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HERGON BiR FIKRA 

Dünkü gazeteleri okuduktan sonra yolda rasladığıın insanlara ~u suali 
ıordum: 

- Xiçin Habeşliler perişan oldu! 
Dk rasladığım insan bir kunduracı idi. ısanat 
- Heşhur sözdür: Dost başa, düşman ayağa bakarmış, dedi. Mussolini 

de Xegüs'ün zümrüt, yakut dolu başına bakacak değildi ya. Ayaklanna 
baktı. Bu ayaklar kundununz, yalna:raktı. "Bu bl~relere kundura, pa
buç giymelerini öğretmemiz lazım' 'dedi. Doğru düşünüyordu. 

Çünkü kundura mNleniyetln saşıh mlyarlanndan biridir. Fakat benim 
anlamadığım Afrikaya pabuç yükleyip getirecekleri yerde, silah taşıdılar. 
Ve kundura giydlrecekleri ayaklan kökünden biçtiler. Şlmdl belki pa
buçsuz dola..5manın ne demek olduğunu aıılıyan birkaç Habef ka.lımştır. 
Fakat onların da J>abu~ giyinecek ayaklan kalmamıştır k1. 

Kundurcıyı bir da.ha pabuç giyemiyecek Habeş neferlerine a.cırken bı
raktım. 

Yolda rasladığnn insanlardan birisi de askerliğini yape.n bir ressamdı. 
Ona da ayni suali sordum: 

- Kamuflaj nedir bilmiyorlardı ondan, dedi. Görünürü gözden sakla
mak, göriinmlyeni göstermek bir ilimdir. Bu ilmi orduda reHlmden anlı
yanlar iyi kavrarlar. Resim medeniyetin qyılı miyarlanndan blrifddlr! 

Deyip işin içinden çıktı. 

Yolumun üstüne ~ıkanlann U~üncüsU bir deli idi. Sualime ı,u sual ile 
ce\'ap ,·ermeğe kalktı: 

- Dün karmlanna bıçak sapladığım adamlardan birisinin derisi beyaz, 
ötekinin ki kuzguni sl~·ahtı. Fakat niçin lldsinin de kam kırmızı akıyor
du? Sen asıl buna ce\'ap ver, dedi. 

Dördüncü ,.e sonuncu olarak rasladığım adam • yağmur ve gökgürültü
ett lşlerile uğraşan bir alimdi: 

- Bahar yağmurlannm bu sene her zamanki gibi yaitmamuı yüzün
den, dedi. Yağmur yağsa göl olur, ve tabiidir ki gölde düşmanlar boğu
lurdu. 

Bu adam ötekilerin hepsinden daha akıllı ve benim yolun ortumda 
:ra.11geldiklerime bu suali sorduğwn gün, bahann en güzel günlerinden 
birisi idi. Karşımda bütün öztinü, rengbıl ' 'e net'esini, bir mııurbuğday 
gibi patlıyan, çiçek açmış kestane ağaçlan vardı. Kestane ağaçla.nnm 
üstünde dolaşan bahara sordum: 

- Niçin? dedim, niçin bol yağmurlannı o topraklardan Mlrgedin f 
Bahar: 
- Utandım, dedi. Ben çiçeklerimin kan kokacağı, yapraklanmm mit

ralyöz kUl'funlle dellkdeşlk olacağı bir toprağa yağanuwhm ki! .. 

BEDRi RAHMi 

2~~1~:~ Habeş harbi b~ladılrt.J;;~ 
216 gün sonra İtalya askerleri, Ha-
beşistanın idare merkezi olan Adisa- ----------
babaya girdiler. Bu 216 günün mühim Sorular 
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Deniz müesseseleri 

Umumi heyetler bu 
hafta toplanıyor 

Denizyollan umumi heyeti, önü
müzdeki hafta içinde Ankarada top
lanacaktır. Toplantıda deniz milesse
selerinin 935 yılına ait bilançoları 
tetkik ve tasdik olunacaktır. Bu ara
da Denizyollan, Akay, Tahlisiye, 
Fabrika ve Havuzlarla Fenerler ida
resinin birleştirilerek Deniz Bank a
diyle kurulacak bir bankaya bağlan
ması için İktısat Vekaleti tarafından 
hazırlanan kanun projesinin de gö
rüşüleceği haber verilmektedir. Bu 
şekil kabul olunduğu takdirde bu ida 
relerin levazım, muhasebe ve işletme 
müdürlükleri bankada birleştirilecek 
ve bu müesseselere ait bütUn tediyat 
banka vemesinden yapılacaktır. Ay
nca fabrika ve işletme kısımları içirı 
Avrupadan ecnebi mütehassıslar ge
tirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hu
sustaki kanun projesi yakında diğer 
vekaletlerce de tetkike başlanacak
tır. 

Belediye 

Haftaç dükkanı 

açılabilecek caddeler 
Daimi encümen, büyük caddelerd~ 

in hisarlarda 

ikramiye için 
tahsisat kondu 
Bu yıl İnhisarlar Umum Müdürlü

ğü memurlanna senelik ikramiye da
ğıtılması kararlaştınlmı,tır. Bunun 
ıçin bütçeye 50 bin lira tahsisat kon
muştur. Memurların bir yıl içindeki 
mesailerine göre hazırlanan listeler 
yakında tamamlanacak ve tasdikten 
sonra kendilerine ikramiyeleri veri -
lecektir. Diğer taraftan her yıl açılan 
6 aylık memur kurslarının son dev
resi de bitmiştir. Bu devrede de kurs 
gören 60 memurun imtihanlarma bu 
gün başlanacaktır. Memurlar, imti
handa muvaffak olduktan takdirde 
terfi edecekler ve maaşlarına zam 
yapılacaktır. 

Kral Faruğun 
tayyaresi geçli 
Mısır Kralı Faruğun Londrada bı

raktığı "Altın Kartal" isimli hususi 
tayyaresi, dün, Selanik yolu ile Yeşil 
köy tayyare meydanına gelmiş ve 
Kahireye müteveccihen hareket et -
mi,ur. 

Maarif 

Birikmiı makam 
ki hallaç dükkanlarının bu gibi cad- paraları öcleniyor 
delerden kaldırılarak sokak içlerine 
alınmalarına ve meskenlerin sık bu- Ba,muallimlerle müfettişlerin mU
lunduğu sokak içlerinde dahi bu gibi terakim beşer aylık makam parala
dükkanlann açılmasına meydan ve- rından üçer aylığının verilmesi hak
rilmemekle beraber mevcutların da kmdaki evrak tasdik edilmek Uzere
binalan sık olmayan iç sokaklara dir. Diğer ikişer aylıklar için de btit
nakline karar vermiştir. çede mUnakale yapılmı~. formalitesi-

• Şehir Meclisi 18 Mart tarihli iç- nin ikmaline başlanmıştır. Mesken 
bedelleri tahsisatsızlık yüzünden ve

tlmaında francala, un numunelerinin rilemiyecektir. 

Mühim bir tamim 

Askerlik hizmetlerini 
yapmamış memurlar 

Askerlik filli hizmetini yapmamış 
olanların ücretli veya maaşlı memu
riyetlere münhasıran namzet olarak 
tayinleri lazımdır. Halbuki bazı dai
relerde buna riayet edilmemiş ve fi
lli hizmetini yapmamış kimseler asa 
leten memur olmuşlardır. Dün, An
karadan bütün dairelere yapılan bir 
tamimde bu gibi asaleten vazıh ta
yinlerin keenlemyek\ın addedilmesi 
ve bu gibilerin namzet olarak işe de
vam eylemeleri bildirilmiftir. 

lstanbul sezonu 
hazırlıkları 

1 Ağustosta başlıyarak 10 Eylftl
de bitecek olan I.stanbul sezonuna 
iştirak eden ecnebilerin bUtün kara 
ve deniz nakil vasıtalarından yanm 
ücretle istifade etmeleri belediyece 
kararlaştınlmıştır. Bu maksatla be
lediye bu gibi vasıtalann idarelerile 
temua geçmeğe başlamıştır. 

Türkkuıunda Cumar· 
tesiye dersler baıbyor 
TUrkkuşunda cumartesi gtinUnden 

itibaren derslere başlanacaktır. Ted
risat, ameli ve nazari olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır. Nazari dersleri 
Savni, amelf dersleri de yine Savninin 
nezareti altında diğer Uç muallim ta
lebe vereceklerdir. Beyazıt kulesine 
konulacak tesisat hakkında hazırla
nan keşif raporu vekilete gönderil
miştir. Gelecek cevaba göre kule üze
rinde değişiklik yaptırılacaktır. 
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Küçük Haberler 

• lskin umum müdürü gitti 
manya ve Bulgaristandan . 
göçmenlerin yerleştirilıneleı'l 
meşgul olmak üzere şehriıniJe 
iskan işleri umum mUdUril 
Cevdet, dün a~am AnkartY' 
etmiştir. 

• Ara.tölta sokağı araŞtl 
Sultanahmette Arastalar 80~ 
ki hafriyat devam etınektedil'· 
aygır deposunda da ar~ . 
başlanmıştır. Dahiliye Vekili 
Kaya, evvelki gün hafriyat ye 
!erek profesör Baksterden 
hakkında malfımat almıştır· 

• Flo~'ada yapılan tesisat -
yada yapılmakta olan sezon ...t 
lan gözden geçirilmiş ve bU , .. 
ram icabı yapılması zaruri 
tesisatın nekadar müddet 
ikmal olunacağı tetkik edıı'""'1'_, 

Bu tesisattan bazıları t~., 
ve bir lwımmm da sezona kau
kUn mertebe yetiştirilmesi 
tırılmıştır. 

• l' olsuzluk lddla~H talı~ 
tediyenin eski şirketler ko ,it 
zafferin Kadıköy su §irkettDe 
amelelerde bazı yolsuz h 
duğu hakkında belediyeye bit 
da bulunulmuş, bunun nzeriD• 
ye müfettişleri bu şirketle 
arasında geçen muhabere ve 
eden muameleye müteallik e 
tetkilfo ba.şlamıŞlardrr. 

• Lehli mualliniler gP.llyor "" 
tan muallimlerinden mUrekJrtı' 
şilik bir kafile yakında şe 
lecektir. 

• DahiU~·e tefti~ heyeti ref9I ~ 
hiliye vek8.leti teftiş heyeti 
ri, dün Ankaradan şehrimi#' 
tr. Sabri, şehrimizde bazı te 
pacaktır. 

• Da.çya vapurunun ~aftı 
Pireden limannnıza hareket e1J11 
manya bandıralı "Daçya,, va tJt. 
şaftı kınlmıştır. Vapur, diğer 
minin yedeğinde tekrar PirtY' 
rillm_ü~ş-tU_r_. ___________ ~ 

vak'alarını bir siı)ema filmi halinde 
sıralayoruz. 

fenni 9erait dahilinde alındığı tarih- • Beynelmilel Muallimler Birliği, 
ten itibaren 24 saat içinde kimyaha- kongresi, 10 Ağustosta Belgradda 

- Antuan Rublnştayn kimdir! neye gönderilmesini ve kimyahanece toplanacaktır. Beş gün sürecek olan 
- Helyum Uf.la.l kbn k .. fetmlş. de bunlann nihayet 4: ~n zarfında b 

Bozuk sütler 
Vitmor. ArqsofyoM 
çallşmağa tiaşlG 

1935: 
3 teşrinievvel - Harp başlıyor. İ

talyanlar Mareb nehrini geçiyorlar. 
6 Teşrinievvel - Italyanlar Aduayı 

alıyorlar. 

5 Teşrinisani - İtalyanlar cenupta 
Gorahaiye giriyorlar. 

t lrf. tahlil edilmesini kararlqtırmıt~ı.. ~' u kongreye Türk muallhnleri namı-
- Adlsababanın hB§ka ismi var nu- Meclisin bu karan dün belediye ~u 1,~a aa mr-neyet gbndenımesı ıstenu-

dır, \'arsa nedir! beterine bildirilmiş ve bu kararın der miştir. 
- Harp gemilerinJn zırhlan neden hal tatbikma geçildiği tebliğ olun - • üniversitede yabancı dil dersleri 

yapılır! muştur. bir hafta sonra nihayet bulacaktır. 
- Dünyanın en büyük gölU hangi- • Belediyeye bağlı sular idaresi Ayın onunda tahriri imtihanlar yapı-

11idlr! bilançosunun ameliyat geliri madde- lacak ve devamlan yüzde altmışı tut 

Ayasofya mozayikleri 
tetkikatta bulunacak olan 
Vitmor, dünden itibaren 

. ..:ıe 
başlamıştır. Vitmor, kendiP 

8 Teşrinisani - Makalle düşüyor. Dün'lcü soruların cevapları 
28 Teşrinisani - Dö Bononun yeri

sinde varidat mikdarı geçen yıl 31 mayan talebeler, bu imtihanlara gire 
bin lira olarak gösterilmiştir. Bu pa- miyecekler ve tatilde açılacak olan 
ra, abonelerin emlak dahilindeki ta- bu kurslara diğer talebe ve hariçten 
miratlarma mukabil idare tarafın- ~.isteyenle!' devam edebilecekler
dan abonelerden toplanan paradan 

Sütçüler Cemiyeti Belediyeye mü
.. --."' -'-•l.L ~ ı.......ıoincL.~vs! .. 
le sUt getirı:mlerin çoğaldığı, bu süt
lerin terkipleri bozuk olduğu gibi sa
tıcıların da sıhhi muayeneye tabi tu
tulmamış kimseler olduğunu bildir
miştir. Belediye dün şubelere gönder 
diği bir tamimde keyfiyeti bildirmiş 
ve şehir dışından gelen sütçülerin 
menedilmesini ehemmiyetle tavsiye 
eylemiştir. 

şen bir muharririmize, şu 
vermiştir: • .a 

ne Badoglio geçiyor. 
6 Kanunuevvel - Dessie bombar

diman ediliyor. 
15, 16, 17 Kanunuevvel - Takka-

ze muharebesi. 
22 Kanunuevvel - Addi-Abbi mu

harebesi. 
30 Kanunuevvel - !aşenin temini 

ve yolların yapılması için taarruz dur 
duruluyor. 

31 Kanunuevvel - Dolo yakininde 
Italyan tayyareleri İsveç kızıl haçı
nı bombalıyorlar. 

1936: 
12 Kanunusani - Gra.ziani taarru-

8 - Siyam Krallığının idare mer-
kezi tıere.ttdir ' 

C -Bangkok. 
8 - GrW~ir , 
C - Non eçll ımthar beeteklr. 
8 - Dum-dum kurpnunun kul

lanılma.Tı hangi tarihte ve hangi 
konferansta menedilm~tir 1 

C - 1899 da La Hey konferansUe. 
B - (Kuyruğunu ıaıran yılan) 

neyin tim3alidir' 
C - Ebedillğln. . 
8 - 1986 da Romanya orduları 

başkumandanı kimdi ' 
C - General Dyesko. 

za geçiyor. .........._. ............... 
15 Kanunusani - Endertada !tal- Menelilc lif 

yan zaferi. Amba-Aradam dağı alını
yor ve geçiliyor. 

28 Kfi.nunusanl - Amba Alagi alı
nıyor. 

1 Mart - Tembien muhare'oesinde 
Ras Kassa ordusu mağlup ediliyor. 

3 Mart - Ras İmaru kuvvetleri ka 
çıyor. 

29 Ma.rt - Cenupta Sokota almı
yor. 

1 Nisan - NegUs Aşangi göUl mu
harebesini kaybediyor. Bugünden iti
baren Habeş mukavemetinin çok sür
miyeceği beliriyor. 

13 Nisan - ltalyanlar Tsana gölil
ne varıyorlar. 

15 Nisan - Badoglio imparatorun 
karargahı olan Dessieye giriyor .. 

29 Nisan - Grazianinin motörlü 
kuvvetleri Sassabeneh'e giriyorlar. 
Vehip Paşa ile Ras Nasibunun müda
faa ettikleri "Hindenburg hattı,, bo
zuluyor. 

1 Mayıs - Sassabeneh'den sonra 
Daggabur ltalyanlann eline geçiyor. 

2 Mayıs - imparatorlar imparato
ru Cibutiye kaçıyor. 

15 Mayıs - Badoglio orduslle ~di
!ababaya giriyor. 

Doğru mu, değil mi ? 
"Dilşenin dostu olmaz,, derler. 
Adisababa dü3tU, Habeşistanda be

raber ... 
Bu sözün doğru olup olmadığı asıl 

pdiden sonra anlaşılacak! 
Beltl.ivelim 

Habeşistan istilaya uğradı, Adi
sababa dilştü ve NegUs kaçtı. 

İtalyan tayyarelerinin Adisababaya 
girilmeden evvel bu şehire bol bol at
tıkları beyannamelere göre, İtalya 
NegUsUn yerine büyük Menelik'in va
risi olup Haile Selasie tarafından tah 
tından indirilmiş olan Lic Yasu'nun 
oğlunu Uçüncü Menelik ünvanile tah
ta çıkaracakmış. 

Lic Yassu büyilk Menelik'in kızla
rmdan birinin oğluydu. Babası, ev
velce islim iken son zamanlarda 
tıristiyan olan f..as Mikael idi. 

1909 da ölen Menelik'in ölUmU dört 
sene gizli tutulduğu için Lic Yassu 
ancak 1913 te tahta çıktı. Fakat biraz 
sonra babasından ve ceddinden gelen 
isllmlık hisleri kendisinde ba., gös
terdi. Bunun üzerine ufak bir ordu
nun başında Habeşistanın islim halk
la meskUn kısımlarını dolqmağa bq
ladı. Ve her kabileden bir kız alarak 
evlendi, bayraklarma "hilll,, ifletti, 
Menelik'in yıktırdığı 'Camileri yeniden 
yaptırttı. 

lfte Lfc Yaau bu dol&f!llUJ ma
mida nihayet, Franeız Somaliai hudu
dunda Danaldl kablleeinde, Frann.nm 
eski dostu Sultan Ebubekirin küçUk 
bir kızı ile evlendi. 

Bu evlenmeden doğan çocuk, !tal
yanlarm bugün UçUncü Menelik ismile 
tahta çıkarmak istedikleri rivayet e
dilen zattır. 

Simdi yirmi yasında olan bu ~ene, 

tamirat tutan çıktıktan sonra idare- • idman şenlikleri mUnuebetile 
ye klr olarak kalan bir paradır. Şe- orta mekteplerle liseler 19 ve 20 Ma 
hir Meclisi tetkiki hesap encilmeni yısta kapalı kalacaklar, fakat ilkmek 
bu 9ekli doğru bulmamış, idarenin tepler açık olacaktır. Ekalliyet ve ec 
abonelerden yalnız tamirat mukabili nebi mekteplerinden 9enliklere işti
ne ise 0 kadar para almasını muva- rak edenler de o günler tatil edecek
fık görmU9, .,ehir meclisi de bunu ka ler, etmiyenler açık bulunacaktır. 

Tayyareler Londradan 
CJ•llyor 

lngiltereden satm alman üç yolcu 
tayya.remiz Londradan hareket et
miştir. Tayyarelerimiz bugUn olma
dığı takdirde yarın şehrimize gelecek 
terdir. 

"- Bugünden itibaren ~ 
rak çalışmağa başladım. :Bit 
elimdeki kitaplarla meşgul 
bazı malftmat toplayaca~.,.. 
yikler üzerindeki çatışmııı-'~ .J 

kaç ay sUrecektir. Neticede. 
birçok mozayikleri meydan• 
cağımı umuyorum." 

bul etmiştir. Bunun Uzerine idare ta
mirat karşılığı olarak halktan ne 
mikdar para alınmuı icap edeceği 
hakkında tetkikata başlamıştır. Milli Sigorta Sirketinin alacaklar1 tesbit ediliyor . 

• Belediye kanununa muhalif ha
reket dolayısile alakadarlara verilen 
ihtarname ve tebligatlar evvela me
muru tarafından imza edilecek, son
ra usulen kendilerine verilecektir. 
Bunlardan hlivlyeti malüm olanların 
,ahıslarma, olmayanların ikametgah 
larma, bir müessesede ise mUstah
demlerden birine, 18 den küçük iae 
velisine, tamamen bulunamazaa ka
pısına asılarak tebligat yapılacaktır. 

&Ütün sigorta şirketlerinin muamelS 
yeniden teftiş ve tetkik edilecek 

lktısat Veklleti mUfettifleri TÜr· 
kiye Milıt sigorta şirketinin vaziyeti- 1 
nt t etkike devam etmektedirler. DUn 
de yazdığımız gibi, firket, tasfiye 
muameleei yapmak için Ticaret mah 

Fransa himayesinde olarak Fran11z kemesine müracaat etmiştir. lktısat 
Somalisinde Cibuti civarında Tacura. Veklleti mUfettifleri, 'irketin sahip' 
da hala anasınm kabilesinde yaşamak olduğu emllk hakkında tetkikat yap 1 
ta ve Fransanın kendisine verdiği tab maktadırlar. TUrkiye Milli Sigorta : 
sisatla geçinmektedir. Hattı. bu tah- Şirketinin yalnız Türkiye Milli Hanı ı 

isimli bir binası vardır. Bundan bir ! 
sisatı son zaamnlarda iki misline çı- aç sene evvel bu binaya 120 bin u-1 
kanlmıştır. Çünkü o da, büyük baba- k 
sı Sultan Ebubekir gibi çok müsrif ralık bir kıymet konulmuştur. Bu; 

günkil emlak kıymetleri gözönünde i 
ve eğlenceye düşkündür. t 

Negtis birçok defalar bu genci mU
nasip bir yere hapsetmek üzere Fran
ıadan istemiş ise de, Obok arazisini 
Fransaya verdiği eski bir dost sayı
lan Ebubekirin hatıruma hürmeten 
Franaa bu talebi yerine getirmemiı
tir. 

Ev fodını Jciıeıf 

içi yağlı fileleri temizlemek için 
çok iyi bir UIUl: Ş•nin içine biraz 
me,e ağacı talaşı atmalı, mümkün ol
duğu kadar sıcak su ile doldurmalJ 
(Fakat kaynar suyu içine koymadan 
evvel şişeyi ısıtmalı ki, kırılmum ve 
ya çatlamum), sonra kuvvetlice sal
lamalı. Bu suretle §İ§e tertemiz olur 
ve yaflı maddenin kokusu da Jralmaz. 

utulursa, bu hanm kıymeti 120 bin 1 

liradan çok a,ağıdır. Yapılan bir tah 1 
mine göre., Türkiye Milli Hanı'nın 
bugUnkü tıabf kıymeti 70 bin liradan 
fazla değildir. lktısat Veklleti mü
fettişleri, TUrkiye Milll Sigorta Şir
ketinin bankalardaki mevduatını ve 
diğer yerlerde olan alacaklarmı dı 
tetkik etmektedirler. HenUz bu tet
kikatın arkuı almmamlfbr. Bu iti
barla 9irketin ne kadar açık vereceği 
hakkında bir rakam aöylemek imkln 
sızdır. 

Ecnebi sigorta şirketlerine ait ih
tiyat akçelerinin şubelerin a~ıldıfı 
şehirlerde bulundurulması etrafında, 
avnca tetkikler yapılmaktadır. 

Ekonomi Bakanlığı teftiş heyeti 
reisi HüsnU Yaman, görülen lüzum 
l\zP.rine bUtün si(orta eirketleri mu-

lktısat Vekllet l t eft i' heyet i reisi 
Hüsnü Yaman 

amelltınm teftiften geçirileceği hak 
landa dün villyete maltlmat vermlş
tlr. 

Ne ~ 
Pulların ıa111kld" 

Pul öyle vergidir ki, ~~ 
ıl diğer vergilere nisbetl• ~ 
ağır cezalan müstelzİJDdlt~ 
herkes damga vergisini "~ 
dikkat eder. Halbuki şd ~ 
sadald pullarda 1aatti bit r, 
ta pullannda blle zanıkl ~...af 
lanlan var. Diyelim Jd; r.'.41 
zarfın üstünden dil~ 0~ 
tiği yerden iki m1su pas~z 
lar. Bu da büyük bir teY 
kin damga pulu diifente ~ 
re oldukça ağır cezalar ~ 1'JI 
gelir. Zanıkl u gelmiş blt~rn/ 
tmldıktaıı IODl'a dütel'• -"°.";:~ 
dlldlfl kilıt bir pol IPllf~~ı 
düşene derecat ü7.el'ID~cJell _., 
kadar bir allrti ~ 
kalkarlar. Onun lçlD 1'6~ 

Baıından yaralandı pu11arm piyasaya ÇI 

Timur admda birisi, !stiklll cadde- km zarara uğraınaına81 
sinde tramvayın önünden kaçmak is- lizmıdır. 
terken dilşmliş, başı kaldırım taşına Biz böyle düşUnUyo,,... 
çarparak ağırca yaralanmıştır. Yara- Slı ne el 
lı, baygın bir halde hastaneye kaldı- ..... _._..._.. ........ _.,. ..... 
rılmıstır 



TAN 

ICRONllC 

El~k.trlk.le 

Ticaret mukavelesi 
akdetmiyen devletler 

e>yriearı~-ı~.z ! 
Tarihi eserler 

Yeni orman 

Ormanların iıletme ve 
idaresine ait esaslar 

. . I cevap vermek 
Ziraat Vekaleti, acil ıhtıyaç ar~ . d 

i~in mühim bir kanun proıesı hazırla ı 
"3' ti k edilerek Ziraat Bakanl~ğt 

:~~an işletilecektir. O zaman lf· (Tan) -'l. n. k a r a , 6. UJıakal& 
?>evlet ormanJarmdan !1arm ,a· 
lle yapılan 1&tı•l= ~:ımu kadar 
lualar elinde kal ve fenni 
iyi tatbik edllememeeln~ tatbik 
tartlarm hemen ekleriY~ı~ anl&fll 

• .Aaft vel"UA&· 
edilmeme1ine me,.--:- ydaD& gelen 
nı19tır. Son aeııelerde ::ı kuvvetlen· 
bazı hldlseler bu kan es1n1n lilzll· 
cUrm.iş ve devlet ifletmt etmJttlr· 
nıunu nir ktl'e claha :;! tetkiklerle 

Ziraat Veklleti, kanunu -
nıefdana getirilen orman adar Acil ih 
nun tasvip ve tatb~akk tızere yeni 
tiyaçlara cevap vernıe tır Or· 

bazırlalD1' . 
bir kaiıun projeel kil ve tarıı 
man. ifletme lflerlnin f8 km
tckre.tnt tayin eden bu pro~ Ve-
• kamutay• verilee;:ırbÜtçeetne ll· 
ktıett, 1936 }l'1nanll k yın~ur. Or
mııgelen tahlfs&tl 0 

dan i.J!.etil • 
manlann devlet tarafıı!:nun projeli. 
m elli haJdmldaki bu ö.U ll[tıaadf ve 
orman 1fJeffne alt ın ecinerek mey
ldart lmki.nlar tetkik Projenin ihtiva 
dana getirilmlftlr· fUDiardır " 
ettiği mWılm eeasJar dan icap ~en· 

Devlet onnanl~ıunacak eerma
ler , devletçe tah81s enin kifayet et 
ye ile ve bu sermaY gartııdUğil ah· 
nıediği veya faydalı e istinat eden 
l'alde TO.rk eerma1~aye Uzerin· 
Jnall mueeeeaeJer e 

Filistinde Arap 
meclisi toplandı 

) AJl komiler, 
KudU.. 6 (A.A. ~ toplayarak 

dUn nıJll! .Arap m- eden vesika 
4J'apıırnetalibatmı .. dcril~ o\du 
nıeıntrd"'ya sii.· ... llW'• 
ğunu _., ... ,. 

nıiftir: toplallmala dafft 

. de mUbayaa. muhafaza, na· 
letmeeın vi alım ve satım ve bu
kil ve befr n~k ıaıer tüccan mahiyeti 
na mUte errı "'?' • 

ttlğinden bütün sarfıyat ve. mu· 
arze a eksiltme ve ıhale 
amel~:= u~umlye kanunlarile 
ve m b t vize ve müraka· 
Divanı muhaae a m 
besine tabi olacaktır. 

lfletme idaresi. ormanlard.an tom· 
hallnd kerestelik etear ıle mah· 

ruk hem mahsulltın istihsal ve 
rukat ve a bilecektir. Vaziyetin i -
satı,mı y~pa ahvalde kerestelik •ar 
cap ettirdiği ul bale de getirile
tam ve yan mam 
bilecektir. lfletme işleri Ziraat Ba -
kanlığı kadrolundaki orman memur 

Ubendlslerile ve icabında ücret-
ve m tahsiaatmdan verilecek 
le~st~:ıerle idare olunacaktır. 
m işi tme işleri için orman-
;Qrma~ı .... e her nevi in,aat, tesisat, 

tarda Yllt'~ olan proje ve ke 
tamirat için lilZun:uıb ıaleri idare ve 
ifleri yapmak ve u .., erini 

• be kabul muamelel 
mUraka ve bendislerine ait 
ifa etmek, orman '?~ tmeline tahsis 
olacaktır. o rman 1f e esi milli 

k ifletme sermay 
olunaca birinde bulunacaktır. 
bankalardan t roje kamutayca ka 
Ziraat Bakan _ığı p tatbik 9eklini 
bul edilirse kanunun caktır 
gösterir bir talimatname yapa . 

Uluslar Kurumu 
ıslah edllmeU 

Londra, 6 (A.A.) - Sii:'~ 
fil MilleUeı:_ eemtr;~ muvaffa· 
1ele1inde ugra~" •-· .. uı.ert: h~ 
~ daia.,..,_.:, .ıüe 
~ ....... :cı41dG'-·• da 
,.,.,.. ,., ~~. gö· 

~·noktalan derplf e· 

Ankara, 6 (Tan) - Memleketimiz· 
le ticaret mukavelesi akdetmemiş o
lan veya böyle bir mukavele akdi için 
müzakerelere bqlanması yolunda hU 
kQmetlmiz tarafmdan vlld teşebbü11 
ve teklifleri neticesiz bırakan ve ya
hut ticaret mukavelesinin akdine in· 
tizaren modesi ve livenleri yapmak· 
tan imtina edell devletlerden memle
ketimize yapılacak ithalatı tamamen 
veya kısmen menetmiye ve bu itha· 
tltm tahdidine ve yahut önceden hU· 
kıimetimizin müsaadesini istihsal su· 
retile kayıt altında icrası usulUnün ih 
dası hakkında hükilmete verilen sall
hiyetin 1 temmuz 938 senesine kadar 
uzatllması hakkındaki llyiha alaka
dar encümenlerden geçerek Kamutay 
nıznamesine alınmıştrr. 

Geçen gUn, Ahkarada evindeki 
elektrik prizini tamir etmek ister· 
ken, birdenbire düşüp ölen Celale 
- kendisini tanımış olsanız da, ol· 
masanız da - elbette acımışsınız
dır. Bu zavallı, fotoğrafçı, deme't 
ki, az çok teknik adamı, olduğu ol· 
madığı halde elektrikle oynamak 
tehlikeli olduğunu unutmU§, pek 
muhtemeldir ki, elleri iyice kuru 
olmadan elektrik cereyanlı bir tele 
dokunmuş! 

Bir vakit, evlere ışık veren 110 
yahut 200 voltluk elektrik cereyanı
nın insanı öldürmeğe yetişemiyece
ği, adam öldürmek için, Amerikalı· 
lann yaptıkları gibi, pek yüksek 
tansiyonlu elektrik cereyanı li.zım 
olduğu sanılırdı. Biri "tıbbı kanu
ni" yani ölümler ilminin tannaı, ö
teki de elektrik ilminin tannsı sa
yılan iki büyük hoca - Brouardel 
ile d' Anonval - halkın bu yanlış 
fikrini taadik edecek surette fetva 
vermlflerdi. Fakat... işini sağlam 
kuığa bağlamadan yalnız tanrılara 

Cehit mirasçılarının güvenmek doğru olmadığı bu işte 
"I de aabit oldu. Onların verdikleri 

Yaptıkları müracaat fetvadan sonra, evlerdeki qağı tan
siyonlu elektrik cereyanile ölilm mi

Ankara, 6 (Tan) - Askeri ve mUl· aalleri biribiri arkasından duyuldu. 
kf tekaüt kanununun 45 inci maddesi Gazetelerin yazdığı Ankaradaki 
ne bir fıkra eklenmesine dair olan bu kaza bizim memlekettekilerin bi
llyiha Kamutay ruznamesine almmı9 rinclsi değildir. İki sene kadar olu
tır. Eklenecek fık~ya g~re, şehit o- yor, lstanbulda da tanıdığım bir za. 
lara.k öldUğilnü iddıa edilen kimaele- tın evindeki elektrik prizile oynar
rin maaşa müstahak miraaçılan tara· ken düıüp öldUğünU duymuştum. 
tından maq tahsisi talebile viki ola- Belki gazetelerin duyamadıkları 
cak mUracaatlarmda mahkemelerden daha başka misaller de vardır. Her 
aldıklın veraset vesikalarlle hazine halde Ankaradaki kazanın sonuncu 
muvacehesinde olmıya.rak yapılmış olmasını temenni etmeliyiz. 
muhakeme neticesinde aldıktan lllm· Elektrik cereyanının memleketi· 
la.rda göaterilmiı olan ıehitlik kefiye mizde de en küçük evlere kadar gir
ti, resrnf kayıtlara göre hakikate Uy- miş olmasından dolayı elektrikle 
gun değilse hazine, bu vesika veya ölümden korunmanın gUç olacağı 
ilamdaki ölUmiln ,ehiden vukuuna da· sanılmamalıdır. Bir kere, her igte 
lr olan hUkUm ve kararın iptalini o olduğu gibi, evde elektriğin neresi 
mahkemeden talep ve davaya sala • bozulsa onun tamirini erbabına bı
hiyetli olacaktır. rakmak pek kuvvetll bir tedbir o

Muamele vergisi ka
nununda değiılklk 

lur. Evlerde elektrik telleri kurmak 
göriinUşte pek te kanşık bir iş ol
madığı halde bu işi göreceklerden 
fenni gehadetname aranılmasının bi
rinci hikmeti, en küçük bir ihtiyat· 

Ankara. 6 (Tan) - Finans Ba • sızlığm ölüme sebep olabileceğidir. 
kanlJtı, muamele verglal kanununun Bozukluk anlaşıldıktan sonra onu 
2, 8, 12, 14, 23 ve 28 maddelerinin dOzeltmek işini erbabına bırakmağa 
tadili hakkındaki kanun 18.yihasrnrn karar v rilince, elektrik cereyaruıı
~ lbııfal ........ ~ .................. ._anla
Bepeldlet.e ,....,..t:lai. td•ıwc:lea ltDae tehHlreden .lronm

Küçük Haberler 

nmdan ölmüg adamı kurtarmak, 
tekrar diriltmek mümkün olduğu 
halde, ötekilerden kurtarmak pek 
daha güçtür. 

Bunun da sebebi §Öyledir: 'Elek· 
trik cereyanı insana iki türlü tesir 
eder. Tesirlerin biri hasala üzerine 
olur. Basalayı bilirsiniz: Murdar
iliğin yukarısındaki parçası. Oraya 
tesir ettiği vakit insan kendini kay
beder, nefesi durur. Fakat kalp vur
makta devam eder. Yedi, sekiz da· 
kika kadar dayanır. Bu müddet zar· 
fında yetişilerek sun'i teneffüs sa· 
:vesinde insanı kurtarmak mümkün· 
dilr. Kalp durduktan yarım 98.at, 
bir saat, iki saat sonra bile sun'i 
teneffüsle kurtarmak mümkiln ol
duğunu şüphesiz duymuşsunuzdur. 

Elektriğin öteki tUrlU tesiri doğ 
rudan doğruya kalp üzerinedir. O 
vakit insan bağırmağa vakit bulur. 
Demek ki nefes alır. Fakat kalp du
rur. O zaman kalbi diriltmek dahn 
güçleşir. Onun için elektrik cere· 
yanına tutulmuş bir kimsenin nefes 
aldığını görUrseniz, buna memnun 
olmayınız, billkis ... 

Yüksek tansiyonlu cereyanlar ba· 
sala üzerine tesir ederek kaJbi bir 
müddet için sağlam bırakırlar. Ev
lerdeki gibi aşağı tansiyonlu olan· 
lar, hele 150 volttan aşağı olurlar
sa, kalbi birdenbire durdururlar. 
İkisi arasında ollnlar (220 voltluk 
cereyanlar gibi) bazım nefese, ba· 
zan da kalbe dokunurlar ... 

Evlerdeki elektrik cereyanı daha 
tehlikeli olmakla beraber. onun vU· 
cuda geçmesine sebep rutubet oldu· 
ğu bilinince riayet olunacak en 
mUhim fakat gayet sade tedbir, ban
yo odaamda, mutfakta vıe musluk 
ba.şlarmda eller ıslak iken elektrik 
llmbalanna, düğmelerine bile ~o
kunmamaktır. Banyo odalannda 
elektrik c;mgıraklanna madenden 
kol veya zincir takmak ~k tehlikeli 
bir modadır. Bunun yerine ipekli 
bir kordon takılabilir. Islanırsa ıs
lanl!m. Bayağı bir sicim bile ma· 
denden o cici zincire tercih edilme
lidir. 

Banyo odalarında, musluk ba~da
rında, mutfaklarda elektrik tehlike· 
sine meydan vermemek için elektrik 
şirketlerinin oralara: ''Elleriniz ıs· 
lak iken elektriğe dokunmayınız!" 
41)19' blr levha ._,. :tdaftlnmelerl 
llzmıgellrdl. Bunu ıls kendiniz ya
panams. hem evlnlzıe plen yaban
cılan da tehlikeden korumuş: hem 
de elektrik ıirketlerinln ihmal ettik
leri mühim bir iti tamamlamıı olur-

l stanbulda biraz gayret etsek d 
ğl1 blna, tarihi kaldınm bile bulabl 
riz. Esklllğlnl bu kadar ltlna ile 
lamı ,,ehlr az bulunur. Az bulun 
ama tarihi abide dediğimiz eserle 
de bu esklllk yüzünden harap olm 
lanndan korkulur. 

Ben her gün gazetelerde tarihi 
serlerln muhafazasına dair gUze.I b 
herler okurum ve yine her gtba bu 
&erlerin nekadar mUhmP.I bir halde o 
duiunu görerek 1(.lm sızlar. 

Dün de Tophaneden geçerken To 
hane Çf!f}mesl gözüme Hişti. Bu gU 
eeerln üzerinde ) ani damında bir 
ca aylandoı alBCI çıkmış. 

Haydi diyelim ki, ağaç kesmek ya 
saktır diye buna kimse lllıtmemlş. Y 
bir de k~ telefon dlrell mıhlamı 

lar, Ustunde u~ dört fincana hali 
teller ,;eçlyor. BiT taraftan emlrlf! 
öte taraftan bu kadar tau.tlQzlık h 
elimizdeki Merlt'rln varlsllğinde şU 
heye dUşUrecek bir şe)' olur. Bu iş he 
kesten evvtıl iki mÜPSM"flf'~i alikada 
eder : Evkaf ve beledl~e. 

Bence, belediye böyle tarihi ~rl 
rl muttasıl teftiş edip mühmel hald 
olanlan hakkında evkafı ikaz etmeli 
dlr. Zaten evkafın da belediyelere de 
rlnden tabii bir şey olamaz. Böyl 
Şf!hrln abideleri belki muhafaza olun 
blllr. Yoksa klh tepe!tlnde •!·lando 
biter, ki.h kÖŞ81ne telefon direği 
kılır, böylece harap olur giderler. 

IAt.anbolu, htanbul eden bir bunlar 
kalm1'tır. Onlar da ihmale kurban gi
dene bu eakl ve tarihi lflhrln adın

dan IMatka tarihi hl(blr kıymeti kal
mıyacaktır. Böyle olursa ) azık olmu 
mıf. 

8. FELEK 

ihtiyat ıabitlerl kanunu 
Ankara, 6 (Tan) - !htiyat zabit-

leri ve ihtiyat askeri memurları ka
nununun 3 üncü maddesine bir fıkra 
ilave eden kanun, bir fıkra ilavesine 
dair olan kanun layihası Kamutay 
ruznamesine alınmıştır. UçUncU mad
deye eklenen fıkra şudur: 

- Sizi ~~yet vahamet peyda 
ettim. ÇU!_ '" .. nrltçılara karfl kanunf 
ediyor. ·ı:aıu .- u caat edeceğim· 
bUtUn tedbirlere m ~dan gitmi· 
ı'ahrlkltçılatlll ark._. ._.erim. Size 

decektir: • Ankara, 6 (Tan) - lnhisar:lar 

1 _ venıay muaheden~meli ah· mürakıpliğine inhisarlar Umum Di· 
ktmınm Milletler Cemiyeti mukave· rektörlüğU muhuebe müdür muavi-

m&.lr tarafı llalır. Elektrflde öJUm 
kualarmm ev içinde nerelerde ve 
nasıl çıkmış olduklanna dikkat 
edilirse, bu taraftan da korunmak 
k l k 

sunuz. 
olaylqır. Tramvaya alt e ektrl Dr. 0--'fp AT AÇ 

"- Askeri sınıf lisesi mezunların
dan olup ta askeri mUhendia ve fen 
memuru yetJıtirilmek üzere seçilmiye 
rek ukerf •an'atklr yetiştirilmek U
ıere aeçilenler iki ay müddetle hazır
lık kıt'aamda hizmet ettikten ve smıl 
larile ali.kadar askeri fabrikalarda 
veya sair mUeBBeselerde talimatname
si veçhile iki sene çalıştıktan sonra 
liyakat ve kifayeti tasdik olunanlar, 
ihtiyat yar sUbay na.sbedilirler. İhti
yat yar sUbay olanlar 1455 sayılr ka
nunun 4 Uncu maddesine tevfikan 
muvazzaf a.skerf san'atklr muavini 
naıbedilerek kıt'alara sevkolunur.,, 

. den tef..ıı.ı ni Nureddin tayın" olunmu,tur. 
lenamellll 0

..., taahhUtl ri 
u--Mrh yardım e • • Ankara, 6 (Tan) - Alıcı fabrl· 

telinin dÜ§Dlesl, yahut yeraltmdaki 
kablonun açık ve bozuk olması tabii 
bizim bahsimizin dı'8r19mda kalır. 
Burada dU9Uneceğimiz gey yalnız 
ev içerlaindeki kazalanhr: 

2 - -•~ · D\inya Uz U•n•..+ takalar& baeredilecektir. • kalarla temas etmek ere , uy .. U· 

. -J:.ylemenıM .., .. 
yeceğlnizi "" btlttın toplantıları 
btltilıı mıtıngleri. 
)'allak ediyoııım. UDda UIDumİ grev 

Konteransm ~-A\rterde bulunan 
)'apılma81 lçln tcı,•--edilmiftlt· J)l1n 

mm mmtakalara aynlacaktır. rucu Maddeler Umum MUdUrU Ham· 
birt&kJıll takada bulunan devletler, za Olman, birkaç gün sonra Avrupa· 
Her mmk--·hklı yardımda bulunma· ya ...;decektir. 
benıen -.- ~~e·.-._.-.-... ._-._.,..._ 
fa mecbur olacaklardır.bö 1 bir re-

Genç bir kadın banyosuna girmlf. 
Hava IOğuk, banyo odasında kalo
rifer yok. Onun için banyoya ya
kın kUçUk bir masa üzerinde duran 
elektrik sabunu kendine dofru çek
mek llterken eli açıkta kalmıt bir 
elektrik teline dokunuyor ve birden
bire ölUyor ... Başka bir kadın banyo
sunun içindeyken hizmetçisini çağır· 
mak istediğinden elektrik çıngırafı· 
nm kolunu çekiyor. Bu kol maden· 

iki ta.brfkltçı tevkif hüldlm 
btıttın gUn bir neble _~!: artma· 
•tlrmtıftür. Umumi•"·-
la mütemayildir· 

..... l.t•ı1CI• 70 ev ya11dı 
Lublln clva· 

V l.l'fOva. 8 (,A.A.l - ytn yangın 
rmda Zamoee'de aabahle ... 1.f'llk 70 

.uraUe ya,...- -
~ıkmıf ve •tef .. ,~ yara!anmıftır· 
evi yakmlftD'· 300 ..,.. afıtdır· An 
Bunlardan onunun yaraeı b1JDJI ol· 
lru &ltmda birçok 6111 
1DU1 muhtenıeldlr. 

,,., ... ,.~ ...... .,., .. 
R•ılar 

ÇelkO SJoV0 p-
Prq, 8 (A,.A.) -30 R• Dl~ 

zetesl. sabJt;aııJD ~ NkfGıd 
tevkif etmlt ve u haber ver
hapee koymUf olduiUD Sovyet a-
ınelttecUr. Bu muh~-=-W• menauP 
leyhtan gtzll bir 
bulunuyorlardL _ 

.Ayni .ıyul ınaJıafil, Y e 
lngitereye garbi A vrupaya 

form':..ııııutıerinl tahdit edebilmek 
~ bahfedeceği mUtaleuml ile 

ri ıurnıektedirler. h l 
tngiltere hUkQmetl, Habet iti a • 

tedilir edilmez bu meeeleyi dikkat ve 
ihttmaınl• tetkik etmek tasavvurun· 
dadır~·:-------

Amerlkacla Cumhur 

Relslil lnflhabatl 
e (A.A.) - Kalifonıl· 

V~n, ilk tntJhabatta Rusvelt 
yada yapıl~· tJd rakibi, esı 
4.982 reY almJflardir. RetatcUmhur 
n 431 reY de Ruzveltln CUmhuri • 
D~ olan cenubi Dakota va
yet.CJI lAJldOn. 9.362 rey ile baft& gel
!9'ektedb'· 8oOl'&h iM 8.163 rey almıf-
tır, 

Afrikada Almanya 
lngiltere ·Rusya k k' için müstemle e yo · 
den·ız anlasması 6 <A.A.> _ "Cenubi 

$alllbW"Y· -~• Unue 
· Tal Ajan81 odeeia" bUtçe mUzaken- m 

Moekova, ' (A.!.!~ya htlkAme- :!ne töylemlt olduğu bir nutukta 
bildiriyor: Büyük. Sovyetıer B1r- TaDPDylka'DDl AbD&Dyaya terkedil 
tbıin teklifi tıseriJıe, ile tııgiltere eel lhtim•Hne dair olan pyiaya 
llğl hilkbıetl. SoY)'9tler hakJanda bir ~eden cenubi Rbodeala BafVe-
&rumda denlS ~ ınOl&kerelel'- kili, bllh..- deıniftlr ld~odeaia ile 
&nlqmaya varınak !takatini bildir • Böyle birfeY, fimallynl amanda 
de bulunmaP ınu ya hilk(uDetbıia cenubi ~t ;:ı Afrika ~ 
ını,t.ır. BUyllk Brit&D ~ Po~eı:ıacaktır- ~ AJman
tekUfl, denls iDfA8U den bafkat bir tehllk mJekeye sahip olmak me 
kaqıııJdı oıarak ıe-ti*ı mllerinln yaıım m'::,ı bir huaumetimls yok· 

HeybeUdekl büyük 
meyva fidanlığı 

1 

den oldufu için hizmetçi geldiği • 
vakit bayannı ölmUı buluyor. (Böy- . 
le bayağı bir elektrik çıngırağınm . 
madenden kolunun ölUme sebep ot- l 
dufuna mlaaller çoktur). 

Bir ahçı kadın mutfatm<la bir ! 
ellle musluktan gUfUme au doldu- ! 
rurken, öteki eWe bir elektrik llm· 
baama dokunuyor ve hemen gidi- · 
yor... : 

' Görllyoreunu. ki bu misaller ve ı 
ı zaten elektrik kazalannın hemen r 
1 hepsi, ya banyo odasında, ya rput- l 
1 fakta oluyor. Onun için Avrupalı·' 

l lar evlerde elektrik cereyanını en 
ziyade banyo odasında ve mutfakta 
tehlikeli görürler. Bizde bu iki ye

l re hela aralıklarında musluk bqla· 
nnı da ehemmiyetle lllve etmeği 
unutmamalıdır. 

Elektriğin ev içinde en ziyade bu 
yerlerde tehlikeli olmaaınm sebebi-

Heybelldekf fidanlık ve sahibi nl kolayca tahmin edeniniz. lnaan 
Mahmut Sadık derisi iyice kuru oldufu vakit elek· 

Ziraat umuml mUdürU .Abidin, di1n tıik cereyanının geçmesine az çok 
vtllyet ziraat mi1dllrtl Taülnle Bq- enpl olur. Fakat deri J8lak, yahut 
belladaya giderek, plljm arkumda- l&dece rutubetli oluna elektrik ce
kl bUyilk ar&llde Mehmet a.dık t&- reyaıu vücuttan gegerek toprafa gt
rafmdan latanbulcla ilk defa vtlcude der ve blllralnis ki, herhangi bir 
get1rllen mandarine fldubtmı ve çi elektrik teli, tanalyonu ne derecede 
çek babÇMlni tetkik etm1ftlr. Vekl- oluna olaun, toprafa baflı olunca 
letçe takdirname alan Mehmet Sa· hemen blr cereyan bbıl olur. Yal· 
dık, tidanbk Ye olçek bahçeai hakkın nız 220 veya 110 voltluk defil, da
da izahat vermlftir. Ziraat umumf ba qafı tansiyonda cereyanlar bile 
mUdUril Abidin, fldanbğı ve turtan- insan için tehlikeli olurlar. 

Yeni kontenian llstesl 
Ankara, 6 (Tan) - Ekonomi Ba· 

kanlığı 20 mayısta neşredilecek olan 
yeni kontenjan listesini ihzara başla· 
qtır. 

Hidrellez, dün çok güzel geçti 

Çlnıenelerln •ilentısı 

Kliıthanenin dünkU kalabalıtı tesırtııta buJUDaD JıarP :ııerlnl ve :e1:.~at Almanyanm kendisine U: 
keyfiyet itibarile baZJ tahda tasnifini gun. dU9mlyen bir veya iki muedahed ~ 
b n1 bir tarl t ed bileceğini tsbat ec""6' 

u gemilerin ye .Bu husutt& mU- ye riaye cı:,. beklememiz muvafık 
ihtiva eylemeJttedir ı..onclrada bafla- samana k:taıe1mndaY11o 

da karanfilleri çok beğenmİ.f, kendi- qin asıl can sıkacak tarafı şudur 
sini tebrik ve te9vlk etmiftir. Ziraat ki, evlerdeki gibi aşa.fi tansiyonda DUn Hidrellezdl. Hidrellezde kırlara gitmek, kuzu çevirmek eski blı 
umumi müdürü bugün Trakyaya gi· elektrik cereyanlan yükaek taaiyon· adettir. DUn sabah, hava kapalı olduğu için pek az kimseler kırlara çık· 
derek muhacirlerin zirai vaziyetlerini lu cereyanlardan daha tehlikelidir. mlftır. Oğleden sonra havanın düzelmesi üzerine, birçok aileler Kiiatha· 
t..ttldk edeeelctfr YUkaek tanalyonlu elektrilr M"eV-. • 1'4ye, MecidiyeköYllne ve dlfer meal re yerlerme Rftmlalerdir. 

-erelere yakDlda oiaedı m 
aacutır. 
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Bu sırada Meclisi Meb'usan reisi 
Reşat Hikmet Bey vefat etmişti 
Meclisin birdenbire bu suretle fa

aliyete geçmesi, derhal Damat Fe
rit Paşanın, sarayın ve muhalefet 
erkanının nazarı dikkatlerini cel
betmiş; bu hareket, milliyetperver
lerin taarruza geçmeğe başladıkla • 
rma bir delil addedilmişti. 

Şubatın 27 / 28 inci gecesi, Da
mat Ferit Paşanın konağında mu
halefet erkanı tarafından bir içtima 
aktedilmişti. Bu içtimaa padişah ta
rafından da Hazinei Hassa MüdürU 
Umumisi ve Vahdettinin Başmüşa
viri Refik Bey gönderilmişti. Cere
yan eden müzakerede, milliyetper
ver mebuslara göz açtırmamak için 
mühim kararlar verilmişti. 

Bu kararlar, başlıca iki nokta 
t1zerinde temerküz etmişti... Bun
lardan birincisi ; (padişahtan alına
cak bir irade ile) meclisin derhal 
feshedilmesi idi. Diğeri de, kabine
nin iskatile Damat Ferit Papnın 
riyaseti altında bir kabinenin ikti
dar mevkiine getirilmesi idi. 

celbediyordu. 
Bu faaliyet, uzun sUnnemişti. Sa

rayla müttefik olan bütün kuvvet
ler arasında, kırk sekiz saat zarfın
da şu kararlar verilmişti : 

1 - Kabineye cebir ve tazyik ya
pılarak istifası temin edilecek... Şa
yet, Ali Rıza Paşa ısrar eder de 
mevkiinde kalırsa, derhal Hürriyet 
ve İtilif Fırkasile İngiliz Muhipler 
Cemiyeti ve Nigehban Grupu men
suplarından birkaç yUz kişi Babıali

ye gönderilecek. Tıpkı İttihatçıların 
yaptığı gibi, Babıali basılarak - gn. 
ya, m~etin galeyanile - Rıza Paşa 
Kabinesinin hayatına hitam verile • 
cek. 

2 - Yeni kabinenin riyasetine Da
mat Ferit Pa,a gelecek ... Kabinesi
nin en mühim erkanı da şu suretle 
teşekkül edecek: 

Mustafa Sabri Efendi şehislam; 
Kiraz Hamdi Paşa harbiye nazın ; 
Adil Bey dahiliye nazın; Rıza Tevfik 
hariciye nazın... ve saire ... 

3 - Meclis, derhal feshedilecek .. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz. karakte

rin; ?.i size söyliyelim ! 

Faaliyet haya 
tında kendini gös 
termiyen, ken • 
dini dışarı vermi· 
yen birisi. Olduk
Ça lenfavt. Hisle· 
ri ve ihtirasla
rı, içinde balıklar 
olan bir vazo • 
nun suyu nasıl 

göriilürse öyle 
göriinür ve da
ima içersinde kı-

H üsnü mıldanır, durur. 

• Fena kullanılmış veya klfi derece-
de kullanılmamı§' 
bir enerji ifadesi • 
ne sahiptir. Çe • 
kingen bir hassa • 
siyeti vardır. Ter -
cihleri ile tahdit 
edilmiş bir dost 
grupu içinde yaşa
mak ister. Kuman 
da, tayyare gibi 
yüksekte bulu -
nan şeyleri tahay
yül eder. Haddi za 

Ertesi günü bu kararlan öğrenen 
padişah; meclisin feshine dair ve
rilen karan beğenmemiı; ve: 

- Nasıl olur? •. Saltanat devrim
de, birinci meclisi feshettim. Bu 
yüzden de aleyhimde birçok dedikodu 
ya sebebiyet verdim. Şimdi bu 
meclisi de feshedersem, artık bUtun 
Anadoluyu aleyhime çeviririm ... 
Buna, başka bir çare bulmak, ken~ 
dimizi mes'uliyet altına sokmamak 
lazım. Bir de, bu noktadan düşünül-

Fakat fesihten evvel meb'uslardan 
bazıları tevkif edilerek Maltaya gön
derilecek. 

tında yalnız kal • Sami Oüngör 
mıış bir çocuk tabiati vardır. 

ıün. 
Demişti. 
Damat Ferit Paşa, Padişah Vah

dettinin bu suretle fikir beyan et
mekten maksadı ne olduğunu anla
makta gecikmemişti. Kendisi ile 
lngilizler arasında irtibat vazifesini 
gören üveyoğlu Prens Samiyi der
hal İngilizlere göndermiş; mecliste-

4 - Cephelerde derhal şiddetle 
taarruza geçilecek. Kuvayı Milliyeye 
kallı kat'i bir zafer temin edilerek 
artık milli müdafaaya hitam verile
cek. 

5 - Istanbulda, bir (şurayı hila
fet) teşkil edilecek. Bu şnranm bir 
kısım azası da, yabancı islim mem
leketlerinden gelecek olan azalardan 
terekküp edecek. 

6 - Bolşeviklik aleyhine fetva ve
rilecek ... Şayet Kuvayı Milliye men
supları fikirlerinde ısrar ederlerse, 
bunlar da bolşevik addedilerek hak
lannda bu fetva mucibince (idam) 
cezası tatbik edilecek. 

(Arkası var) 
ki milliyetperver azaların birer ba- - ----...... ==== =-==-==
llane ile tevkifi, gösterilecek bir 
tedhit hareketile meclisin eeddedil· 
r i ; Rıza Pap Kabinesinin devrll
ı i için yapılacak harekette, yar
dım gösterilmesi için gizlice mtl7.a
kerata girişmişti. 

İngilizler, Akbaş deposundaki si
lahların cebren Anadoluya naklin
den .. Bandırmaya gönderilen · Ingiliz 
müfrezesinin Kuvayı Milliye tara
fından tehdit edilerek kasabanın 
tahliye ettirilmesinden.. ve bilhas
ea, Eskişehir ile ıimendifer hattı 
boyundaki İngiliz askerlerinin iıgal 
ettikleri mevkileri terke icbar edil
melerinden dolayı milliyetperverlere 
kal"§ı ate§ pUskürmektelerdi ... Onun 
için İngilizler, kendilerine yapılan 
teklifi, ıühuletle kabul edivermiı • 
lerdi. 

Bu sırada Meclisi Meb'usan Reisi 
Reşat Hikmet Bey, Tıp Fakültesi 
hastanesinde vefat etmişti (29 Şu
bat 1336 pazar.) Cenaze parasına 
bile malik olmıyan bu dUrUst ve 
namuslu zatın vefatı, kendisini ta
nıyanların kalbinde çok acı bir te
sir husule getirmişti. Fakülte Reisi 
doktor Akil Muhtar Bey taratmdan 
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~bone ve ilan şartlan: 

• 

Bir aylık 
s • 
6 .. 
l pılldıı 

Türkiye lda O.n lcir 

Lln R. 

ı 50 
4 -
, 50 

14 -

Llnı K 

ı -
14 -
28 -

Sigortalı abone prtlan 
l'ılhk Altı aybk 

1700 900 

Dln için Dlncılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

KQçOk lllnlar doğrudan doğ· 
ruya idaremizce almabillr. 

KüçOk Ulnlarm 5 satırlığı bh 
defalık 30 lrunqtur. 6 eatırdaD 
tazlUJ lc:fn eatır bqma 5 ~ 
almır. Bir defadan fazla tc;tn ye
~ndan ~ 10 kunıe tndlrlllr. 

parlak bir cenaze alayı tertip edil· cı·ıd gu··zeııı·gv •• 
miş; bUttln tıp talebeleri bu alaya 
iştirak etmiıti. 

Tıp talebeleri, cenazenin Ayaeof
yaya na.kline kadar tabutu kimaeye 
vennemitler; bizzat kendileri el U. 
tünde götürmUılerdi. Bu inAnl ha· 
reket bile derhal muhaliflere bir de
dikodu mevzuu teekil etmtı; talebe
lerin bu tekildeki hareketi, mllll • 
yetperverler lehinde bir nUmayiı te
llkkl edllmlıtl... Fakat bu dedikodu 
alevlenmeden, daha mühim hldisat 
zuhO.ra gelmişti. 

İngilizler her şeyden evvel Ana
doludan lstanbul matbuatına ge
len haberler ve havadisler üzerine 
konan sarusUrU ıiddetlendirmiıler; 
bilhassa Türklerin cihan efktn u-
mumiyeelne yükseltecekleri tlklyet .. 
sadalannı boğmak iıtemiflerdi. Son VENOS PUDRASI : 
ra da büttln muhaberata ııla bir Çehreye hilkatin veremlyeceft yu
kontrol koyarak Anadolu efkln mup.k, cazip ve tatlı bir beyazlık 
umumiyeeile latanbulwı - ve hat- verir. 
ti, bütün dünyanın - al&Jraaım kea- VENUS KREMi : 
meğe karar vermielerdi. ne beelenen bir elle! c!Unyanm en 

İngiliz ve Yunan liyul ve uke- taravetli gllsellllidir. 
ri mahfellerinde mUhim bir faaliyet VIDNOS RUJU : 
göze çarpıyordu. Saraya memup Kullanan bir dudakdan gıkan her 
bazı mühim eşhas ile HUrriyet ve kelime bir atet damlUJ gibi yakıcı 
itilaf Fırkasmdan ntlfuzlu phaiyet- olur. 
lerin ve bilhassa Salt Mollanm, VENOS RfM'EJ.t ı 

iRTiHAL 
Beşiktaşta Vidin eczanesi sahibi 

Bay Ali Riza vefat etmiştir. Bugün 
cenazesi Beşiktaş Sinan paşa camiin
de öğle namazı kılınarak medfeni 
mahsusuna gömUlecektir. 

Bugün MELEK'de 
Matinelerden başhyarak 

2 FiLM BiRDEN 

-Renkli Peçe 
Baş rolde 

GRETA GARBO 

2 -Yaralı kuş 
Onıyan : 

P'AULA V~~tJl!LT 

Bu akşam 

SARAY 
Sinemasında 
Milyonerlerin macera, lUks ve 
aşk hayatını musavver bir dram 

ZEVK 
GEMiSi 
filmi başlıyor. Asri bir Transat
lantik vapurunun ihtişamı ara
sında cereyan eden bu p.heserin 
baş rollerinde 

N ANCY CAROLL • 
GENE RAYMOND 

Deniz Yolları 
iŞ L E TMESI 

Acenteleri: Karaköy Köpril 
TeL 42362 - Sirkeci MUhllrdar 

aade Han. Tel 22740. 

Mudanya hattı 
10 Mayıstan itibaren ~az tari

feleri başlayacaktır. 

- Vapurlar İstanbuldan Cumar
tesi günleri 14 de diğer günler 
8,30 da Mudanyadan Pazardan 
maada günler 11 de Pazar gün
leri 18,30 da kalkacaktır. 

lstanbuldan Cuma, Salı, Per
şembe günleri kalkan postalar 
Armutlu ve Mudanyaya uğra
yarak Gemliğe kadar gidecek
ler ve Gemlikten erteei günleri 
kalkıp ayni iıkelelere uğrayarak 
İstanbul& döneceklerdir. 

Vapurların Yaz seferlerinde 
SUr'atleri arttınlmışbr. 

- ekseriya Yunan b.rarglhma alt ile tuvalet gören kirpikler kalplere 
askeri otomobillerle - arzettiğimiz ok gibi saplanır. 

Pazar günleri latanbuldan 
8,30 da kalkan vapur Mudanya
ya 12,15 de varacak ve Mudan
yadan 18,30 da kalkarak tstan
bula 22,30 da varacağından 
Bursayı gezerek ayni gün dön
mek isteyenler bu postadan isti
fade edebileceklerdir. (2486) 

mahfeller arasında bez çözdükleri Beyoğlunda: tanınmış Karıman N. 
göriilüyordu. Bunlar arasında Ki- Tarika, Şark Merkez Itriyat ve tu-
raz Hamdi Paşa ile Ferit Paşa Ka- hafiye mağazalarında eatılır. 
~neeinde harbiye nazırlığı etmiı Deposu : EVLİYA ZADE NURED· 
olaB bir zat bilhassa nazarı dikkati DİN EREN. latanbul • Bahc;ekapı. 

MEMLE KET MANZARALARI : Tokat hastanesi 

M EM L.E KETTE "TAN ,, 
Trakyada bir arıcılık 

kuruluyor kooperatifi 
Edime, (Tan) - Trakyada ancılık kooperatifi nizamnamesi, yeni çıkan 

Kooperatif Kanunundaki eeraite uydurulmuştur. Yeni açılacak olan koo
per atifin merkezi Edirne olacaktır. Yavaş yav~ Trakyanın büttln illeri
ne yayılarak birlikler vücuda getirecektir. Ancılık kooperatifinin tekniğe 
uygun şartlarla istihsal edilecek bal ve balmumunun satışı için de mer
kezler kurulacaktır. Istanbulda Ekonomi Bakanlığının himayesi altnid& 
bir satış deposu kurulması muhtemeldir. 

Samsunda şarbon mücadelesine 
başlandı, yeni bir 

sif ad istasyonu kurulu.lJOT 

Pazarcık ilçesi 
sıtma mücade 
Pazarcık, (Tan) - P~ 

e1J ve ~s dükkandan mart~. 
bir Uçe kurağulır. Genil 
pirinç yeti§tirilir. Antep "' 
Bine yoll411ır. Emaf ihti:.o111._."lil 
Antep ve Jılar~tan t~ 
Belediye bütçe.tt 1.3t0 1 
aene.rinde kaaabanın .'911ıMllll 
Tünel Suyu demir bonUa'11 
dilerek bir depo ve ~ 
tır. Kaaabada aıtma ~1' 
Doktor ve eczacs yoktwr. 
yar olmak flzere iki ~ 
memuru vardır. Bir 7ı.flktl 
bitlit1 g6nderil~ai için A"tlf 
tine müracaat edilmi§tir. tı 
dört muallimli ve 'bef aı~~ 
ve köylerde birer mıuUZ 
üzere dokuz okul vardır. 1J" 
teplerde ,+.76 erkek ve B.t 
Jf eoouduta u olmaaı k6-J 
köylerden uzak olan ba~, 
tarlalannda ale'ldde bir ~ 
otwrmalanndan ileri 
lrCJ3G001/CI 107 kqy~ 
lar da 95 muhtarla .,..,.. 

Su tesisatı 

Mudanya belecP 
--~~ müteahhidin lh 

Sifad için getjrilen ayiı rlardan biri 

Samsun, (Tan) - Samsun bay- Islah işlerine gelince, geçen yıl 
tarlık işleri düzenle geçmektedir. olduğu gibi bu yıl da Ceyhandaki 
Samsun ve havalisinde her sene şar- aygır deposundan dördU hallı kan 
bon hastalığı görUlen 75 köy tesbit Arap ve UçU halis kan Nonyoa ol
edilıniştir. Bu yıl buralarda bu has· mu Uzere 7 aygır gelmiştir. Bu 
tahkla şiddetli mücadele yapılacak- aygılarla merkez ve kazalarda si
tır. Bu köylerin bir kısmı her sene fad yapılmağa başlanmııtır. Bu yıl 
şarbon çıkan köyler, diğer kısmı da gönderilen Arap atlan kısrak sa-
2 • 3 sene evvel çıkmış ve bir daha hiplerinin memnuniyetini mucip ol
vukuat vermemiş köylerdir. Ziraat muştur. 
Bakanlığı buralarda mUcadele ya- Bu yıl merkezde 2.250 lira sarfi
pılması için taze aşı ve serum gön- le bir de altı hayvanlık sifad istUi
dermektedir. Bir haftadanberi bu yonu yapılacaktır. Koşu yerine mo
ite b&§lanınıttır. Merkezi vil&yet dem bir iekilde baluli mUşterek ma
elemanlarile. kazalardaki köylerin halli inşa edilecek ve bin kitilik tri
qw h&rlç villyetlerden yardım için bUnler de esaslı bir eekilde tamir 
gelecek ziraat ve baytar memurlari· edilecektir. Bu işler 20 Mayısa ka
le birlikte bapnlacaktır. Bu me· dar bitirilmiı olacaktır. 
yanda tehir hayvanlan da &fl}ana • Bundan başka bu yıl bütçeye Jro
cak ve Samawı belediye bölgeal da- nulan tahaisatla ıifad iıtuiyonwıda 
hlllndeki bUtt.ln hayvanlara konıyu- , . . . 
cu &IJ ve serum yapılacakbr. Son yapılacak aun i aıfad ıçm bilcUmle 
gtlnlerde Kava.im bazı köylerinde allt ve edevat aatmalmacaktır. Bu 
yeniden p.rbon vak'uı <hl.her alın· aletler almdıktan eonra gelecek te
IDJI ve fenni tedbir ittihaz edilerek nekl aifad mevsiminde bunlardan a-
&IJ yapllmıetır. z:ımi istifade temin edilecektir. 

Kandırada yeni cadde açılıyor 
Kandıra, (Tan) - Kasaba içerisin de 1,800 metro murabbalık bir cad

de yapılacaktır. Ça.rtıda altı tane et alım satım dUkkinı tesis edilecektir. 
Parti yanında bulwıan mezarlığın park haline getirilmesi iti hararetle 
devam ediyor. Köhne oluşlarmdan dolayı yıktırılacak evler boşalttınlmalc
tadır. Geçen gün, tahliyesinden bir saat sonra bu harap evlerden birisi, 
anl çökmüştür. Evin sahibi Fatma iaminde bir kadındır. Ko!Dfularma II· 
ğmmıştır. 

FRANSIZ TiYATROSUNA GlDlNlZ 
Bu Cumartesi gecesinden itibaren her gece 9 da 

Amerik&'dan yeni gelen 

Protesnr ZATi SUNGUR 
tecrtlbelerine başlıyacak : 

1 - Bir kadının orta yerinden deıstere ile ke
sildiğini, 

2 - Bir kadının gözlerinizin önünde iskelet ha· 
line geldiğini, 3 - Bir kadının gülle ile göğsünün delindiğini ıöre
cekslniz. Fiatler: 100, 75, 60, 50, 30. Localar 300 ve 400 kr. 
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Alman birliği Avusluryada doğmuştur 

A vusturyanın 
hakh olduğu 

korkmakta 
anlaşılıyor 

• 

Fakat tehlike yalnız Almanyadan değil, Avusturyanın içinden de 
gelmektedir. Viyanada bile Almanya ile birlik istiyenler var 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Ayakta güzellik 
İnsan ayakta dururken iki türlü 

vaziyette bulunabilir. Tabii duruş 
kendisini gevşek bırakmaktır. Fakat 
böyle gevşek duruşta adaleler sili -
nir, omuzlar düşerler ve arkaya doğ
ru giderler, arka kamburlaşrr,boyun 

öne doğru gelir, kann biraz ileriye 
çıkar.Bazılarında bilakis omuzlar ile
riye doğru düşer, göğüs içeriye girer 
ve biraz da bükülür. Omuzlar böyle 
ileriye doğru düştüğü vakit köprü -
etik kemiklerinin üzerinde "tuzluk, 
biberlikler,, peyda olur. Bu "tuzluk, 
biberlikler,, her vakit zayıflık ala -
meti değildir. İyi durmasını bilmiyen 
balık etlilerde bile görünür. 

Kolayca tahmin edersiniz, böyle 
gevşek duruş hiç de gi.izel olmaz, za
ten güzel olan bir vücudu bile çir
kin gö~terir. 

İnsanı güzel gösterecek olan ger-

Almanların Ren•e sevkettikferl ağır toplar 

. i gin duruştur. Baş dosdoğru durma
lıdır.Fakat- eski zaman "hanımefen 
dilerinin,, yaptıkları gibi - arkaya 
doğru gitmesi güzel olmaz. Baş ar
kaya doğru gidince belki bir "aza
met., ifade eder, fakat kadında ol -
'sun, erkekte olsun biraz aptallığa a
lamet olur. Ayaktayken başlarını ar
kaya doğru gerenlerin fikir halleri-

Taymls'den: 1 ten daha az hakim değildir. Fakat Viyanadaki yahudilerin 167,000 ol _ 
'.Almanyanm Reni askeri işgal al- tehdit hariçten gelmektedir. duğunu söylenmekte ise de Alman 

tına alışı, Avusturyayı dişçinin bek- Evlerindeki radyolarında Alman kanunlarına göre bunların 350.000 _ 
leme salonunda bekliyen bir hasta istasyonlarını dinliyen Avusturyalı 400,000 e baliğ olacağı aşikardır. Vi
hisei ile bırakmıştır. Almanyanın Na?Jleri, kahvelerde ellerinin arka - yana nasyonal sosyalist olduğu tak
Avrupada başka gayeleri olmadığı sından biribirlerini ikaz ile "fısılda - dirde Yah.ıdi meselesinin nekadar 
hakkında sözleri komşularını ikna ma propagandasına,, hararetle de - büyük olacağını bu rakamlar çok i
etmemektedir. Nasyonal sosyalizm vam etmektedirler. yi ispat eder. Hatta şimdiden birçok 
ismini alan Pan - germanizm Bohem Son zamanlarda ümitsizlenmeye Viyanah gençler Yahudi aleyhtarh
yada ve Avusturyada doğmuştur, ve başhyan bunlar Renin işgali ile ye- ğı ile temayüz etmiye başlamışlardır. 
Avusturyalıların kanaati veçhile A- ni ümitlere düşmlişlerdir. Bütun lm- Bunlar şryle iddia yürütüyorlar: 
vusturya ve Çekoslovakyanm Al - paratorluk ihtişamı kaybolan miskın Dünyanın nüfusu 1,860.000.000. Bu
manlarla meskftn kısmını Almanya- bir Viyananın yerinin Almanya ile nun ancak 16,000,000 u yahudi. Ya
ya ilhak gayesini gütmektedir. Bu birleşmiş büyük askeri kuvvetlere hudilerin diğer halka nispetle az ol
kanaatlerine delil olarak Viyanalılar sahip, silah fabrikaları gece gündüz masına rağmen niçin böyle temayüz 
Bitlerin Mein Kampf kitabına ve işliyen, sömürge sahibi muzaffer ve ediyorlar? Tiyatrolarda, lüks resto
Reicshtaga Avusturya ve Çekoslo- nüfuz sahibi bir Viyana tarafından ranlarda, sayfiye yerlerinde her yer
vakyadan kaçan Nazi önderlerinin işgal edildiğini tahayyül etmiye ba:J- de, amma her yerde yahudiler diğer
ıeçilmiş olmasına işaret ediyorlar. lamışlardır. terinden fazla .. Bütün mali işler on
Eski bir Avusturya dış bakanı Dok- Maamafih tehlikenin sadece Al- tarın elinde. Basın bile onların fi
tor Mataja Renin işgal edilmiş olma- manyadan geldiğini zannetmek ha- kirlerini an:settiriyor. Niçin, ni~in 
BI Uzerine Almanya Avusturyau ma talı olur. CUnkU son zamanlarda böyle olaun? 3ahudiler niçin hakim 
kinalı kuvvetlerle ani bir bUcum Katoliklerlı'J g'azetesi olan Retchpoet olsun! 
yaptığı takdirde, Fransanın artık A- bile Nasyonal - Sosyalist fikirleri lşte, yahudi aleyhtarlığı, büyük
vusturyaya yardımı imkansız oldu- tasvibe başlamıştır. Reichpostun pan tük arzusu, Viyana:vı eskisi gibi bü
ğunu da iddia ediyor. Mataja bu id- germanist, ve yahudi aleyhtarı fikir- yük bir devletin merkezlerinden gör
diuında bugün için Avusturyalıla - teri yaymıya başlaması Avusturya i- mek arzusu Avusturyayı Almanya 
nn korkulanna tercüman olmuş o- çin cidden büyük bir tehlikedir. ile birleşmek yolunda dahilden teh-
luyor. Çünkü onu Almanyaya yakınlaştı - dit eden tehlikeler. 

Avusturya ve Çekoslovakya müm- rır. Bir gün gerek dahili, gerek harici 
kUn mertebe müdafaa sistemlerini Avusturya yahudileri! Viyananın tehditlerin el birliği ederek Avustur
takviyeye çalışmaktadırlar. Renin Nazi olması ne büyük bir felaket o- yayı haritadan yok edivermesinden 
işgali onlara iyi bir ders vermiştir: lacaktır. Gerçi resmi istatistikler korkulur doğrusu. 
Paktlar ve uluslar kurumu emniyet-
lerini temine ki.fi değildir. Hazreti 
Yunus bir kere balinanın karnına 
girdi 1'1, kuruma müracaatla bir 
'ey kar etmiyeceğinl anlıyorlar ve 
böyle bir halin önüne geçmek için la
ıımgelen tedbirleri alıyorlar. 

Hücuma maruz kaldıkları takdir
de dünya mütearrıza karşı hareke
te gelmeye mecbur kalıncaya kadar 
dayanacaklarını umuyorlar. 

Renin işgalinin A vusturyadaki ne
ticesi ikiden ibarettir: Italya ile bir 
tedafüi anlaşma yapmak, ve mecbu
ri askerlik ilan etmek. Çekoslovakya 
ise yeni bir mUdafan kanunu ittiha
zına şitap etmiştir. Bu kanunu mil
li müdafaa bakanı föyle izah etmiş
tir. Bu kanun ham tehdidi karşısın
da herkesi ve her şeyi devletin hiz
metine amade kılacaktır. 
B~ok deliller A vusturyalılarm 

korkularında haksız olmadıklarmı 

ispat etmektedirler. Meseli., Dolfü
ailn katlinden sonra resmi bir Alman 
bildiriği Almanyanm bu işte kat'iy
yen alakası olmadığını ilin ediyordu. 
Ve Hitlerin A vusturyadaki adamı 

Herr Habichtin bu işe parmağını 
ıokmuş bulunmasının hatalı olduğu
nu bildirerek Habichtin itibardan 
dUşUrüldüğU söyleniyordu. Diğer ta
raftan Hitlerin A vusturyaya gönder
diği Herr von Papen Dollfuss mese
lesinin Herr Habicht tarafından ih
zar edilmiş olduğunu açıkça söylü
yordu, ve Herr Habichtin bu yü7.den 
Hitler tarafından terkedilmiş olduğu 
nu iddia ediyordu. Fakat yeni Rei
chstag'ta Habicht Hitler ve Papen
le birlikte mevki almış bulunmakta
dır. 

Renin işgali Avusturya nazilerini 
tekrar faaliyete geçirmiştir. Bilhu
ea bu arada Fenika Sigorta şirketi 
skandalinin çıkmıt olması bu faali
yeti arttırmıştır. Birçok Avusturya 
1ı Naziler Avusturya nasyonal sos
yalizminin bu Feniks skandalinden 
doğacağmı biribirlerine söylemekte -
dirler. 

Şuşnlng hUk\imetf, memleketin 
dahili vaziyetine diğer diktatörlük -

Konseyin vazifesi çok mühimdir 
Habeş hezimeti karşısında Uluslar 
Kurumu paktını kurtarmak ıa~ım ! . 

Journal de Moscou gazetesi, Millet- ! di, yeni bir taarruz halın?e ,kendı 
ıer Cemiyeti Kon~yinin önümüzdeki müdafaasının lüzumu veçhile olma-
celsesine tahsis ettiği başmakalesinde sına hazırlanmalıdır. . 
diyor ki: ~imaye t~?~:leri evvelden tesb~: 

"Hayat, Milletler Cemiyeti müza- ve ıhzar edıl~ıgı ve bunların k:'-t ı 
kerelerinden daha çabuk yürüyor. ve ki.fi olduguna tam kanaat hasıl 
Konseyin ruznamesine konulmuş o- olduğu takdirde, üçüne~ taarruzun 
lan meselelerden biri daha şim- vuku bulması muhtemeldır. . 
diden mayıs nıznamesinden geri Mussolini'nin zafe:i, ~şiki.rdır kı, 
alınmış gibidir. Negüs, her halde ~ütün ~illetler Ce~~yetı ve kollek-
1talya;ıı karşı mücadeleyi terke ka- tıf emnıyet prensıpı muarı_zlaı:ının 
rar vererek Habeşistandan kaçmış- zaferidir. Bu~lar! . da_h8;. şım~~~e? 
tır. Milletler Cemiyeti Kurumu ide- Milletler Cemıyetinın ~ ıflas ettıgını, 
al olsaydı, yalnız !talyaya karşı mü- hiçbir şe!e yaramadıgını ve fay~
cadeleye devam değil, bu mücadele- sız. oldu~n~. h~ykınyorlar: . Bı~e 
nin mahsus surette takviyesini de gehnce, bız . Mıll~tler. ~~ıyetı !np 
akıl kabul edebilirdi. Bununla bera- bir şe~e nafı de~l mıdır. ı:ek. al~ 
ber, Milletler Cemiyetini idare eden o?u bır şeye nafı hale getırehm .. 
azalar arasında halen hüküm süren dıyoruz ve o zaman o yalnız nafı 
teşevvliş itibarile, konseyin de Ha- değil, ayni zamanda elzem de ola
beş şefinin girdiği yola gireceği caktır. 
ve mücadeleden vazgeçeceği tahmin Milletler Cemiyeti paktı, zecri ted 
olunabilir. İtalyan - Habeş anlaş- birlerin ne gibi hallerde mütearrıza 
mazhğının tasfiyesi, konseyin ~az~- karşı tatbik edileceğini, kimin bun
fesini bir tek büyük meseleye ınhı- ları tatbikle mükellef olduğunu, ta
sar ettiriyor: Orta Avrupayı, üzeri- arruzun nasıl tesbit edileceğini, ted
ne doğru yürüyen tehlikeye karşı birlerin ne zaman mer'iyete girece
müdafaa... SembolU Lokar:nonun ğini ve bunların tatbikindeki mec
bozulması olan büyük mesele kon- buriyeti sarih olarak bildirmemek
seyin ruznamesinde mevcuttur. Mev tedir. Bu meseleye bir sarahat ve 
zuubahs olan iş, Habeş akibetinin vuzuh vermek için yapılan teşebbüs
milteaddit Avrupa devletlerinin de ler, bazı hallerde kendi iştirakleri 
uğramasına nasıl mini olmak lizım hususunda kaydı ihtiraziler düşU
geleceğidir. nen.. elastikiyet.. amatörlerinin 

Milletler Cemiyeti yeni bir bezi- mukavemetine uğramıştır. 
mete uğramıştır. Fakat bu bezi- Milletler Cemiyetinin ve paktının 
met, Cemiyet bundan icap eden der- şimdiki iflası, henüz kollektif emni
si almasını bilirse, kendisine müs- yetin iflası değildir. Zira bu emni
takbel muzafferiyet ve muvaffakı - yet şimdiye kadar mevcut değildi 
yetler için bir hareket noktası teş- ve bunu şimdi ihdas etmek lazımdır. 
kil edebilir. Aşikardır ki, 1talyaya tatbik edil-

Milletler Cemiyeti taahhütlerini diği şekilde zecri tedbirlerle, Millet
tutmamış ve Çinin ve Habeşistanın ler Cemiyeti azasının istiklalini, bil
mildafaaamı temin etmemiştir. Şim- hassa Habesistan gibi coi?rafi ma-

ne dikkat ediniz. 
Ayakta güzel duruşta göğüs ger

gin olur, omuzlar biraz, ama az, ar
kaya doğru giderler. Karın göğsün 
ortasından aşağı doğru inecek bir çiz 
ginin daima gerisinde kalır. 

Bu güzel vaziyete kendinizi alış
tırma kiçin en iyi jimnastik - gene -
odanızdaki duvarın önünde, fakat 
yalnız topuklar, baldırlar, omuzdaki 
vassı kemikler ve kafatasının arka -
~iyle temas edecek surette, durmak
tır. 
Kadın iskarpinlerinin yüksek ök

çeli olması da bu gergin güzel duru
şu temin etmek içindir. Yüksek is
karpin giyilince vlicudun sıklet mer
kezi ileriye doğru düştüğünden, in
san muvazeneyi kaybetmemek için 
omuzlan biraz arkaya, fakat göğsü 
ileriye doğru, belin tabü büklümünü 
artırmaya mecbur olur. Ayak par
maklarının ucuyla yürümek ve dans 
et.~elot. hu 8Ar.ei- -iuru.u daha tjj_
zel gösterdiği için artistler öyle yu
rümeği pek severler. 

Bu gergin duruşun bir güçlüğü 
varsa o da vlicudiln sağ ve sol ta
raflarının mutlaka biribirine tamamı 
tamamına müsavi uzunlukta bulun
masına lüzum göstermesidir. Halbu
ki insanda - daha topallık denile -
miyecek kadar az olmak üzere -
iki tarafında fark bulunabilir. Böyle 
olunca kalçalardan birini lüzumu ka
dar yukarı kaldırarak iki tarafın ay
ni boyda görünmesini temin etm~k 
zaruri olur. Bu da biraz bolca bır 
rob içinee hiç belli olmaz. 

Oturma vaziyeti en güzel endamı 
bile az çok bozar. Yalnız, bacakları 
fazlaca uzun, fazlaca kısa, yahut bir 
az çarpık olanlar oturma vaziyetin
den istifade ederler. Her halde. o
turma vaziyetinde de vlicudün dai
ma gergin tutulması kan~~unu unut 
mamak lazımdır. Onun ıçın oturul
duğu vakit kollarını - l.ele dekolte 
olursa - gergin ve açık tutmalıdır. 

Lokman HEKiM 

niaları olmıyan Avrupa küçük dev
letleri mevzuubahs olduğu vakit, 
müdafaa imkanı yoktur. Bu kabil 
hallerde ekonomik zecri tedbirleri 
ve boykotajı, bütün aza için mecbu· 
ri olmak şartile, tam manasile tat
bik etmek lazımdır. Fakat, bu ted
birlerde ekseriya yalnız başına ta
arruz kurbanını kurtaramaz, muva
zi olarak süel tedbirlere müracaat 
edilmek lazımdır. 

Süel tedbirler bütün aza için mec
buri olamaz ve bu takdirde mınta
ka paktları yardıma koşacaklardır. 
lşte Milletler Cemiyetinin taarruza 
mani olabilecek ve mütearrızı ceza
landırabilecek bir vasıta haline ge
lebilmesi için yapılması icap eden 
tensikabn veçhesi budur. 

Lokar:no muahedesinin ihlali üze
rine yapılacak müzakereler, konsey 
azasının bu hakikati kollektif emni
yetin yegane yolun takibe amade o
lup olmadıklannı göstermek imkA.
nını verecektir. Bunun için, daha 
gelecek toplantıda Milletler Cemiye
tinin tensiki meselesini derhal mü
zakereye lüzum yoktur. Yakın bir 
istikbal, Milletler Cemiyeti idareci
leri olan devletlerin barışı bir Avru
pa felaketinin önüne geçilmesi için 
müessir çare olarak telakki eden 
diğer devletlerle beraber tetkikata 
mı, yoksa yine eskisi gibi sual ce
vap oyunu oynamaya ve mütearnzla 
muhtaralar teati etmeifo mi amade 
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HERGUN BiR ROPORTA.J 

"Kazaya karşı her zam 
tedbirli davranmahyızl 

" İstanbulda yaşıyan hiç bir vatandaş tasa 
etmem ki bir kaza 

mak ihtimalini göz önüne getirmemiş ols 

Feci bir otomo bil kazası 

Şehir meclisi azasından avukat 
Aziz, mahkemede işini bitirmiş; elin
deki gazeteye göz gezdiriyordu. Oku
duğu gazetenin "Tan,. olduğunu gö
rünce çabucak maksada geçtim: 

- Karileri sigorta ettirmek teşeb
büsün Ü nasıl buldunuz? .. 

- Ben de şimdi onu düşünüyor
dum. Yaşıyanlar lçin, nakil vasıta
larının herbiri, ayrı ayrı kaza kay-
naklarıdır. · 

Otomobile, tramvaya, otobüse, va
pura, hatta bunlardan hiçbirine bin
meyip yaya yürüyenler, günün bi
rinde, göze görünür ve göze görün
mez bir kaza ile karşılaşabilirler. 

Evinizden sapasağlam çıktınız. 
Fakat, birkaç saat sonra, oraya kan
lı bir kemik yığını halinde ve bir 
sedyenin yardımı ile, dönmiyeceği
nizden emin misiniz? Ben, kendi he
sabıma, lstanbulda yaşıyan hiçbir 
vatandaş tasavvur etmem ki, bir ka
za neticesinde sakat kalmak gibi 
korkunç bir ihtimali, gözlerinin önU
ne getirmem~ olsun. 

İata..hu..nnkt•itn kazag k,_.""-+~ 
kendilerini sig,orı...., ~iş o~anla
nn, hareketlerindeki isabeti dıtima 

takdir ederim. Fakat bütün vatan
daşlann, kazançlarından muayyen 
bir parayı sigorta için ayırmalarına 
imkan var mı? .• 

Şimdi ise "Tan" bu imkanı karile
rine veriyor. Hem de, hiçbir karşılık 
beklemeden ... Bilmem, bize söylent
cek başka bir söz kalıyor mu? .. ,, 

Belediyenin meşhur avukatı Rami 
"Tan" ı çok sevenlerden olduğunu 
söyledikten sonra, dedi ki: 

- Sizin şu sigorta tcşebbüsünilz, 
bizim evde öyle dehşetli bir alaka 
uyandırdı ki sormayın ... nk işim, he-

"Tan" ın karilerini si 
şartları arasında, "mesleki 
ler., de bulunsaydı, avuka 
dan istifade etmek isti ~---·· • 
şüphe yoktu. Bununla 
gortanın ·hangi nev'i olu~ 
yaptıran için, daimi bir hayat 
tisidir. 

Bir başka kaza sahnesi 

Bir yabancının dikkate 
dejer sözleri 

Birkaç gün önce şehrimize gelen 
Isveç Varşova ateşemiliteri Patrick, 
Balkanları ziyaret maksadı ile dün ls
tanbuldan hareket etmiştir. 

Askeri lise talebelerinin harbiyeye 
geçiş merasimini gören Patrick, as

kerlerimizden sitayişle bahsederek de 
miştir ki: 

0
- Çok gürbüz ve disipline alış

kan bir gençliğiniz vardır. Büyük ön
deriniz memleketimi7.de derin bir say
ğı kazanmıştır. Ona ve Türkiyeye kar 
şı büyük hayranhğmı vardır.,, 

olduklarını gösterecektir. 

Eskisi gibi devama amade olduk
ları takdirde, bütün meseleler ve 
ezcümle Avusturyanın istiklali me
selesi de Habeş meselesi için halen 
mevzuubahs olduğu gibi ruzname
den çıkanlabilecek demektir. 

Bojaziçi halk••'' 
bir isteil 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 

Piyasada yeni sene mahsulünün 
bol olacağı tahmin edilmekle bera-

BORSA · PIY ASA 
6 MAYS ÇARŞAMBA 

Para Borsası 

Alıt 

evif /!V: ~r ; 
et).Melet 

- her, rekoltelerin miktarı malum değil 
dir. Her sene olduğu gibi, bu senede 
rekoltelerin taayyün etmesinden ev
vel, piyasada müphem bir vaziyet ha
sıl olmuştur. Ziraat bakanının bu se
ne buğday piyasasında nasıl bir vazi
yet alacağı hakkında henüz bir fikir 
yoktur. Bu cihet ellerinde istok mal 
bulunan buğday tacirlerini çok ala
kadar etmektedir. Ziraat 'bankası da 
henilz buğday rekoltesi hakkında kat'i 
bir maliimat alamadığı için, buğday 
piyasasından nasıl bir politika takip 
edeceğini tayin etmiş değildir. 

Yeni kurulan fabrikalarda 
Maliyet fiatlerini düşürmek için 

Vekalet tetkikat yapıyor Sterlin 622.-

latıt 

625.-
12350 

167-

Bir işçi kızla evlenmek istiyo,.-
1 Dolar 123.50 

20 Fran11s fr~ 164.-
20 Belçika franıı ıo.- 84.-

23.-

ııhan Sezai imzasile = lemedi. Onu tesadüfen .'!i' t!:ı 
"!7 ya§tndayım. Evlenmek için zesi ile 8inemada gördu~ı 116~ 

önümde hiçbir maniim yok. Fakat nına çağırdı, gittim. Aynı ~ 
kazancım ancak yalmz yaşamama yalnı7 g?rdüm, sinem~Vo ~~ 
kafi geliyor. Evlendiğim takdirde teklfı ettım, kabu~ . ettı.eıdi. ~~ 
karımın maddi arzularını tatmin sonra o da teyzesı de g ""-'~ 
edemiyeceğim. Şu halde benim için na oturdıtk. Teyzesi zarı of':'"' 
bir tek çare kalıyor: Çalışan bir kız kızdı. Bir §ey söylem~~~ gilıİ! 

20 Drahmi 20.-

Esasen mevsim itibarile rekoltenin 
de şimdiden tahmin edilmesine im
kan yoktur. 

20 İlviçre fr. 115.-
20 Cek kuron 16.-
20 Ley 13,50 
20 Dinar 47.-
Liret Yetikalı 
Florin 
Avuıturn tilin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
lıvec; 1nırono 
Altm 
Banknot 

192.-
12,50 
22.-
21.-
22.50 
21.-
22.-
u-
31-

965,-
241.-

820.-
92.-
16,- • 
52,-

198.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.
S4.
SS.-

967,-
242.-

ile hayatımı birleştirmek. Onu ~~r sabah bc~lcdıyımcıef' :-~ 
içtimai vaziyetinin bcııdcn yüksek çen gun de ~ekledıı~. Bu dl IF. 

olması geçim.sizliğe en bii.yük bir se- ber gelmek '8tenıcdı. Be~ 
bep tellikki ettiğimden tahsil gör- dım, ayı:~ıdı"!!'. Sonradan sZ 
mü~ veya memur bir kızla kat'iyyen dum. Çunkü onu çok ~ 
evlenemem. Yegan. çare işçi bir şimdi ne yapmalıyımt Z:~ 
kızla evlenmemdiT. annesinden kork"l.•yor. On. I ~ ~ Hasılı rekoltelerin neden ibaret o

tacağı tamamile anlaşılamadığı bu 
mevsimde, piyasayı bir kararsızlık ve 
durgunluk kaplamıştır. Mamafih bu 
durgunluk içinde fiatlerde de bir gev 
şcklik vardır. 

Çelrler 
Çok namuslu ııt temiz bir i.Jçi kız la konu§mağı t. e k l' 6f.,,;. 

tanıyorum. Fakat buna bir türlü y i m t Acaba b~r ya: ,,; '
ce:raret edemiyorum. Bllnunla evle- var, onun vasıtasıle ha tJ'9' ~ 
nirsem mes'ut olabilecek miyimı Zi- dereytm! y~ksa mektup ()fllf " 

ra çok kıskancım ve kadının mü§te- ~m~ Ş~m~ıye ka.d~r ~,, I 
rek hayattaki ı·azifesinin yalnız ğımı söylıyememt§ımd•~· ~ 

Evvelce de yazdığımız gibi yiyecek 
f ia tlerinde bir düşkünlük baş göster
miştir . 

Kambiyo borsasında 

Pek tabii olarak ayni saha dahilinde 
daha çok randıman almak mümkün 
olursa pancar fiati de ucuzlar, şeker 
fabrikası da şekeri daha ucuz& mal 
edebilir . 

Pariı üzerine 
1nıilis iUerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
'Leva 
Florin 
Çelroılovılı: 

Avusturya 
Mark 
İıveç kuronu 
İıpanya peıeta 

12,06 
624,-
0,79,30 

10.05 
4,66,38 
2,43,64 

63,86,20 
. 1,16,80 

19,14,75 
4.23,10 
1,96,70 
3.09,40 
5,80,69 

evinde oldui7-unu kabul edenlerdenim. Onu hakikaten sevıyo ,-_~ .. ttı 
~- · ti de~· 

Çalt§an bir kadın ayni zamanda e v. l e n m e ~ nı?'e .0 e Jll 
evinin kadını ve daha 3onra çocu- lenız v~sıtasıl~ a.ıleaın tab'iu-1 
ğunun annesi olabilir mit Evlendik- e?erek. ı~ter, nışa~~nır, ~~ 
ten sonra çalışmak istememesi hak- tırmesmı beklersınız. En ~· 
kı değil mit Daha evvel bu hususu ?oğru ~~~ budur. Yok~Ue ~ 
kend~ile görü-•ürsem birçok kızları- ıstemedıgı şekilde kendi~ ~" 

~ w k ·· ı bır mız gibi bana :"Çalı§tıktan sonra mege kalkma guze . ge°' 

Dün kambiyo borsasında geç va
kite kadar Unitürk üzerinde hararet
li muameleler olmuştur. Evvelki gün 
Paris borsasından Unitürk üzerine 
223 frank kadar düşkün bir fiat gel
miş, ertesi günü 250 franga kadar 
yükselmişti. 

DUn Unitürk üzerine 240 frank fi
at gelmiştir. Oğleye doğru UnitUrk 
fiatleri 250 franga kadar yükselmiş
tir. 

iktisat vekiletı, alakadar kısımlar 
fa.ôrikalarm ucuz mal çıkarması et
rafında tetkikat yapmaktadırlar. !k
tisat vekaleti bu mesele hakkında 
Istanbul sanayi birliğinden bazı sual
ler sormaktadır. Sanayi birliği de, sı
nai mamulatın mılıiyet fiatini azalt
mak için ne gibi çatelere ihtiyaç oldu
ğu hakkında bir tetkik hazırla.makta
dır. 

Pancar hakkında verdiğim misali, 
pamuğa da tatbik edebiliriz. Son bir 
iki sene içinde beş senelik endustri 
planının tatbiki yüzünden pamuklu 
dokuma istihsalitı artmaktadır. Bu
nun neticesi olarak pamuk sarfiyatı 
da çoğalmıştır. Fakat bu sarfiyatın 
çoğalışr pamuk fiatleri üzerine tesir 
etmiştir. Türkiye pamukları pahalı
dır. Halbuki ucuz pamuklu dokuma 
yapmak için, ucuz pamuk tedarik et
mekten babka çare de yoktur. 

Eslram 

ne diye evleneyim1,, demiyecek mit değildir. Bu~u yalnız b~:_,,1et 
işte btmun için kendimi daima karşı fena nıyetler beSlıy.,.-

bekdr kalmağa mahkum addediyo - par. 

Bir borsacı, bu yUkselişe sebep ola -
rak diyor ki: 

- Ünitürk kuponlannm tediye za 
manı yanaşmıştır. Her kupon tediyesi 
zamanında Unitürk - fiatleri yüksel
miştir. Bu yükselişin sebebi de bun
dan ba.,ka bir şey değildir.,, 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre. 
Sümerbank fabrikalarında da maliyet 
fiatini ucuzlatmak çareleri aranmak
tadır. Bu mesele hakkında bir fabri
ka sahibi ile görüştük. Maliyet fia
ti hakkında şu izahatı veriyor. 

İt Baıı.kuı Mil. Kupon kesik 

~ • N. 
ı, ı. Hamilin~ 

Anadolu %60 
.. %100 

Sirtetihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar Kupon Jı:eııik 
Terkos 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası Kupon kesile 
Osmanlı Bankuı 

Sarlr Merlreı Ec:sannl 

12.
uo 
9.90 

24,20 
41,-
15.-
19,75 

7,90 
12,35 
10,55 
61,-
26,50 
4,45 

rum. 
Bütunmıuzda bana da bir yer ve

rerek dertlerime bir çare bulmanızı 
rica ederim.' ' 

. ,,, 
Kocamı sevmiyorulff• Jfl 
m•dlm ve sevmiy•''' 
lzmirden A. R. imza~}~: &! 
"On iki senedir .evı.ıyım~ 

sev~iyorum, onu hıçbır z(J fO ~ 
mediğim gibi bundan son p,r 
ııemiyeceğim. Altı senedi~ 
ka adamı seviyorum. Bu t 
nıtnla evlenmemi istiyor. 
ona kat'iyyen vermedim. ~ 
gün görüyorum ve hayat 

Diğer taraftan Anadolu demtryol
lan tahvilatı de yükselmektedir. Ana 
dolu obligasyonlan üzerine 44 liraya 
kadar muamele olmuştur. Diğer es
ham ve tahvilat üzerine, pek ehem
miyetli denecek derecede bir iş olma
m.ur. Yalnız son günlerde mali mü
esse!!Mer tarafından. cümhuriyet mer 
kez bankası tahvilleri satın alınmak
tadır. 

- Türkiyede endüstri yeni kurul
maktadır. Pek tabii olarak yeni kuru· 
lan bir fabrikanın masraftan çoktur. 
Bu itibarla yeni teessüs eden bir fab 
rikayla, senelerdenberi çalışan fabri
kanın maliyet fiatleri arasında büyilk 
bir fark vardır. Çünkü eski fabrika 
tesis masraf mı çıkardığı gibi, amor
tisman ma.cıraflarmı da ödemiştir. Bu 
şerait altında, yeni kurulan endliı!ıtri
den ucuz mal beklemek hatıra gel-

Fabrikalarda maliyet fiatini azalt
mak çarelerini yalnız endüstri saha· 
amda.n beklemek doğru değildir. Va
kıa maliyet fiatinin azalmasına en
düstri sahasında yapılacak işler var
dır. Fakat evvelcede söylediğim gibi, 
ham maddenin maliyet fiati mesele
sinde büyUk bir yer tuttuğuna 3üphe 
yokhtr BU !tibarla haınma~de jiat
lerini ucuzlatmak meşelesile :\ta~ıla
şıyoruz. Demek oluyor ki, yerli ma.l
larmı ucuzlatmak meselesi yalnız en
düstri işi değildir. Ayni zamanda bir 
ziraat meselesidir. Bu işte en büyük 
yUk te ziraat vekaletinin ilzerine yük
letilmektedir. Ucuz pancar elde et
mek için daha modern mıuJlerle daha 
fazla randrman alabilecek ziraat yap
mak lazımdır. 

lsfilcraılor 

Üslubunuzdan ve düşünüş tarzın
dan oldukça tahsil görmüş bir genç 
karşısında bulQnduğumuzu anlıyo -
ruz. Bahsettiğiniz işçi kızını sevdi
ğiniz de derhal kendini gösteriyor. 
Sizin için yapılacak şey onunla ev
lenmek ve sonra ~lıştığı yerden 
onu almaktır. Kafi derecede para 
kazanam{lyışınız bunu yapmanıza 

mini değildir. Çünkü sevdiğiniz kı-
azap oluyor. Ba~~ Y?~d~"'f' ~ 
bir nasihat tıerebrlır mwrıiZ ıs 1"lr 

. ''' 
memelidir. , 

Tür.k Borcu r 23,60 zın kazancı, bir işçi olma!ı itibari-
,. .. n 22,50 le her halde çok değildir ve Bize me-
" .. III 22,60 dar olamaz. Buna mukabil çalışan 

İıtikraıı dahilt Kuora kesik 94.50 
E • A n B 94 75 bir kadn•. bil,\: bekka yeti11..,.ek ka.-rıaoı , - , , ~ ıır-~ 

rvaıEraı:rqp~ ~ 95j.,....~~-..pan;ın, IWrıkiıUjk bir ~-de 
" ., 9s. Wi filecek ka.W, 'dare edebilir. 

Tolıv111er1 

1816 1 -.-
1903 II X.Jı:eeik 18.-
1911 III Ku..keıik 13.-

--89.-
84.-

Hem, aile sahibi olmak sizi daha 
fazla kazanmağa sevkedebileceği 
gibi, teşebbüslerinize cesaret te ve
recektir. 

mek. Eğer varsa .. · 

Gayet basit. Çocukların~• 
kocanızdan aynlarak onUJl V~ 

sevmediğiniz, sevmek isteı:td: 
tt<Seanızm yanmtla buluntl111 

Fran91n kıymeti 

Fransızlar Frangı 

tutmağa çahsacak 

!kinci bir sebep daha var. Maliyet 
fiatinde ham maddenin de büyük bir 
~siri olduğunu inkar etmemek lazım
dır. Mesela: Türkiye bir pancar tarla 
sında bir dönümden 1000 kilo pancar 
alınmaktadır. Halbuki pancar ziraati 
nin inkişaf ettiği memleketlerde bir 
dönümden 3000 kilo alınmaktadır. 

Talrvll.tf * Onunla nasıl konuıayım ? 

nu nasıl yapaB\Ursiniz? ... 
adamı artık hergl.in degı1~.ıf~ 
bile görmezsiniz, kocanıza pl• r.ı. 
iki senedir sevmeden onll tJ1 
mış olmanın nekada.r çir~~ 
olduğunu düşünerek keD 
lu sayar, nedamet duya~, 
kabahatlerinizi affettirnıek 

Londra., 6 (A.A.) - Finans ma.ha
fili, Fransanm içinde bulunduğu eko
nomik buhra.nm halli için yegane ça
renin frank kıymetinin indirilmesi ol· 
duğunu ergeç anlaşıla.cağını beyan 
etmektedir. 

dukça fr$.nk kıymetinin indirilmesine ı Ticari mahafil, ise bilakis altın dö
muadil Ölacak olan altm üzerine am- vizlerinin kıymetleri indirildiği tak
bargo konulmasının önüne geçecek- dirde beynelmilel mahsullerin lngiliz 
!erini söylemektedirler. piyasalarına kar91 tehlikeli bir reka-

Bununla beraber ayni maha.fil, ya
kında. teşekkül edecek olan Fransız 
kabinesinin frank kıymetinin indiril
mesini mUmkün olduğu kadar uzun 
mUddet tehir etmek için elinden gelen 
her türlü tedbire müracaat edeceği 
tannmda bulunmaktadır. Bu mahafil, 
Fra.nsızlarm evvela iskonto fiatini 
yükseltmekle işe başhyacaklarmı ve 
milteakiben ecnebi dövizleri üzerinde 
yapılan muameleleri kontrole. tabi tu 
tacaklarmı ve fakat imkan müsait ol-

:So.15 

Ademle Havva 
Bürban CAHiD 

- Baba B&at bir! 
Yemek vakti gelmişti. 
Bahçeye indik. Güllerle çevrilmiş 

l-'Üksek bizim eski kameriyeler gibi 
bir yer. üstünü, her yanını güller 
kaplamış. Açık olan cephesinden 
göz alabildiğine Akdeniz görünU
yor. Edebiyatı Cedidenin "sahili mi
nafam" ı. Yemeği burada yiyoruz. 

Sofrada Uçümüzden başka Ha~
lin o kakavan mürebbiyesi de var. 

Samimt bir aile havası içinde ol
duğumu hissediyorum. Hayalden 
ziyade babası benimle meşgul olu
yor. Öyle anlıyorum ki bu gurbet 
elinde nekadar olsa sıkılıyor. 

Yemekten sonra bana köşkü gez
dirdiler. 

Alt katta Balondan başka bir kil
tüphane. Bir de kışın yemek ye
dikleri küçük salon var. Küçük bir 
koridorla hizmetçi ve mutfak' daire
sine geçiliyor. üst katta Uç yatak 
odası, bir banyo, bir de bizim ev
lerde sandık odası dediğimiz küçük 
eda var. 

Ayni ma.hafil, bu tedbirleri tenkit bete girişmelerinden endişe etmekte
etmekte ve Fransanın ekonomik müş- dirler. 
küllerini halletmek için yegane çare
nin frank kıymetinin indirilmesini a
çıkça ve süratle karar altına alınma
sı olduğunu beyan etmektedirler. 

Bu mahafil. altın blokuna dahil o
lan memleketlerde dövi2ı:lerinin kıy
meti indirilmesi üzerine halkın İngi
liz lira.sına ve dolara bozgunculuk ma 
hiyetini alacak bir hücumda bulun
masının önüne geçmek için muhtelif 
memleketler hazinelerinin şimdiye 
kadar 18.zımgelen tedbirleri almış ol
malan icabedeceği kanaatindedir. 

Hayalin hakkı var. Misafir ka
bul edecek yerleri yok. Her şeyden 
fazla kütüphaneleri hoşuma gitti. 
Yeşilliklere gömfilmüş, kuytu bir 
yer. Yerli raflara dolu kitaplar in
sanın gözünü korkutuyor. Rahat, 
geniş meşin koltuklar. 

Hayalin babası: 
- Çok vaktimiz burada geçer, 

diyordu. 
Garip değil mi bu adam hoşuma 

gidiyor. Babam gibi despot değil. 
İnsanla arkadaş gibi konuşuyor. 
Babam biraz ukaladrr. Kendi fikri
nin daima. en iyi fikir olduğuna ina
nır ve bunu kabul ettirmeği sever. 
Hayalin babası km ile de öyle tek
lifsiz. Bilmiyenler baba. kız değil, 

iki samimt komşu konuıuyor sanır
lar. 

Tekrar verandaya geldiğim~ va
kit Hayal: 

- Kamıran Beye va.dettim. Bu
rada kaldığı müddetçe kendisini 
gezdireceğim, dedi. 
Babası başını salladı: 

- Mükemmel. Otomobile telefon 
et. 

Sonra. bana dönerek gülümsedi: 
- Hayal de Nisi özledi galiba! 

• 
Paris yolunu değiştirdiğime ne-

lslconfo fiafı yüzde altıya 
çıkarıldı 

Paris, 6 (A.A.) - Iskonto fiya.ti, 
yüzde altıya çıkmrştır. 

Sarraut ile Regnier, hilkümetin fi
nans mütehassıslan ve Fransa ban -
kası müdürü Tannery, mail vaziyet 
hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
bugün bir toplantr yapacaklardır. Sar 
raut ile Regnier müteakiben halkçı
lar cephesinin b~hca liderleri ile gö
rüşecektir. 

kadar iyi etmişim. Demezler mi ki 
dünyada insanların ışıne yarıyan, 

yahut işlerini bozan şeylerin birinci
si teBadüftür. Belçika. yolculuğunda 
Hayale tesadüf benim için böyle 
oldu. 

Bu kızın çekici, yapıştmcı bir da
marı var. Fakat o kadar. Hani yal
çın dağ yamaçlarmda parlak, kır
mızı, mavi va.hşt kır çiçekleri açar. 
İnsan: 

- Ah şunu koparabilsem, koklı
yabilsem! 

Diye gönUl geçirir. Çalışır, çaba
lar, fakat öyle bir tehlikeli yerdedir 
ki, sokulamaz, belki üç metro uzak
tan seyircisi kalır. 

İşte Hayal bu neıme bir kadm. 
İnce, cevval, renkli, fakat ruh gi

bi bir kadın. Ha. eimdi awcumda., 
ha şimdi elimde ıwıdığım anda. hava 
gibi, ruh gibi uçuveriyor. Bugünkü 
gezinti çok istifadeli oldu. 

İkindi çayını buranm en 1Uk8 ote
li olan Negresco'da içtik. Kapıcı
sından müşterisine, aalonlarmdan 
tuvalet dairelerine kadar ihti§&Dl 
içinde. 

Elimi yıkamağa gittiğim tuvalet 
dairesi bir alem. Ömrümde bu ka
dar lüks görmedim. Bizim bildiği· 
miz !avanslar artık acil olmuş. Ban-

RıhtDn Panga.ltıdan A. O. imzasile: 
Anadolu I n il Kupon keaik 

., ur 

10 
; 4,10 
47,-
51,30 

"Evimizden çok iyi g6ril§tiikleri 
bir ailenin kızını tanıyorum. 16 yaş
larında olup daha mektebe devam 
etmektedir. Bu. kız benden 10 ya~ 
kadar ufak olduğu halde ona karşı 
bir ~k duyuyorum. Birkaç kere 
açtlmak istedim, Zdkin cesaret ede
medim. Eminim ki o da beni sevi
yordu., o da açılamıyordu. Bunu 
gazetenize sormu§tum. Biz de bana 
ona romanlardan ve ne gibi erkek
lerden hoşlandığını sormamı söyle
mi.Jtiniz. Birkaç kere ona .~ordum. 
Bir cevap alamadım. L<ikin bu sıra
larda gezintiler yaptık, eni.en hep 
birden resimler çektirdik. Ona bir
kaç kere, kendi arkadaşlarrndan çe
kinmesini 36yledim, çünkü arkad~
ları çok fena idiler. Sözümü dinli -
yordu. Bir gün tesadüfen babası bi
zi beraber gördü ve zannederim ona 
darıldı. Fakat kız bana bir şey söy-

lışırsmız. 

Audohı )Jemesıil 

Ege mıntakasının 

kükürt ihtiyaçları 
Keçiburlu kükürt fabrikası, Ege 

rnıntaka.smm kükürt ihtiyacı hakkın 
da., tilccann ve müstahsilin fikrini 
ııormaktadıar. Geçen Bene kükürt 
fabrikası kükürt sezonu geçtikten 
eonra açıldığı için ihtiyacı tamamile 
temin edememişti. Bu yüzden İzmir 
üzüm müstahsilleri, kükürt fabrika
sı hakkında alakadar makamlara şi
kayetlerde bulunmuşlardır. Geçibur
lu kükilrt fabrikaıu, bu sene bu şika
yetlere meydan vermemek için, mın· 
takanın kükürt ihtiyacı üzerine ha
zırlıklara. b&Jlamıştır. 

yolarda bile kullanmıyorlar. Hep 
kriBtal. Somaki ve kristal. 

Cennetteki billUr köşkler NiBe in
miı, Negreaco'nun tuvalet daireleri 
olmu,. 

Bu kadar sUa ve lükı gözlerimi 
kamaştırdı. 

Bunu Hayale Böyledim: 
- Hakkınız var. Fakat, dünyanın 

servet ve ihtişam içinde yüzen zen
ginlerini memnun edebilmek ıçın 

her halde onlardan daha üstün bir 
oeyler göstermek 18.zım. Buraya !n
giliz lordlan, Amerikanın petrol, 
demir krallan, Hindin inci, altın 
racalan gelirler. Onlar için bu sÜ8 
udır bile! 

Evet, dofnı. Buranın mUşterisi 
arasında muhakkak ki en züğürdü 
benim. Cebinde babuınm yol harç
lığı ile bura.ya gelen bir talebe için 
bunlar rüyada görillecek aeyler. 

Hayal aık Bık soruyor: 
- Nuıl buraya geldifinize na

dim değilsiniz ya ! 
Otomobili bıralmu§tık. 
Makineli sandallardan birine işa-

ret etti. 
- Sizi biraz gezdireyim mi? 
- Siz mi idare edeceksiniz? 
- Tabii. Emniyetiniz yok mu? 
- NaBıl olmaz. 1atanbuldanberi 

gölgeniz gibiyim. 
- Şikayet mi ediyorsunuz? 
- Ne münasebet. Yalnız bu alış-

tığım tatlı günlerin sonu yaklaştığı 
için. 

YüzilnU buruşturdu: 
- Şu maden mühendisliğini de 

nereden çıkardınız kuzum. 
- Ben çıkarmadım. Babamı bil

seniz. 
- Evet. Pek inatçı imi§. Kaç yıl 

silrecek bu mühendislik. 
-üç. 
- Hevesiniz var mı? 
-Hiç! 
- O halde boş yere hayatınızın 

Uç yılını kaybedeceksiniz. Memleket
te bir maden işiniz var mı? 

- Ereğlide bir kömür ocağımız 
var. Fakat biz işletmiyoruz. 

- Anlaşıldı. Sizi onun için ma
den mühendisi yetiıtirmek istiyor
lar. 

- Belki de! •• 
Küçük yatlar, kotralar arasında 

dolaşıyoruz. Ne şık şeyler. 
Lakırdıyı değiştirmek için: 
- Ne güzel kotralar, dedim. İn

san bunlarla nereye isterse gidebi
lir! 

Güldü: 
- Şüphe yok. Fakat siz cidem .. 

• 
Bir yabancı 11• 1 evlenebilir lyllffclit" 1 

Ayaspaşadan" Mütei:-ed 
sile: ~L 

"iyi bir aileden bir !I~ 
uiyorum, benim ailemin . 11'._I 
nunkinden ~ağı değiJdır~ 
raz da yüksektir. Ber1)e_t 'fl'İI 
müsavi. Onunla evleneyt11l~ 
lem buna razı olmuyor, ~(J 
kalbimin sesini dinliyebi1•f tı"':J 

Şimdiye kadar yapıları ,-,1. 
ler, din ve milliyetleri a~it ~ 
rin birleşmelerinin fena~ ~ 
verdiğini göstermiştir· stl~ 
hesabımıza, yakın do ~ 
ilçilnün böyle vaziyetlere d )i '-1 
ni biliyoruz. Nerede JcaldJ 14et .,. 
de bunu istemiyonnuş. ~;;,r# 
onlar vaziyeti daha iyi ıöfV'~ 

sınız. _ .,ı/ 
- Niçin? bf (I':-·• 
- Çünkü Biz... Mekte J 

siniz! ~ 
Kızdım, fakat nezake 

olmamak için: ~ 
- Ta.bit, dedim, yatnıı ,uJ 

maktan başka şeyle ınef 
kadar ileri değil. 

- Kaç yaşındasınız! 
- On dokuz. d'! 
- Fakat boyunuz uıut',~ :1 
- Da.ha fazla göateriYo ~. 

mi? 1lkteşrinde yinniye.~ 
Demek ki on dokuzu biti ~ 

- Üç yıl da mühendi~ ,,r:.· 
Şu halde yirmi Uç yatın 
sinm. 

- Pek geç mi? , 
- Bil!kis. Tam orııafJl_J 
- Nenin? fP:ıf 
- .Okumanın tabif. 8'°~ 

sil çağı hep bu yaşta dd~ 
de Parise reBim aka 
mek istiyorum. BabaI%11 .1 
yorum. r r·'J 

- Haydi gelin beJ'&~; 
- Babamı razı edebı 
- Ne yazık ki parıste 

lik mektebi yok. ~ 
Fikrimi anladı. au1uııı 
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Habes meselesi 
[Bqı 1 incide] 

reket ederek lngllla pnıstlJbal kur
tarmap çalqacaktır. Bmıun için ln
gilterenJn zecri teclblrlerln tatbikinde 
ısrar etmesi çok mtlhtemeldlr. 
Fnuısada ille lfWllOllnbıln "llabe -

ıistan ltalyaııdır,, diye eiyledljl .as 
ır:afer u.rhothJimaa atfedllmektecllr. 

Fransızlar lfabetlstanm kat'lyyen 
bir ltalyan mUstemlekeel yapdmuma 
l'UI detmerdlr. 

Dün bu mtsele etrafında aldıimm 
telgratlan .,_,. koyuyorm:) 

Konsey l~tlmaında Habeı 
ve ltalyan muralılıasları 

Londra, 6 (Tan) - Genevreden 
bildirildiğine göre, Italyanm Millet -
ler Cemiyeti murahhuı Baron Alolzi 
konseyin pazartesi gtlnkU otplantıam 
da Habef murahhuı hazır bulundu
ğu takdirde, kendisinin çekileceğini 
söylemiştir. 

Kimse Habeıfstanı mUstem
lelce olmasına razı değfl 

Parla, 6 (A.A.) - Fransanm Ha
beş meselesinde bundan sonra itti -
haz edeceği hattı hareket hakkında 
nı, Bakanlık mahafilinin kanaati 
tudur: 

Mussolini'nin °Habe9istan İtalyan 
dır ve Italyan kalacaktır.,, cümlesine 
heyecan içinde bulunan bir halka 
karşı zafer sarhotluğu ile sarfedil -
mit bir söz nazariyle bakılmaktadır. 
Eğer ltalya Habefiııtanı ilhak eder 
ve bunu bir müstemleke haline ko
yarsa, bu tarzı halli ne İngiliz hUkd
meti, ne Fransa hükftmetl, ne de Mil 
letler Cemiyeti kabul etmiyecektir. 
Londrada olduğu gibi Pariste de öy
le zannediliyor ki, ltalyanm Habetis
tan ile aktedeceği muahede, İngiltere 
ile Irak arasındaki mUnasebata ben
zer yani Irak'm Milletler Cemiyeti 
azası olabilmesine eB&l!lma müatenid 
münasibat tesis edecektir. Habeıis
tan da esasen Milletler Cemiyeti a
zal!ll bulunmaktadır. 

lngfltere fle ltarya arasında 
müzakereler baıladı 

Londra, 6. (A.A.) - Daily Te
le ph gazetesi, ltalyaya tatbik 
ec. .nekte olan zecri tedbirlerin ya
kında kaldınlacağmı ~r. 

Diğer taraftan Londraya gelen 
ltimad edilir haberlere göre, .Muso
lini lngiltere ile yeniden iyi müna
sebetler tesisini istemektedir. lngil
tPrenin Roma elçisi, Musoliniye İn
giliz hükumetinin Habeş meselesin
de takip edeceği hattı hareket hak
kında gayret sarih beyanatta bu
luıunuştur. Öyle anlaıılıyor ki, İn
giltere hUkluneti Habe§istanda asa
yiıi temin edebilecek yegane devle
tin İtalya olduğunu kabul etmekte
dir. Milletler Cemiyeti Konseyinin 
gelecek toplantısında İtalyanın ro
lü etrafında Londra ile Roma ara
sında müzakereler bqlamqtır. 

İtalyayı Cenevrede Aloisi temsil 
edecektir. 

lngfltere Habeı meselesin· 
de ltalya ile anlaımalc 
fstemfı 

Londra, 6. (A.A.) - lngilterenin 
Roma büyük elçisinin İtalyan hari
ciye mlistaşan Suvich ile geçenler
de yapmıı olduğu görllıme esnasın
da lngilterenin Habeı ihtili.fmm İ
talya ile İngiltere arasındaki ger
ginlifl ortadan kaldıracak olan "rea 
list' 'bir hal suretine iktiran ettiril· 
mesine mütemayil bulundufunu 
eöylemiı oldufunu teyit edebilecek 
mevkide olduklarım beyan etmek
tedirler. 

loma da Londra da aynı 
ıeyf düıünüyor 

Londra, 6. (A.A.) - Londranm 
İtalyan mahafili, halihazırda Roma 
ve Londra hükfunetlerini meşgul e
den meselenin aynı mesele olduğunu 
beyan etmektedirler: İngiltere ile 
İtalya ara.amdaki gert;inliğin orta
dan kaldırılmuı. 
Aynı mahafil, İngiltere hU'ld\meti

nin bu maksada eriımek için icap 
eden tedbirleri ıimdiden almıı oldu
ğu ve mlktari umumiyetli zannedil
diğinden fazla olan ve Akdenizde bu 
lunan harp gemilerinden bir kumı
nı ana vatan aularma çafmnıı bu· 
lunduğunu illve etmektedirler. 

lngirtere mandaya taraflar 
değildir 

Londra, 6. ( A.A.) - MnmfT'R 
Post gazetesine göre, lngiltenntn 
Mllletleı: Cemiyetine kal'fl ileride it
tihaz edeceği tiattı hareket kabine
nin tetkik etınekte oldufu en mühim 
meselelerden birini teıkil etmekte
dir. Zecri tedbirler hakkmda henüz 
hiçbir karar verilmtı değildir. E
den'in Cenevreye Milletler Cemiye-

Avam Kamarasında Eden 'in nutku 
lngiltere Süveyş'i kapamadıysa 
bunu korktuğundan değil belki 
harpten nefret eff iğinden yapmıştır 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

Avam Kamarası bugün öğleden 
sonra toplanarak, Habeşistanm vazi
yeti hakkında pek geç vakte kadar 
müazkerelerde bulunmuştur. Harici
ye Nazın Eden eöz alarak, İngiltere 
nin kendi vazifesini yapmış olduğunu, 
7 ay devam eden harpten ders almak 
icap ettiğini söylemiştir. 

Eden, Avam kamarasındaki nut -
kunda bilh&l!IB& dem istir ki: 

"Bugün Ingiltereniıı ve diğer Mil
letler Cemiyeti azası devletlerin için
de bulundukları vaziyet, çok gUç ve 
inkisar vericidir. Bu sebepten dolayı 
meseleyi müzakere ederken bu keyfi 
yeti nazan dikkate almak lazımdır. 
Delton, lngilterenin Milletler Cemi -
yetini yan yolda bıraktığını iddia et
ti. Milletler Cemiyeti ne vaziyette -
dir ? Milletler Cemiyeti bugün. ltal
ya haric;, Uç büyük devleti ihtiva et
mektedir. Ve bunlardan yalnız ikişi. 
lngiltere ve Fransa Akdeniz devleti
dirler. Bu iki devletin bu anlaşmazlık 
esnasında en mühim mesuliyeti Uzer 
terine almalan tabii idi. İngiltere ise 
daima bu işte ilk te11ebbüsU yapan ol 
muştur. 

İngiltere hilkflmeti petrole ambar 
go konması lehinde bulunan yegane 
memleket olmuştur.,, 

Zecri tedbirleri derhal mUessir bir 
hale getirmek için bir çare vardı: SU 
veyş kanalını ltalyaya kapamak. Fa 
kat bu tedbir, muhakkak surette as
keri bir müdahaleye ve harbe varır
dı. Süveyş kanalını kapamak için bir 
klğrt üzerine kapanış emrini yaz -
mak ki.fi değildir. Eğer İngiltere hU 
kflmeti bu harbi göze almadı ise bu
nu harpten korktuğu için değil, fa
kat harpten nefret ettiği için yapmış 
tır. Kanalın kapatılması bahsinde hu 
kuki vaziyeti de nazan dikkate al -
malt llzungellyordu. Kanal mukave
lesinin birtncl maddesi, kanalm ge -
rek sulh, gerek harp halinde her tür 
lü ticaret ve harp gemilerine açık 
bulundurulacağını tasrih eylem<'kte -
dir. Bu vaziyette kanal ancak Millet
ler cemiyetinin bir karan ile kapatı
labllfrdi. Halbuki Milletler Cemiyeti 
ise böyle bir karan hiçbir zaman ala
mazdı. 

Ingtlterenln Ual Ual hldiseslnden 
sonra bir ,ey yapmadığı doğru de -
ğlldir. Muhasemata ba,lanmadan ev 
-vel Milletler Cemiyetine mUra~aat 
olunamazdı. Vakıa bugtln Milletler 
Cemiyetinin bir muvaffakıyetsizliğe 

ti azasının umumu tarafından izhar 
olunacak arzuya uyması yolunda ta
limat ile gitmesi beklenmektedir. 
Habeşistanda Milletler Cemiyetinin 
nezareti altında bir manda ihdası 
hakkındaki teklife Londra taraftar 
değildir. 

Hükumet mahafilindeki umumt ka. 
naat Milletler Cemiyeti makanizma
sının tenaiki katiyen li.zımdır. Ma
mafih Milletler Cemiyeti nizamııa
mesinden tevelJUd eden umumf ve
cibelerle nııntakavf patkalardan te
vellUd eden müşterek vecibeler ayırd 
edilmelidir. Yeni nizamnamenin ya
pılqmda ukerl tedbirler hususunda 
umumt bir taahhüt konulmamasına 
itina edilmek lbmıdır. 

lnglltere ile mesai birliği 
Londra, 6. (A.A.) - Harici işler 

İtalyan enstitüsü reisi Pirelli, Avam 
Kamara.aı azasından mürekkep bir 
beyet huzurunda şöyle demi~tir : 

İtalya, müstemleke sahibi büyUk 
bir devlet olmak itibariyle İngiltere 
ile mesai birliği yapmağa amadedir. 

Pirelli, Romadan Londraya, bilhas 
sa İngiltere ile İtalya arasında iyi 
münasebetler vücuda getirilmesi za
ruretini anlatmak için gelmişti. 

MUmaileyh, Habet meselesinde 
btlhusa israr etmlt ve bu mesele
nin yalnız İtalyanın zaferi sayesin
de defli, yerli Biyaal ve dint rUesa
nm hattı hareketi sayesinde halle
dilmiş oldufunu eöylemlttir. 

ltalyanlar dÖ taksime 
ya•aımıyorlar 

Roma, 6. (A.A.) - İtalyan noktai 
nazarından bahseden yan resmt ma
hafil, diyor ki : 

Habeşistan, şimdi İtalaynm bir 
çUz'üdUr. Habeılstan artık mevcut 
değildir. İtalya, lamen de olsa, yeni
den bir Habet devletinin teaekldllft-

uğradığını kabul etmek lizlmdır. İn
giltere hayal inkisarına uğramıştır. 
Bizzat ben Eden en ziyade h.ayal ln· 
kisarma uğramış bulunuyorum. Fa -
kat Milletler Cemiyetinin otoritesi -
nin zayıflamış olmasına rağmen, bu 
gün yapılan tecrll belerden ders al -
mak lazımdır. BiltUn dünyaya istik
balde lngilterenin takip edeceği yolu 
bildirmek lazımdır. MiUetl~r Cemiye
ti devam edecektir. Fakat sarih olan 
bir şey varsa o da vaziyetin Millet
ler Cemiyeti tarafından tetkik edil -
mesi icap ettiğidir. Milletler Cemiye 
tinin bizzat kendisi takip edilecek yol 
hakkında karar verecektir. Vaziyeti 
inceden inceye tetkik etmek li.7.Im -
dır. Bunun için kendisinden bu~n 
sarih bir cevap istenilmemelidir. MU 
nasip zamanı geldiği vakit. hükumet 
bir cevap vermeğe iimade bulunacak 
tır. Hükumet bugün derhal meseleyi 
tetkike başlayacak ve dominyonlarla 
münasebete gelecektir. 

İngiltere. Dış siyasa meselelP.rini 
halletmek için elinden gelt'ni yıtpma 
ğa karar vermiş bulunmaktadır. Fa
kat her taraftaki silahlanma karsı
sında bunlan görmemezlikten gele -
meyiz. Ingiltere, yapacağı bUvük va
zifesini, tırnağına kadar ailihh bir 
dünya ortasında, ancak k<'ndhıi de 
lüzumlu kuvvetle milcehhe:r. olduğu 
takdirde yapabilecektir.,, 

Edenin nutkundan sonra Avam ka 
marasında birçok saylavlar söz almış 
lardır. Müzakere aaat 23 e kadnr de
vam etmiştir. Evvelce celsenin niha 
yeti olarak tesbit edilmiş olan bu 
saatte, Avam Kamaruınm taamillU 
mucibince, münakaşalara otQmatik 
surette hiç bir rey vermek mevzuu 
bahsolmadan nihayet verilmiş ve cel
se kaldınhnıştır. 

Edenden sonra muhalif partiden 
Bir De.lton eös alarak, '9eCl1 teclWrie
rin tamamen tatbik edilmiş olduğu 
takdirde Habeşistan bugünkü vazi -
yete düşmemiş olacağını, binaena
leyh bu tedbirlerde devam edilmesi
ni, aksi takdirde Italyan zaferinin 
kabul edilmiş olacağını söylemiştir. 
Arşibald Sinkler dahi bu fikri mUda
f aa etmiştir. 

Konservatör Sir Oşten Çemberlain 
blllkiıı, zecri tedbirlerin devam edil
memesini, zira bunun bir tehlike ola
cağını söylemiş ve böyle batka bir 
tehlike de Ren mmtakasmda mevcut 
olduğunu ili.ve etmiştir. 

nU derpiş edemez, çünkil Nec;aşi 
kaçmıştır.Habeşistanm Cenup mm
takalarmda yapılacak olan harekat, 
daha ziyade inzibat ve asayişin te
minini istihdaf eden zabit& harekatı 
mahiyetinde olacaktır. 
Aynı mahafilde Milletler Cemi

yetinin vazifesinin sona ermiı oldu· 
ğu, çünkü mezkf.tr Cemiyetin mevcud 
olmıyan bir memleketi himaye ede
miyeceği beyan edilmektedir. 

Bu mahafilde ltalyanm, mesele
nin teferruatını Fransa ve İngiltere 
ile ve hatta Milletler Cemiyeti ile 
müzakere etmefe lmade olduğu be
yan edilmektedir. Bu tefernıat. muh 
telif menafiin himayeai gibi teYler
dir. Ancak İtalya, fütuhatın mq
nıiyetl ve halihazırda tamamen İ· 
talyan olan Habefistanm taksimi gi
bi meseleleri görllşmefe yanaşamaz, 

Ayni mahafil, İtalyan teveuUUnUn 
Habeşistanm fethi ile hitama erme
miş olduğunu ve bu fethin, bu te
vessilün ilk merhalesini teşkil et· 
mekte bulunduğunu da kaytetmekte
dirler. 

Amerika Habeılıtanın 
zaptını tanımıyacalc 

Vaşington, 6. (A.A.) - Muhtelif 
seli.hiyettar Amerikan ricalinin ka
naatma göre, Amerika hilldlllıeti, 
Mançuko hadisesinde olduğu gibi, 
Habeşistanm İtalya tarafından sap
tmı da tanımamak prenaibinl takip 
edecektir. 

Dış bakanlıkta beyan olundufunı 
nazaran bir karar vermeden evvel 
Adisababada mevcut kararmbim 
tavazzuh etmesini beklemek lbmı· 
dır. Dış bakanı meseleyi tetkik et
mektedir. 

Adisababadaki Amerikan elçiliği
nin tahrip edilmemif olduğu ve ye
niden lşğal olunduğu hakkmda Ame
rikan konsolosundan telnaf gelme-

bitirdi Balkan Konseyi • • • 
ısını 

1 
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siyaseti bugün Antantın 
hudutların değişmiyeceği 
- [ Bqı 1 incide] 1 re vaziyet tamamlle aydınlatıldı. Hiç 

Türkiye Ditifleri Bakanı ve Balkan bir güçlük paktın müesaeriyetine en· 
Antantının hali hazırdaki bqkanı Ek gel olamıyacaktır. 1'"üzakereleriml -
seli.na RUttü Arasın, bqkanlığında zin başka türlü bitmesinde esasen 
beş toplantı yapmıştır. imkan yoktur.,. 

Ruznamede yazılı bütün meseleler Dış i'ler Bakanımız Tevfik RtlftU 
en dost bir zihniyetle münakaşa edil- Aras bu akşam yirmi kırk be,te Pa 
mit ve bunlara, dört memleketin milli rlse hareket etmlftir. Oradan Cenev
menafiinm, Balkanlar emniyetinin ve reye gidecektir. 
Balkan Antantının her zamandan da- Dış işler Bakanımızı istasyonda mu 
ba ziyade sadık kalmak niyetinde bu- rahhas heyetlerle beraber TUrk gue 
lunduğunu umum! sWhil idamealnln i- tecileri uğurlam111tır. Tevfik RU.tü 
cabettiği sureti haller verilmiftir. Aru hareketinden evvel Avala Ajan 

Oört dı§i§leri bakanmm müzakere- ıu mUmeuiline 9u beyanatta bulun • 
lerine mevzu teşkil eden bUttln meee- mtiftur: 
leler üzerinde, aralarmda tam bir an- - Balkan antantı konseyinin Bel-
la.,ma kaydolunmuştur. grattaki bu ic;tlmaı en velftt toplantı 

Yunanistan, daimi konsey, bala_ l~ biri olm~, ve umum! terait 
rmm müttefik memnuniyetini mucip gözonUne getirilirse pek mühim ne
olacak bir tarzda, Balkan Paktı kareı tlceler vermiftir. Bu neticelerin elde 
smdaki vaziyetini, bu paktı imzalayan edilmeai hususunda bUyUk Kralm e
devletlerle olan teavün bağlılığmm serinin bUyUk ~uakkibl olan Kral 
fazlalqtırılması istikametine dofru naibi Prens Pol Un yUkaek htmaye
turih etmiştir. Bini bilyUk bir minnetle ztkretmeğe 

mecburum. Bu hua\lllta zamanmıızm 
Balkan Antantmm siyaseti b~gUn- en kıymetli siyaset adamlarmclan bl· 

kU hudutların dokunulmaz mahiyeti- rl olan ve bu hasletini hergtln biru 
ne hürmet edilmesine dayanmakta ol- daha ortaya çıkaran Yuplavya bq 
duğundan, daimJ konsey, Balkan dev- bakanı dostum Stoyadlnovtc;ln de 
letlerinln bulundukları Avrupa mmta- kıymeW mesai blrliit bizler için çok 
kf:1armda huni~ tam ~tbi~lni te- faydalı olmuttur. • 
~m için en m1~ır tedbırlerı nazarı Yine bu hususta her kmmI mtlkem 
dıkk~te almıştır. mel surette iı)leyen konf erana tetki-

Daimf Konsey, Balkan Antantmm, ti.tının mükemmelliğini de kaydet • 
halen mevzuu bahis beynelmilel bil- mek istlrarmdayım. 
~ meseleler karşısın.da.ki noktai na Belgraddan bu ak,am aynlacafmı 
~ da tasrih eyle.~ır. . için Avala Ajansının lfttu.fklr yardı-

Daımf Konsey, evvela Asamblenm miyle umumiyet üzere asil Yugoslav 
1936 eylül içtimaı esnasında Cenev- milletine ve daha hususi bir tarzda 
rede ve ~ili.hara biraz aonra da Ati- Yugoslavya hükftmet merkezinin 
nada yemden toplanmayı kararlqtır· sempatik ahalisine bize gösterdikleri 
mqtır. manevi yardtmdan ve hepimizi ihata 

120 gazetecinin bulunduğu bu top- ettikleri dostluk hislerinden dolayı 
lantının sonunda Titülesko gazetecile biltiln kalbimle teşekkür ediyonım. 
~ herhangi bir sualleri olup olmadı- Bu yardımlar ve bu hisler bizler lc;in 
gını sormuştur. büyük bir enerji membaı olmuştur. 

Gazeteciler hiçbir sual sormamıflar Çok ciddi bir zaman ic;lnde yqadı-
dır. . . • ğımızı tekrara lUzum görmtlyonım. 

O zaman Tıtülesko: Bu hal biltiln Avrupa vakayilnin in-
- B~ kadar aenedenberi l>I§ltler ldfatmı çok yakından ve bllytlk bir 

Bakanlıgmda bulundum. Birçok bey- dikkatle takibe bizleri mecbur ettlğl 
nelmilel konferanslara ittirak ettim. gibi Balkan mUtteftlderlnl allkadar 

cleb•mcle_ ........... lllı-• -eden nmltaklı' .. W6.,.. .... hl· 
karşısında kaldım. Bu sefer gazete- diseler de ayni dikkati icap ettirmek 
cilerin bir şey sormamalarmı hayret- tedir. Bu hal karşısında Balkan an
le ~arşıladım: Fakat bu da gazeteci- tantı vazif esinl tamamiyle ifadan ge 
len~ w ~onseyın samhnt havasını bu ri kalmıyacaktır. Bu lc:timadan son
teblıg ile gayet vazih bir surette gör- ra biribirimize karşı bağlılığımıza o-
dillrlerine delildir... lan itimadım daha ziyade artmıştır.,. 

Bundan sonra dört Hariciye vekili .. .. 
Çekoslovakya sefaretinde verilen zi- Balkan Antantı ite l<uçul< 
yafette bulunmu,lardır. Bu ziyafet- Antant arasında müıterek 
te Çekoslovak Dış işler Bakanı Krof · görüımeler 
ta da vardı. 

Yunan Ba,bakanı Metaksasla Yu- Belgrat, 6 (A.A.) - Siyas! maha· 
nan heyeti murahhaB&l!lı ve Yunan fil, Balkan Antantı konferansmm u
gazetecileri Atinaya avdet etmişler- zatılmaamdan maksat Çekoslovakya 
dir. hariciye nazın Kroftanm müvuala -

Metaksas hareketinden evvel be - tini beklemek olduğunu beyan etmek 
yanatta bulunarak bilhassa demiftir tedir. Balkan Antantı mllmeuiJleri i-

ki ,;Mesaimiz sükfuıet havası içinde le küçük Antant mtlmesailleri arum 
cereyan etti. Mevzuu bahsedilen me- da Avrupanm umumi vaziyetine dair 
selelerin ehemmiyet ve vehametin _ müşterek görüşmeler yapılacaktır. 

den ileri gelebilecek herhangi bira- ICül!ülc Antant lconferanll 
sabiyetin tesiri altında kalmadık. 3' 

Paktın fUmul sahasına ait herhangi açıldı . 
bir tefsire mahal bırakmamak Uze - Belgrat, 6 (Tan) - Balkan Antan-

si üzerine burada rahat bir nefes a
lmm11tır. 

Roma matbuatı ne diyor 1 
Roma, 6. (Tan)- Popolo di Roma 

gazetesi, bugünkü bat yazısında zec 
ri tedbirleri çok acı bir liaanla tenkit 
rtmektedir. İngilizler tarafmdan mu 
dafaa olunan bu siyasetin lf1Aa et
tiğine ifaret eyliyen yazıcı, hbıl O· 

lan yeni vaziyet k&l'flllmda F.denin 
ve hattı Bqvekil Baldvlnin iatif a 
etmelerinin zaruri olduğunu söyle
mektedir. 

ltalyanlar laldv1n'1n bile 
istifasını iıtlyorlar 

Roma,6 (Tan) - Roma gazeteci
leri, Adisababanm almışı münaaebe
We şunlan yazıyorlar: 

tı konferansı bittiği için Küçük An 
tant konferansı bugün saat 17 de ba' 
lnmıftır. Müzakereler nikbinane bir 
hava içinde cereyan etmektedir. Kü
çük Antant konferansmm ehemmi· 
vetini burada izah etmek za.itttr. Bu 
konferans Balkan Antantının bir de
vamı tellkkl edllebillr. Ktlçtlk And· 
la,mayı ıe.kll eden devletler bl1t11n 
meselelerde mUtteflktlrler. 

Küçük Antant konferansmm rm -
namesinde aşa~ıdaki meseleler mev
cuttur: 

1 - A vusturyanm iltikllll ve A
vusturyanm ekonomik ve siyasal aa 
hada Küçük Antantla if birliğime
selesL 

2 - KUçük Antantın diğer devlet 
lerle ve ezcilmle ltalya, Almanya, Po 
lonya, Sovyetler Birliği ve Macaris
tan ile olan münasebetleri, 

3 - Umumiyet itibarile Tuna me 
seleleri, 

Çekoslovakya Dıt itleri Bakanı Kı 
mil Krofta bu sabah Belırada ıeı -
miftir. Stoyadinovtç ve Tltfileeko ile 
birlikte Küçük Antant konferanmn• 

Çekomoftkya ve YUOllll 
da daha lllu bir anlıfm4 
leceğl tahmin edilmek 

Konsey lıal<lcında •• 
ma•fillerl•ln filcf ~ 

Atina, 8 (Tan) HUktlJDI& 
terinin teyit ettiiine 
konseyinde Balkan Paktı 
lan devletlere kup. dljer 
devletinin tecavüzü naıı
deden mütevellit taahh 
nUn tamamile cari olacatl 
miftir. Eğer bu tecavtıs. 
rlci bir devlet tarafmdaıı 
lirle, o vakit Balkan an 
terinden olup ta anJarlD• 
anl&fma yaplDlf bulunaııl" 
hareket edebileceklerdir· 

Yunan gazeteleri Y• 
nolrtal naıarı111n i• 
deamem•un 

Atin&, 6. (A.A..) - Y 
lerinin huausl muhabirleri. 
Metakau'm Belgrad'da 
samimi kabulün iki nY1IDJl.-ı 
denberi biriblrine bağlı)'alt 
rm ruanetine bir delil 
kaydetmektedirler. 

Tip09 guetelli, uluMl 
tiaiııin reiai Teotolda'iD 
netretmektedir. 

Teotoldı, müttefik ve 
devletleri tarafmdaD Y 
nazarmm kabulünden 
niyetini beyan etmiı ve 

" - Böylece Belgrad 
Balkan paktı üzerindeki 
devletin tam mutabakatı 
cektlr. Bu, mezkar devle 
da mevcut baflan daha 
tıraca.k ve ıulhU tarsin 

Dısisler Sekr 
Vorosilofla 
Moakova, 1 (A.A.) -

mtserl Vol'Ofllof db 
kll Apaydın oldU#U _ -~ 
Menemenciotlunu Pli"".: 
Nllman Menemenclol111 
Zekll Apaydmm tendi 
dili ziyafette bulUDJllUf 
ıflvflk tfvtıtroda verileD 

"- Bundan sonra Habefistanda 
yapılacak olan herhangi bir teşeb
büs ve almacak olan herhangi bir ka 
rar, ıurt bir dahili it olduğu için, yal· 
nuı ve dojrudan doğruya ltalyanlan 
allkadar eder. HabefistanJa. onun iç 
rneeelelerlle biç bir devlet ali.kadar 
olamu. imparatorun istifa ettiği ha~ 
kmda bam pyialar deveran pek~ 
dlr. Fakat, bunun bugtın için hiç bir 
mbam yoktur. Bir imparator, istifa 
edebilmek için tahtına malik bulun -
malıdır. Halbuki, NegUs kaçmiftır 
Habeşistan Milletler Cemiyetinden 
dahi çekilmelidir. Zira, Habefiatanm 
artık beynelmilel bir mevcudiyeti kaJ 
mamıttır.,, 

"tlrak etmlttir. 
Oğrenildiğine göre. Yugoslavya "<'gitmiştir. 

ıecburi ukeriiiin yeniden ihdaa• Ziyafette Lltvtııof 
hakkındaki Avuaturya muhbrum • Stomonlatof. &:Uava ve 
dan ve Avusturyanm Habeburılarnı TDrk elçlllll erklnI 
yeniden tahta ptirilmesi meaeleai • 
k&rJIBındaki vaziyetinin aarahatais - Moekova, e (j..A.) -
liğinden gayri memnun bulunmakta- nemencioğlu buıtlD JJÖ 
dır. Çekoslovakya da gayri memnuıı reket etmı,tır. Orada ·-... ~ dur ve bu sebepten konferau netle• tan IOnr& tekrar 
linde Avusturya meeeleleri bahalnde cektlr. 
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TÜRKiYE ECZANESi 

EŞREF NEŞ'ET 
Ankara caddesi Meserret oteli bitifiiinde 

No 88 lıtanbul. Telefon 23475 
Reçeteler bil~ bir dikkat ve ltlna ile atlr'atle buırlamr. 

A pa ve yerli mo.tahs arlan dalma mevcuttur. Bildmum vnı 

ADEMi 
iKTiDARA 

8301 

Dr. Hafız Cemal 
1>AHIUYE MUTEHASSISI 

Puardan bafb ıGnJerd• (Z.SO 
dan 6) fi lttanbul Dl•anyolu (104) 
veni numarab buautf kablneaindt bu 
talar1 bakar. Salı. Cumartesi ubab 
(9•30 _ lZ) .. ıtlen hakiki hkanya 

!'afsillt: Galata P.K. 12M Hormobln 

mahıuıtur. Herkesin haline ıöre mu. 
amele olunur. Muayenehane •e" t• 
lefnnu 2%398 Krthlr telefnn ı1n44 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI /t 1 
Senelik muhammen Muvakkat 

klra.11 teminatı 

180 JIJaldklarda Valde atik m•halleetnde Caml 
110kaimda Valdei atik m~ 
:Yenıbahçede Klüp Mualahiddin mahalleainde 
Haataııe IOkafmda eski 88 yeni 112 • 114 N. h 48 3,60 
iki odalı evin )'anaı lbrd cmöfy vbgkUvbvb 
cmföYP cmfti)'aOin dlu ı oinilil abrd cmfoy il il il muvakkat teminatlan 

Yukarda semti senelik muhammen kıralan ~ yw sonuna kadar 
yıuılı olan mahaller 937 veya 938-939 eenele ma konulmut ihale 

. k arttırmaya ayn ayn kıraya verilmek Uzere açı 
8 

M 936 taribıne uzadıl· 
gunünde isteklısi bulunmadığından artırma ~U:, Artırmaya gırmek 
mıgtır. Şartnameleri Levazım MüdürlUğUnde ~t ~kbus veya mektu· 
isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat te Dalml Encümende bulun· 
bile beraber yukarda yazıh günde aat 16 t.e 
m:Uıdır. (1) (2474) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirUI ıemınatı 

Kapalıçal'§ıda Hacı Huan IOkafuıda 18 N. lı 
dükklıı 
Fatihde Jdnnuti mahallesinde Hafızpqa caddeain· 
de 6 8 üstünde bır odalı dUkkin Ab-

30 

60 

F~ühde Çarpmba mahalle ve soka~da cedit 
durrahman efendi medreaeai (bil' iki N. h ~ 

200 dalar hariçdir). . 
Cagaloglunda Hadımbaaan pqa medresesinin 
iki N.lı odası 24 

:\' ef ada Molla Htlllrev mahallesinin Tat Tekne IO-
kağmda 31 N. lı Kihya Mehmet efendi mekt.ebi 16 

2,25 

4,50 

15 

1,80 

1,20 

Galatada Fermem;cller sokağında 16 163 N. 
lı dükkln 
Xoprilniln Ernfn&aa mavJJeelnde S'alli ..._ 480 18 

tindeki kite h mm kiruı ve muvakkat temJDatı )'Ullı 
Yukarda 1e111tl ııenelik m~~ se:ı mayw sonuna kadar ayn ayn ki

olan mahaller 937 veya k~aya konulmuttur. Şartnameleri Levazım 
raya verilmek l1'.e~~çı Arttırmaya girmek isteyenler hizalarmda göe
Müdürlutilnde gö te : t makbuz veya mektubıle beraber 21 Mayıs 936 
terilen muvak~at ml5ı~ Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (2472) 
pel'f8Dlbe günü saat 

Bir eenellk muham- Muvakkat 
men kirul teminatı 

.Betikt&I Slnanpq& mahaJleeinde Haafırm IOka-
80 

4,50 
juıda 11 N. lı bir odalı klgir bina M 4,05 
Fenerde Balat caddealnde il N. 1J Kaleburcu 

da Elvannde mıhaJleeinde Had Yakup 1,. ,.,. 
Unkapanm24 N. lJ evin yarım h.iwı9i 1e2 .. ,'SV 

80kalmda 1 1 Mehmet pqa mıhalleeinde Gemi· 
Fatlhde )(an il. 

1 N b dilkkln 48 3 60 
eller 10blmda :[.26 bh- ııenelik muhammen klruı ve teminatlan )'Ullı 

Y\lkarda eem ve 938-9S9 seneleri mayısı IODun& kadar ayn ayn 
olan maJaaller 931 veya ık arttırmaya konulmut ihale ıtıııilDde &'ll'8D bu· 
kiraya verilmek Uzere ~a ıı Mayıs 936 tarihine uu.tılmJftJr. Şart
hınmımqı oldufwı~dürlUğtınde görillllr artırmaya girmek iateyenler 
nameleri Levuım 11 

kat teminat makbul veya mektubtle beraber 
JıJAJarmda JÖlterilen mut~ te Daim! EncUmende bulunmılıdır.(l) 
JUbrda yuılı gUnde la& (2'71) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan ifletme 
Umum ldareıi ilinlan 

lllllllllılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllf fll 

Türk Hava Kurumu Büyük 

IP'ÜW &IM@@~lVJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengın etmıştir 

Yeni t rtlp pllnını g6rlnlz. 
1 d lr .. lde 11 • Ma,.a • - dad • 

Büyük ikramiy 

25.000 Liradır 

1 1 

:,, ................... ı.ıııı•ıııı•ı111•1111•1111•ım•ı11 1111•1111•1 

I " T A N " ın içtimai yardım teşebbüsü 1 
i ..........._ .... ...._ .... .__ ....... Rk-....ı i 

11 Tan 11 a "Sigortalı Abone "j 

-1 kaydedilecek karilerimizi 1,000i 
1 liraya sigorta ettiriyoruz ~ 

İ Ten sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta! 

j ıirketi olen (Anadolu) temin etmektedir! 

1 ITa•> ı• blylk itti· 1 
111af yardı111 teıebbiiıi· -

ı 111 te11c11 ecle• 'oıu. ı 

1 
YUCULARINI Sl&oR· 1 
TA mlRMEI) fikri- -

ı 111lz. teıebbiiıil• ciddi· ı 
yet ve elle111mlyetlne 

j •Yt•• bir l11tln111la A· 1 
DIM ADIM TATllK •· T A N 1 ! DILMllTEDIR. -

1 ilk ad1111, CJ•ıete111I· 1 
_ n ISl•ORTALI AIO· s·ıgorf asi = 1 NI) ya1l••k olan .. 1 
- k•y•c•lan•m• ılıor- ı 1 ta eclll111eılyle ahl11111 _ 
İ bul111111aktad1r. j 

ikinci adı111 ( Sltor-
!_ tah perakende ıahı) 1 

olacakhr. lunun tatltl· -
İ kine yakında baıhya· ! 
i U~L 1 = (Sigortalı abone) nin esas ıartlan ıunlardır: _ 
İ Bir gazete beş kuruşa satıldığına ıöre senelik tuta- i 
= n S X 360 18 lira etmektedir. Halbuki siıortab abo- = 
İ neler, yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- İ 
İ_-_ diye edecekler ve ıuetenin tabü fiyatından kb1aıkdıa bir §

1 ayn kayıt ve kWfetle mukayyet tutulmıyaca ar r. _ 
i Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani j 
~ yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile : ! aşaflda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- i 
i nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- § 
s hane kareıamda Kmacıyan Hanında klin ANADOLU 1 
1 Sigorta Sirketine sigorta ettirilecektir. 1 

-

Adı, baba adJ 
.,, adı 

Doldutu 191' ve yıl 

r,t "stıcU 
1 

Adrem 

Bedeni bir l&kat-
lıfl var mıdır, var 
iM nedlrf 

Nebdar l&ID&D 

•cm abam oldutu 

la lnapou derc9dlıec.. ,....., ı•,.. olnaulsb ....._. olmabdu 1 
htaı••lda r.. pna.I llprta lln'llllle. : 
Owıtwuı D MiM 1- ds'n•da 1Udl tartlar dalnllDde 1 

....,.._..ı•11n1r11 ............. ,.., kWl) ....... .&INlaı 5 
- bedell l&lclerl•lft'r. Slprta • ...,,. ...... ,....._ .... 

rl& ... = 
111 mı mı 1111 1111•1111 1111•1111 mı 1111 11111111 ! 

Seyhan Vilayeti Defterdarhğından: 
Seyhan Viliyetinin Karatq nahlyeaindeld Karataş 

Dalyanının kanun ve nizamlarma söre 938 ve 93 7 mali 
vıllannda balık avlamak halddle balık resmi iki aene 
müddetle 27-4-036 tarihinden ltı1>aren kapalı Ari usu
lile arttırmaya çık nlmqtır. 11Mayıs938 tarihine mil-
sadif Pazartesi saat ( 15) de Seyhan Defterdarlı-
tında ihaleai ya caktır. na -.ıe!Ur muhammen bede-
li ( 14315) lira taliplerin yüzde yedi buçuk muvak-
kat teminat ile mektublarnu 2490 numarab kanu-
na tevfikan ihal nmdan bir aat evw1fn~ katt::.r 
Seyhan Defterdarlıh verilmesi metruttur artnamevi 
cörmek istevenlerin Ankarada Malive Vekaleti MUJf Em
lik Müdt;rlUfüne. fstanbul'da Av VerıUerl MUdUrHltil
n~ ve Adanada Defterdarlığa mUracaatlan 111n olunur. 

(2382) 3367 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumi N8frl.yatl idare edeG: & MI.iM 

Guetecllik ft lılathaaalldı 'f. 1- - BuddJCI ,_..TAN llatbaa81 



Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel disler de 

BADYOLiN 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat edin;z 
Bazan en Ustad doktorların bile sebeb 
ve menteinl bulamadıkları bir has a • 
hAın, dit iltihabından ileri geldi§i 
pek c;ok tecrUbelerle anla9llmıttır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

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

31-5-93 7 nihayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 
( 40,000) kilo mazut (3400) ve "1.000" kilo makina ya
ğına ( 160) lira fiat tahmini ile 20-4-936 pazartesi gü
nünden itibaren 11-5-936 pazartesi günü saat 15 e ka
dar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Mazu
tun ve yağın evsafını anlamak isteyenlerin müddeti i
çinde Belediye Santral Memurluğuna, şartnameyi gör
mek isteyenlerin muhasebeye müracaatları ve kanunen 
gerekli olan yüzde 7,5 teminatlı teklif mektublarını 
Belediye Başkanlığına göndermeleri ve ihalenin Komis-
yon huzuru ile yapılacağı ilan olunur. (2385) ( 

3368 , ............................... ~ 
Şirketi Hayriyeden: 

BUyUkdere iskelesi Uzerindeki gazino bu kerre yeni denecek bir 
derecede tamir ve tadil edildiği gi bi bir kısmı da aile ikamet edecek 
şekle ifrağ olunmuştur.Kiraya verilecek olan her iki kısmada gerek 
birden ve gerek ayrı ayn talip olanların Cumartesi günlerinden maa
da Teftiş Heyeti Riyasetine müracaatları. 

3390 

TtDAVOLD~N ÇE]~il[N PARANIZ l-HÇBiQ 
Cl~~TL~ SiZi iL~P.LtTM~Z. 

ONU BANl<AYA YATIRINIZ 
MEl2 Tt'HW:J ıZA ... ATI GıŞELE21Mı20~N ALiNiZ 

TAN 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 
en tesirli bir ilaç SERV01N dir. İh

tiyarlara gençlik, yorgunlara dinç

lik verir. Taşraya posta ile 175 ku

ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Ec
zanesi Ali Rıza. 

Hiçbir erkek yüzü bana te
veccüh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye 
çağırıldıklarmı, hatta izdi
vaca bile talip çıktığım gö
rünce adeta gıpta ediyorum. 
Fakat hiç biri bana bakmı
yordu, sebebini de biliyorum ... 
Çirkin bir tenim vardı. Cil
dim siyah noktalarla ve açık 
mesamelerle dolu idi. Teves
sül ettiğim bütün tedbirlerin 
hiç biri fayda vermiyordu.Fa
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettiği yağsız beyaz Tokalon 
kremini tecrUbe ettim.Bir kaç 
gün sonra, cildim daha beyaz 
ve daha nermin bir hal kesbet
ti.Bir hafta nihayetinde bütün 
siyah noktalar ve açık mesa
meler tamamen zail oldu. Cil
dim beyazlandı, ve yumuşadı. 
Artık kıskanç değilim. Şimdi 

tesadüf ettiğim bütün erkek
ler bana güler yüz gösteriyor
lar. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve mu
saffa zeytinyağı mevcud olup 
bunlar mesamelere nüfuz ve 
sabun ve suyun izale edeme
diği gayrisaf maddeleri ta
mamen giderirler. Ayni za
manda cildi besliyen ve genç
leştiren kıymetli unsurlar da 
vardır. Her kadın hatta yaşlı 
bile olsa az zaman zarfında 
genç kızların bile gıpta edece
ği açık, taze ve cazip bir cil
de malik olabilir. • 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Doktor - Operatör 

MUKADDER 
Doğum ve kadın hastahklan 

Birinci sınıf mütehassısı 
Kadıköy, Rıhtım cad. Nemlizade 

sokak No. 52 Tel. 60788 

3293 

ÇOL< 
ZETLI OLUR 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat. lhinları 

MiLLi MUDAF AA VE
KALETiNDEN : 

Cümhuriyet kara ve deniz 
ordusunda kullanılmak üze
re 145 5 sayılı Askeri me
murlar kanununa ve buna 
aid talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şart 
larla yedinci sınıf "Askeri 
Bareme göre 3 O lira maaşı 
asli'' Askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en 
aşağı eyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak 
3 - 3 5 yaşından yukarı 

olmamak 
4 - Başkasına geçer 

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

Tam teşkilatlı bir Askeri 
Hastahanede muayene etti
rilecektir. 

5 - Yanbancı ile evli ol
MS•H mamak 1 · 6 - Şeref ve haysiyeti 

Nasır ilacı bütü!1 dünyaca~- muhil bir suçtan mutlak su
nm~ı~~ır. En eskı nasırlan bı- rette bir cürümden dolayı 
le kokunden çıkarır. .. . 
1NG!L1Z KANZUK ECZANESİ uç ay veya daha zıyade hap-

se mahkum veya böyle bir Beyoğlu - İstanbul 

Eyüp Sulh Hukuk Mahkemesi Ah
kami Şahsiye Hakimliğinden : Un
kapanı civarında Demir Hon mahal
lesinden Çeşme sokağında 8 sayılı 
evde Sakin iken 28-3-936 tarihinde 
ölen Sabık Adliye İkinci ceza müba
şırlarından Kadro harici edilen Saf
vetin varislerinin ilan tarihinde iti
baren 3 ay içinde Kanunu Vasıkaye 

suçtan takip altında bulun
mamak. 

İstinat eden Sıfatlarını Mahkeme
Profesör K. KömUrciyan·m mize bildirmeıeri ve mütevaffanm 

7 - Sarhoşluk, kumar
bazlığı adet etmiş kumar 
oynatmış ahlak ve sairece 
hakimliğe yaramayacak bir 
hal ile dile geçmiş olmamak 
ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8 - Nufus kağıdı sureti 
ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 

9 - Diplomanın tasdikli 
sureti muhtasar hal tereli-

Ademi iktidar 
Bel f(e\/şeklif(i 
f) e r 111 a n s ı z J ı k 
vücut l'e dıma{(ın 
yorgunlu{lunda 

· SEKSOLİN 

pek müessir ve emin bir ilactır 
Kutusu 200 Kuruş 

Yeni ve kıymetli kitablan zimmetinde asaleten ve kefaleten a-
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. lacaklan olan ve müteYaffaya borç
Yeni muhasebe usulü 122,5 ,, ları bulunan ve her hangi bir cihet-
Ticari malumat ve banka- 105 ,, le hak talep eden veya mirası hak-
cılık kında malumatı olanların Kezalik 
lkstisad ilmi 87,f, ,, ilan tarihinden itibaren bir ay zar-
İhtisas muhasebeleri 175 ,, fında Mahkemede açılan Defteri 
(Şirket, sanayi.ziraat ve ban- mahsusuna kayit ettirmeleri ve bu 
ka) Ticari ve mali hesab müddet zarfında alacaklarını veya 
ı inci kısım 70 ,, talep ettikleri her hangi bir hakkı 
Zihnt hesab kaideleri 20 ,, kayıt ve tespit ettirmeyen kimsele-
LüP'aritma cetvelleri (yeni rin mirasçiye §ahsan ve terekeye i-r-
rakam) 56 ,, zafeten: müracaat edemiyecekleri 

. 
mesı. 

1 O - Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin vesikalariyle 
dörder adet de Fotoğrafla
riyle birlikte bir istida ile 
en geç 15 Mayıs 936 günü
ne kadar en yakın Askeri 
Komutanlıklara veya As-

'----"""""- ·""'----........._----'-__.. _ __..._....__....__ ___ ____,, Tırnak~ 
Türkiyede en ziyade muvaffak olan HASAN Tırnak cilaları sed8' 
rm ince zevklerine uygundur. Çok parlak ve dayanıklıdır. 

• 

vileri ve renklileri birer şaheserdir. 

HASAN Tırnak cilası beyaz ve renkli 20 - 25 - 30 Kr· 
HASAN Tırnak cilası sedef 40 - 60 Kr. 

HASAN DEPOSU 
İstanbul, Ankara, Beyoğlu 

Kapalı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

itimadı Milli "Güve 
Türk Sigorta Anonim 

Şirketinden: 
1 - Galatada Voyvoda cadde.sinde itimadı Milli hant ıı:::; 

kain elyevm 124 numaralı bina yerile arkasındaki arsalar ~ 
yapılacak inşaat kapalı zarf usulile topdan eksiltmeye 
mıştır. İnşaatın muhammen bedeli 31239 liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi. 

b) Mukavele projesi, 

c) Fenni şartname ve kalorifer . artnamesi, 
d) Keşif hülisası, 

e) Plan ve projeler. ~ 
İstekliler bu evrakı 10 lira bedel mukabilinde Galata'da 

Bank İstanbul şubesi binasındaki şirketimizden satın alabilir1~..# 
3 - Eksiltme 23-5-936 cumartesi günü saat on birde :ısur .A 

Galata'da Bankalar caddesinde Sümer Bank İstanbul ŞubesiJliıJ 
katında Şirketimiz merkezinde icra edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

5 - Taliplerin eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu '!' 
(2350) liralık muvakkat teminat vermeleri lazımdll'. Eksiltııle 
recekler laakal 30 bin liralık bina yaptıklarına dair kana"t 

ehliyet vesaikini teklif mektubuna raptedeceklerdir. ~ 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatte~ bi~ ~ 
veline kadar Şirketimize makpuz mukabilinde tevdi edılD11f bit 
caktır. Posta ile gönderilecek mektupların mezkUr saatteJl 

evveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni §ekilde kapatılınlf 
ması şarttır. ~ 

Birçok muhtelif marka tıraş 

MOND 
BEŞiR KEMAL MAHMUD CEVAD 

Başlıca satış yeri: İKBAL KÜ- malfımlerl olmak üzere: Kanunu me
TÜBHANESİ, müellifin (K. Kö- deninin (534 ve 561 ve 562 ve 569) 
mürciyan, Büyükada) adresine de üncü maddelerine tevfikan ilan olu-

kerlik Şubelerine müracaat bir tanedir ve (ROTBART> mamulatmdandır. Her yerde 

yazılabilir. nur . (22808) etmeleri. (677) (2370) :..--------------~ 3306 
LCIA"~-,: s:ı ·:Kf<;I 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----vedJf 

den alınız. Reçeteleriniz K E s K . N K A ş E L E R .1 Grip, Nezle, baş bit 

ilaçlarınızı 
Bah~e 

kabıda SALiH NECATi büyük bir dikkat, ciddi 1 muannid sancıl~1? çtıt· 
bir istikametle hazırlanrr. Kıymettar bir ila 


