olan 6' markasını arayınız. 


