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................................................. 
Parasız 

Muayene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik• 

tiren okuyucumu.ı KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

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

Avusturya.da 
Diktatörlük ilin edildi 

Camarlyetlmlzlaparlak bir eseri 
Topçu atış okulunun 27 inci yııc::.:nümü dün 

büyük törenle kutlandı 

Bolluktan 
istifade edebi
lecek miyiz? 

B u yıl dünyanın bin bir türlü 
gaileleri içinde yüzümü~ü gül
düren, etrafımıza emnıyet ve 

itimatla bakmak için kalbimize kuv
vet veren bir cihet var. Bu da önü
müzdeki hasat mevsiminin bolluk ü
mitleri içinde yaklaşmakta bulunma
sıdır. Memleketin her yerindE>n: 

- Hamdolsun, bu yıl mahsulümüz 
bol oalcak. Anbarlarmıız buğday ve 
arpa. ile dolacak!,, Seslerinin kulak
larımıza aksetmesidir. 

~, .... ~OF; - - , -

Hakikaten geçen son bahar ile kış 
ayları çütçilerimiz için iyi gitti. Her 
tarafta toprak kafi derecede ekildi. 
Mart ve nisan aylatı da gene ümitle
rimizden daha iyi geçti. Artık mahsul 
yetişinceye kadar herhangi bir ha.va 
tehlikesinden korku ve endişe ka.lına
nuştır. O halde içinde bulunduğumuz 
yıla şimdiden "bolluk yılI,, diyebile
cek bir zamanda ve imkanda bulunu
yoruz demektir. Böyle bir zamanda 
ve imkanda bulunmak memleket he
sabına gerçekten sevinilecek bir şey

Ba,vekil Şuınig ve Prens Bir tayyare topumuz atışa hazırlanıyor. 

dir. 
Bununla beraber yeni mahsul ay

larının bize getireceği bolluğu düşü
ırı5ı-.k h•" bırn.ftGn ıırevtnırl!.eıı btr ta
raftan da bundan mümkün olduğu ka
dar fazla istifade etmek çarelerini a
raştırmalıyız. 

Geçen yılın mahsulü memleket ih
tiyacına kafi değildi. Onun için hü
kumet Ziraat bankası vasrtasile piya
~adan buğday alamamıştı. Bereket 
versin, evvelki yıllardan silolarda. kal
mış buğday ihtiyatı bulunduğundan 

Stharhemberg 
Avusturya kabinesi dün başvekil r-------------ııııı.ı. 

Sc~.us~~nigg'i .en. geniş sala~i~etle.dik- Hava Qehı·tıeri 
tator ilan etmıştır. Cumurreısı Mıklas y 
tarafından da bu karar tasdik olunmuş • 

1
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tur. Schuschnjgg ayni zamanda harbi- 1 a 
ye ve hariciye nazırlığmr da üzerine al• 
mıştır. 

Schu&ch nig g'in diktatör olman Ü -

zerine Prens Starhemberg başvekil ınu• 
avinliğindcn çıkarılmış, idaresi altmda 
bulunan Heimwehr askeri teşkilatı da 
Schuıchnigg'in emri altına geçmiştir. 

Başvekil muavinliğine de Heimwehr 
mensuplarından Bobweh getirilmiştir. 
SEBEP STARHEMBERG'IN F AŞIST 

T ARAFTARLICIDIR 
Viyana, 14 (A.A.) - Havas ajan -

Hava §ehitlerini anmak üzere 
bugün Fatih parkında büyük bir 
tören yapılac&ktır. Bu törene saal 
14 de Beyazıt, Selimiye ve Maçka
da atılacak toplarla başlanacaktır. 

Töreni deniz kumandam açacak 
ve hazır bulunanları hava şehitle
rini selamlamıya davet edecektir. 
Selamdan sonra her tarafta asılı 

bulunan bayraklar yavaş yavaş ya
rıya inecek, gemiler, fabrikalar 
düdüklerini çalacaktır. 

tohumluk için icap eden yerlerde çift- smdan: Bundan soı+ra ordu, Türk ha-
çilcre yardım edilebildi. önümüzdeki Salahiyettar mahafil, Bay Schusch • va. kurumu, şehir ve yüksek tahsil 
hasat mevsiminin bolluğundan hakki- nigg'i kabinesini baştan başa tadil et - gençliği namına birer zat söylev 
le istifade olunabilmek için gene hü- meğe sevkeden amilin Bay Starhem • vereceklerdir. 
kumetin buğday satın almak ve silo- berg'in Bay Mussolini'ye bir telgraf gön Söylevlerden sonra mızıka ma-
larda stok yapmak suretile müdaha- dererek Duce'yi Habeşistaru ilhak etti- tem havasını çalacak ve havaya 
lesine ihtiyaç görülecektir ve bize öy- ğinden dolayı tebrik etmiş olmasr oldu. üç el silah atılarak geçit resmi 
le geliyor ki hükfunet vaktinde hazır- ğunu beyan etmektedirler. başlıyacaktır. Geçit resminden son-
lanarak bu işte ne kadar muvaffak o- Bu telgrafnamenin son derecede fa- ra tayyare abidesine çelenkler ko-
lursa bu yılın bolluğundan da nıenı- şist tabirlerle kaleme almm•ş olduğu ve narak törene son verilecektir. 
lehetin istifadesi o kadar geniş ola- demokrasiye karşı bir takım hakaret • Thtüale bütün lise ve orta okul 
caktır. teri muhtevi bulunduğu hatırlardadır. izcileri iı>tira,k edP"<>Mir. 

Bir kere buğday alımı imkA.n de- (Sonu.: Sa. 2 Sü. 1) ı-------------~ 
reccsinde geniş tutulmalıdır. Hatta ----------_..:_------:--------------
silo bulunmıyan yerlerde bile alım 
tnuamelesi yapılmalıdır. Sonra her 
Yerde alım fiyatı hem mümkün oldu
ğu kadar yüksek ve hem de müsavi 
olmalıdır. Bu suretle hususi ellerin 
buğday üzerinde spekülasyon yapma
larına imkan kalmamalıdır. 

İhtimalki bu kadar geniş bir mik- · 
Yasta buğday satın alınırsa bunc':'n 
devlet bir kaç milyon lira zarar ede
bilir. Fakat satın alınacak buğdayla
rın bedeli ile köylülerin ve çıftçilerın 
ellerine kafi derecede para gireceği 
için her yerde devletin vergi hasılatı 
a:ıacakhr. Bu artıştan dolayı elde e- ~ 
dılecek varidat fazlasını hiç şüphesiz 
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'.!:..;;:ııı~~ 
buğday alım ve satımı yüzünden hasıl ~· ~ ...... ~~ 
olacak zararı kat kat geçecektir. ı " · ~ · ...._ -
. Geçen gün bu sütunlarda siloların 19 Mayıs idman ıenlikleri için dün umumi bir prova yapdclı. 

zır<>.atimize olan faydalarından bahse- (Yazı ve diğer ıesimleri 4 üncü sayıfamızdadır.) 
dcr)\en umumiyetle buğdaylann yüz- --~~--- ~~~ 
de otuzunu çeşitli haşereler tahrip et- mahsulünü haşere tahribinden kur- tünuna İtalyan gazetelerinden yapıl
tiği halde ~ilolara giren buğdayların tarnuş olmak memleket hesabına elde mış bir tercüme konmuştu. Bu tercü
bu tehlikeden masun kaldığın~ kaydet edilmiş büyük bir menfaat değil mi- me yazının altllla mürettiphanemizde 
ıni~tik. Hükumetçe buğday satın alı- dir? ASIM US yanlışlıkla (Asım Us) imzası kon-
n~ak silolara depo edilmeginin hiç Bir izah muştur. Bu hatadan dolayı okurları-
bır faydası olmasa bile yalnız ziraat Dünkü nüshamızın başmakale sü- mızdan özür dileriz. 

Pöa lks şirketinin lçylzl 
Avusturyadaki mali reza let hakkında tafsilat 

.(Yazuı 3 üncü sayıfamıı.da) 

Yukarda: Mektebi kuranlardan mütekait General Hasan Kıpfak. 

'1e talim heyeti atış sahasına giderken. Altta: bir tayare 
deli qılclağımız. 

(Yazısını ve diğer resimleri 4 üncü sayıfamızda bulacaksınız) 

Bir anket açıyoruz .................... lllllliı~--------1!"1'--..... 
Milli Futbol Takımımız 
Nasıl Kurulmalıdlr? 

Ankaralıların lstanbul futbolü ve milli 
takım hakkında düşündükleri 

• .. 

takımının bir maçında 

.. 

(6 ıncı sayı/amtida) 
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Avustıirvada 
~ 

Diktatörlük ilan edildi 
(Üstyanı 1 incide) f 

Bay Starhemberg, kabine arkadaşları -
run reyini almağa lüzum görmeden bu 
telgrafı Romaya göndermiştir. 

Burada dolapn bir şayiaya göre Vi 
yanadaki sefirlerden bazdan mezkQr tel 
grafın muhteviyatını protesto etmi§ler. 
dir. 

ITAL YA - AVUSTURYA MONA • 
SEBETI DEGIŞECEK MI? 

Viyana, 14 (A.A.) - İyi malO.mat 
almakta olan mahafil, Avusturya kabi • 
nesinin tadili yüzünden Bay Schusch -
nigg ile Bay Mussolini arasında bir gfı. 
na ihtil!f zuhur etmiyeceğini beyan et
mektedir. ÇUnkU Bay Schuschnig ile 
Duce arasında son derecede dostane 
münasebetler vardır. 

Viyana, 14 (A.A.) - Reuter ajan • 
ıı muhabirinden: 

ltabinenin tadili haberi ortaya yayı. 

lır yayılmaz Bay Starhemberg, Heim -ı 
wehr umumi karargahı vasıtasiyle a • 
§ağıdaki emirnameyi ne§retmiştir: 
Arkada~lar, soğukkanlılığınızı ve inti
zamınızı muhafaza ediniz. Sizi bir ta • 
kım tahriklere alet etmek istiyenlerin 
bu hareketlerine müsaade etmeyiniz. 
Yalnız Starlıemberg'in vereceği emir • 
leri dinleyiniz ve o emirlere göre ha • 
reket ediniz. 

Heimwehr'lerin mukabil hiç bir ha -
reketleri görülmemi§tir. 

Gerek Viyanada ve gerek eyaletler • 
de sükun hüküm sürmektedir. 
SCHUSCHNIGG ITALYAYA DOST. 

LUCUNU BiLDiRDi 
Viyana, 15 (A.A.) - Avusturya a -

janst bildiriyor: 
Yeni hükUmetin baıına geçen ba§ba

kan Schuschnigg Bay Mussoliniye bir 
telgraf göndererek, sarsılmaz dostlu • 
ğunu kendisine temin etmiıtir. Bay 

Schuschnigg bundan başka Roma pakt
ları politikasına devam kararında oldu -
ğunu, ve bu paktları imza eden üç dev• 
letin menfaatleri ve merkezi Avrupa -
nm kuvvetlendirilmesi için bu devletle• 
rin dostluğunu inkişaf ettirmeğe ça • 
lrştığını Bay Mussoliniye bildirmiştir. 

Bay Schuschnigg, Bay Görnböş'e 
çektiği bir telgrafta, Macar başbakanı -
na samimi dostluğunu bildirmiş ve Re· 
ma protokollarına müstenit olan iş bir -
liğinin ileride bu protokollara iştirak e
den devletlerin menfaatine uygun ola • 
cağı kanaatini izhar etmiştir. 

STARHEMBERG ROMA YA 
GiDiYOR 

Paria, 14 (Kurun) - Prens Star -
hemberg'in üzerinde bugün yalnız be
den kültürü yüksek reisliği Unvanı 

vardır. Prens bu sıfatla yarın, Romada 
yapılacak Avusturya - İtalya maşta -
rına nezaret etmeğe gidecektir. 

Balkanlarda sulh 

Başbahanımız lamet lnönü Meclis Reisimizle ve Bakanlarla ~"° 
raber iki gün evvel Kal.ecik civarında bir madeni görmek üzere 
küçük bir seyahat yapmıflardı. Yukarıki reıim hareketlerinden ev

vel i•taayonda çekilmi§tir. 
-'---~~-----------------------------------------------------

lstanbul - Ankara hava seferleri 
gün sonra açılıyor 

on 

Ankara, 14 (Telefonla) - Istan. Ankara muhtelitlerile bir ecnebi ta:. 
bul - Ankara hava seferlerine 25 kımı arasındaki turnuva 6 haziranda 
haziranda başlanılması kararlaştrrıl. Istanbulda yapılacaktır. 

rnıştır. Tesbit edilen esasa göre, İstanbul Ar-

ltalya blylk bir 
bata işlemiş! 

Cenevrcye verdiği 
aimak için çok 

bir muhhrayı geri 
çalışıyor ama ... 

Eden'le Balkan anlaşması 
devletleri arasında 

görüşüldü 

Nafia Vekaletinin hazırladığı ve kara ve İzmir futbolcuları, bir ecnebi 
Vekiller heyetine sevk olunan yeni takımın da iştirak edeceği tumuvada 
tarifeye göre yolcuların beraberin. karşılaşacaklardır. Bu ecnebi takuµıtı 
deki eşyalardan 15 kiloya kadar pa. bir Avusturya takımı olması muhte • 
ra alınmıyacaktır. 15 kilodan fazla meldir. Hazırlanan proğram şudur: 
olursa her kilosu için ücret 22 kuruş-' 6 Haziran İstanbul • Ankara; İmılt 
tur. Yolcu ücretleri gidiş gelişte _Ecnebi talam. 7 Haziran: İzmir• An• 
yüzde 20 tenzilUla, 22 liradır. kara; İstanbul • Ecnebi takım. 9 Hazi • 

Istanbul - Ankara arasındaki me. ran: İstanbul - İzmir; Ankara - E<:nebf 
saf eyi 1 saat 50 dakikada alacak olan takım. Atina, 14 (KURUN) - B. Eden, 

Cenevreden ayrılmadan evvel, B. B. 
Tevfik Rüştü Aras, Titülescu ve 
Politisle görüşmüştür. B. Politis bu 
mülakatın mevzuunu bugün Yunan 
hükfimetine bildirmiştir. Görüşme. 
nin mevzuu ne olduğu bilinmhorsa 
da yakın şarkta sulhun tesisi esasına 
matuf olduğu zannedilmektedir. 

tayyareler her gün saat 10 da .Anka.--------------------
radan, 3,30 da da lstanbuldan kal. 

lngiltere cevabını 
Lont1ra, 14 (A.A.) - Cenevreden 

gelen bir habere göre, İtalyan hllkOme
ti, İngiliz mamulltı dumdum kurgun • 
Jarmın Habeı ordusu tarafından istima
li hakkındaki İtalyan notasmm netre • 
dihneınesini Milletler Cemiyetinden ri
ca etmİJtir. 

Timeı gazetesinin Cenevre muhabi • 
rine göre, İtalyan hükUmeti, bu vesika
nın geri alınması için elinden geldiği 
kadar çalıpcaktır. İtalyanın bu husus
ta büyük bir hata iılemiı olduğu an -
Iaıılmr!tır. Bu arada, İngilterenin ce • 
vabr Milletler Cemiyeti genel sekreter
liğine tevdi edilmlıtir. 

gene neşredecek 
INGILIZ OEV AlBI YiNE NE.ŞRO. 

LUNACAK 
Londra, 14 (A.A.) - Yan Tesmt ma

hafil, İngilterenin Habeılilere dumdum 
kurgunu vermlı olduğu suretindeki İtal• 
yan ithamlanna Londra hlikQmetinin 
- İtalya, bu hususta Cenevreye ver • 
mit olduğu muhtırayı geri alsa bile -
cevap vereceğini beyan etmektedirler. 
Bu. mahafil, bu muhtıranın geçenlerde 
Mcssagero gazetesinin bir kamalesine 
mevzu teıkil etmi! olduğunu ve buna 
mukabele etmenin muvafık olacağım 

ilbe etmektedirler. · ' 

Askeri zecri tedbirler 
Milletler 

bir 
Cemiyetinin en müessir 
kufJveti olacaktır I 

lngiliz Başvekili lngilterenin siya
setini müdafaa ediyor 

Fransız - Sovyet 
Deniz anlaşması 

yapılıyor 
Londra, 14 (A.A.) - Sovyet ata

şenavali Çıkunski, Rusyadan dönmüş. 
tilr. Fransız - İngiliz - Amerikan 
muahedenamesine müşabih bir Fran. 
sız - Sovyet muahedenamesi akdi için 
müzakerelere başlanmış olduğu haber 
aln~mıştır. 

kacak, cumartesi günleri öğle ta. , 
tilinden sonra Ankaradan, pazartesi 
günü sabahleyin de lstanbuldan ayrı 
bir posta yapılacaktır. Bu suretle 
Ankaralıların hafta tatillerini lstan. 
bulda geçirmeleri temin edilmiş ola
caktır. 

Diğer taraf tan Ankara ile lstan. 
bul arasında her pazar tenezzüh se. 
ferleri de tertip olunacaktır. 

Istanbul - lzmir hava seferleri 
de haziranın ilk haftasında açılacak. 
tır. 

Recep Peker şehrimize 
geliyor 

Ankara, 14 (Telefonla) - Cumu. 
riyet Halk Partisi Genel Sekreteri 
Recep Peker bugün şehrimizden ls
tanbula hareket etmiştir. 

Bir kaçakçı şebekesi 
yakalandı 

Milletler cemiyetini 
islih için •• Ankara, ı.ı (Telef onla - MaJ -

Cenevre, 14 (A.A.) - B. Munch, latyada Kahta köyünde on dokuz ki
(Danimarka) B. de Madariaga ve B. şilik bir kaçakçı şebekesi meydana çı. 
Liivinof bugün beraberce öğle yeme- karılarak on iki kişi olan yardımctla. 

· ğini yemişler ve "bitaraf,. devletlerin rile beraber yakalanmışlardır. 

PariB, 14 (KURUN) - lngiliz 
Başve'1ııt B. Baldvin bugün Londra. 
da verdiji bir nutukta ezcümle şöy. 
le demiştir: 

talebi dairesinde Milletler cemiyetinde Kaçakçılardan 62.000 defter sigara 
reform yapılması meselesini görüş- kağıdı, 52 top pamuklu ve 12 top ipek. 

"lngilterenin kendi başına, diğer mtlşlcrdir. Ji mensucat musadere edilmiştir. 

M/ngiltere Milletler Cemiyeti siya
aetimn bütün hükümlerini yerine ge
tirmlıtir. Yalnız milletleri birbirine 
birleştirmek im.kansızlığı karıısında 

bulunmaktcıqız. Fakat Milletler Ce. 
miyetlnin l$lalıı da ümit edilebilir. Bu 
husus• görüşmek için cemiyet sonba
harda toplantıya çağnlacaktır. 

milletıerd.en mııst~kiı ?zara~ b~r si- y ni Mülkiye Müfettişlik 
yaset takıp etmesı kabıl deoıldır. in~ ş. d. o 1 k e 
uiıtere, §imLiiue kadar takip elliği bu 1 m 1 n 8 a Ca Kanunu hazırlanıqor 
siyaseti hiç bir zaman bıraknuyacak- A Ankara, 14 (Telefonla) - Dahi. 
tır. ltal11a /mangaya .IJar- liye Vekileti yeni mülkiye müfettiş. 

"IJlilleller arasındaki birleşik em- dım vaadinde bulundu lcri kanununun layihasıni hazırlamrş-
niyeti koruyacak en esaslı vasıta <U. tır. Layihada mülkiye müfettişleri. 
ken zecri tedbirlerdir. Bu da ~Millet- Paris, 14 (A.A.) - Oeuvre gazetesi nin hususi meslek halinde bulunma. 
ler Cemi.yetinin en müessir bir kuvve- yazıyor: sıru temin edecek esaslar vardır. 
t · z k#· İtalya, halihazırda Cenevrede hum • 
ı o aca ur.. Mülkiye müfettişlerinin memuriyetin 

malı bir faaliyet sarfetmektcdir. Bu fa-
en yüksek derecesine kadar yükselme-

Habeşistanda yeni bir hüku
aliyetin gayesi, 15 haziranda zecri ted- leri temin edilecektir. 
birlerin kaldmlması hususunda bir iti • 
}Af hasıl olmadığı takdirde İtalya ile be- Bir milli takım turnuvası 
raber Milletler Cemiyetini terketmeğe l k met işe başladı 

Garp taraflarında gene herkes işite gücüle meşgul 
ı.c>ndra, 14 (A.A.) - Karsumdan/ daki İngiliz konsolosu yüzbaşı Ers

Reuter ajansma gelen bir habere gö. kingin bir raporuna göre, bu civarda 
re, ıarbl Habeşistanın merkezi olan tam bir sükfin hüküm sürmektedir. 
Adlababanm 350 kilometre uzağında Habeş otoriterleri, doğudan gelen 
bulanan Gore şehrin~e yeni bir Habeş silahlı firarilerin çıkardıktan kanşrk. 
hilk6meti teşekkUl etmiş n işe baş. hkların önüne geçmek için sıkı ted
lamıpr. birler almışlardır. Cenuptan dönen 

Avusturya, Macaristan, İsviçre, Arna - yapı aca 
vutluğu ve ihtimal bir takım milletleri Ankara, 14 (Telefonla) - 1\-lilli 
ikna etmektir. takıma seçilecek oyuncuları tayin et-

Ayni gazetenin öğrendiğine göre ı - mek maksadile Istanbul, lzmir ve 
talyanrn Berlin sefiri Bay Attolico, dün ---•-ııaııı ... ıı•ııınnıaın1111ııımı ... 11,.,,,.,, ... ..,..,. __ 

B. Von Neurath'x ziyaret ederek Habt• hafil, Bay Aloisi'nin Cenevreden müfa· 
şistanrn İtalya tarafından ilhak edilmi§ rekatinden sonra İtalyanın ne yapaca -
olduğunu bildirmiş ve ayni zamanda bu ğı hakkında bir şey söylememektedir. 
ilhakı tanıdığı takdirde İtalyanın Av - Yalnız bu mahafilde Cenevre müesse • 
rupaya müteallik Alman metalibatma sesi ile her türlü mesai birliğinin kesil • 
milzaharet edeceğini söylemiştir. mesi zaruri olduğu, çünkü Milletler Ce 

iT ALYA NE YAP ACAGINI mi yetinin halihazırdaki noktai nazarı -

Avrupada bir 
karışıklık 

çıkabilir 
Senelerden beri A vrupanm en 

tehlikeli mmtakası sayılan Avus
turya, muhtelif ntifuzlarm biribiri
ni kovalayıp durduğu bir sahadır. 

Geçen yılın başlarında imzala
nan Laval - Mussolini anla§ması-
na kadar Avusturya, Alman, Fran 
sız ve İtalyan nüfuzlarının çarpış
tığı saha idi. Daha sonra İtalyan
Fransız savaşı hafifledi ve İtalya 
burada tam bir muvaffakiyet ka
zanmış gibi göründü. Yalnız, Al
manyanm Avusturyayı ihaka kalk
ması Fransayı endişeye düşürdil· 

ğü için bu memleket Avusturya is
tiklalinin muhafazasına büyük bir 
ehemmiyet veriyor ve İtalyanın bu 
istiklali koruması ona emniyet tel
kin ediyordu. 

Geçenlerde Romada Avusturya, 
Macaristan ve İtalya arasında im· 
zalanan pakt, İtalyanın Tuna hav
zasında kazandığı kat'i bir zafer 
sayılmakta idi. 

Başvekil doktor Schushnigg, 
son hattı hareketile Avusturyayı 

İtalya nüfuzunun üratmdan kur
tarmak, daha müstakil bir siyaset 
tutmak ve A vusturyanın hayat ve 
istiklalini bir yerine, bir kaç mes
nede dayamak istediği anlaşılmak
tadır. 

Fakat İtalyanın bu harekete ka.r· 
şı boş durmıyacağı muhakkaktır. 
ltalyanlarm, Milletler cemiyetile 
de aralarının pek açık olduğu bU 
sırada, Almanya ile anlaşarak .A.· 
vusturya meselesini halletmek iS· 
temeleri beklenir. Fakat Almanya.· 
nm Avusturya işinde kendine bil' 
ortak tanıması çok şüphelidir. 

Avusturya hadiselerini Avrupa· 
da bir karışıklık başlangıcı saY· 
mak yanlış olmaz. Hadisenin a.kiS· 
leri herhalde çok derin otacaktJl'· 
Onun bilhassa ttalyanm bUyttk bll' 
zafer kazandığı sırada vukuu, Ai· 
rika karışıklıklarının A vrupay& 
geçmesinin bir mukaddemesi es· 
yılabilir. · -:-

B. R. 
Neeaşinin hareketinden sonra ba. garbi Habeşistan ahalisinin bir kısmı 

• •zırlar dnlet dosyalarını alarak tarlalarile yeniden meşcul olmıya 

Gorere tff.ml§hrdl. Bu tehrin halkı bafluıı§lardır, 
....... 

HALA BiLMiYOR nın İtalyan noktai nazarı ile taban ta • '---~----------1111~ 
dört bine yakındır. Garbi Habeşistan- Roma, 14 (A.A.) - Yarı resmi ma- bana zıt bulunduğu söylenmektedir. 
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Avusturyadaki mali rezalet 

Föniks 
içyüzü ! 

rolleri 
Sigorta şirketinin 

Y alıudilerin 
( i e Suis Partaut) mecmıua.sının 

son. SaJısında Avusturyalı müflis Fö
niks (Phoenix) sigorta §if"keti hak
kında miihim bir makale vardır. Bu 
~rketin Viyanadaki rııerkezinin iflas 
etmesi üzCTine Türkiyede şubesi olan 
Föniles sigorta şirketile ona bağlı olan 
(Türkiye Milli) sigorta şirketi de müş 
kül vaziyete dii§milş oldıığu için mev
zuu bdhis makalenin ehemmiyetli ı 
kısımlarını a.:ıağıya alıyoruz: 

••Geçen mart ayı zarfında Föniks 
sigorta şirketinin tehlikeli vazi-
yete düştüğü şayi olması her 
tarafta alakalı olanları büyük 
heyecana düşürdü. Fazla olarak tesi
ratı itibarile siyasi bir renk ve şekil 
aldı. Föniks, hayat sigorta ~irketinin 
ötedenberi büyük bir şöhreti vardı. 
Bundan dolayı bu şirkete (330,000) 
kişi kaydolunmuştu. Umumi harp es
nasında şirket gördüğü rağbet üzeri
ne ecnebi memleketlerde dahi şubeler 
açmıştı. Bilhassa Çekoslovakya ile 
Yugoslavyada açtığı şubeler büyük iş
ler yapmıştı. Fakat bir zaman sonra 
bu şirketin muamelelerine bir takım 
suiistimaller karıştı. Sonra bu suiisti
nıallerin A vusturyah mühim şahsiyet 
lerle alakadar olduğu anlaşıldı. 

İşte bu türlü suiistimaller netice
sinde Föniks şirketinin hesaplarında 
büyük bir açık meydana çıktı. Vazi
yete vakrf olanların ifadelerme göre 
bu açığın miktarı (250) milyon şilin, 
Yani (700) milyon Fransız frangını bu 
luyordu. Bu açığın (%40) i fena spe
külasyonlardan, (%40) i bir takım 
§ahs.iyetlere ve teşkilatlara verilen 
lliibJ.'ansiyonlardan ileri g-elivordu. Sa
yanı dıkkat oıan cihet ise kendilerine 
bu kadar açıktan para verilen şahıs
ların ve teşkilatların maksat ve ga
Yelerile sigorta şirketinin maksat ve 
gayesi arasında hiç bir münasebet 
bulunmaması idi. Açığın (%20) si de 
direktörlerin yersiz tediyelerinden 
nıeydana geliyordu. 

Fôniks sigorta şirketinin idare 
nıeclisinin başında General (Vaugo
in) isminde birisi vardı. Bu adam es
ki Avusturya başvekili ve harbiye na
zırı olduğundan memlekette büyük 
bir itimadı haiz bulunuyordu. Fakat 
gerek dikkatsizlik, gerek ihtisasa ait 
kifayetsizlik sebebile şirketin işleri 
Ü7.erinde hiç bir müessir murakabe 
tesis edememişti. Şirketin en büyük 

Mh-ektörlerile :ikinci ve üçüncü dere
cedeki bütün adamları yahudi idi. 
Bu yahudiler arasında Bauer, Stern, 
~USSbrecher, Brettschneider ve safrct
llin isimleri zikrediliyordu. Bu isimler 
arasmda suiistimallerle en çok alAka
h olan umumi direktör vahudi Berli
ller idi. Fakat bu ada~ bir müddet 
evveı ölmüş olduğu için suiistimalde 
alakalı olan rliğer mes'ullerin hepsi 
hUtün kötülüğü onun Ü5tüne yüklet
lll.ek yolunu bulmuşlardı. 

ni gören binbaşı (Tey) (1934) sene
sinde istifaya mecbur olmuştu. 

Almanyadan Avusturyaya müha
ceret eden Alman yahudilerile siyo
nist cemiyeti teşkilatına mensup olan 
bir takım adamlar Viyanadaki A vus
turya ordusu kumandanları, haliha
zırdaki Avusturya başvekili muavini
nin annesi olan prenses Tonny Star
hemberg ve bunlar gibi daha bir çok 
şahsiyetler Föniks şirketinin kasasın
dan hesapsız para yardımı görmüş

lerdi. Bilhassa Almanyadan A vustur
yaya mühaceret eden yahudilere yar
dım etmek gayesile teşekktil etmiş 

bir cemiyete bir çok paralar veril-
mişti. 

* * • 
Böyle biribirini takip eder suret

te bir çok suiistimal silsilesinin mat
buat sütunlarına geçmeğe başlaması 
Avusturya halkı arasında tabii ola
rak büyük bir heyecan uyandırdı. Hü
kumet hakikati anlamak için tahki
kata girişti. Mücrimlerin isimleri neş
rolundu. Bunlar hakkında ceza tedbir
leri alındığı bildirildi. Sigorta şirke
tinde kayıtlı olnalarm zarar etmiye
cekleri ilan olundu. Fakat hükumet 
Avusturya haricinde, ecnebi memle
ketlerde olan sigorta şubelerine ait 
zararları üzerine alamıyordu. Halbu
ki yalnız Çekoslovakyada olan Föniks 
sigorta şirketi açığı ( 400) milyon ku
ronu buluyordu. 

Alınacak ceza tedbirlerine gelince, 
esasen mücrim olarak gösterilen belli 
başlı iki adamdan ikisi de ölmüştü. 

öten umumi direktörün yerine geçmiş 
olan adam da iı:ıtifa.sını vermişti. 

HUkilmet tarafından şirketten pa
ra aldı diye ilan edilen kimselerin sa
yısı da çok mahdut gösterilmişti. Bu 
suretle tevzi edildiği bildirilen parala
rın yekunu (3) milyon şilin olarak 
kaydolunuyordu. Yalnız Viyanada haf 
talık bir mecmua neşreden bir yahudi 
şirketten (635,000) şilin para almış
tı. Sonra nasyonal sosyalist hareket
lerine iştirak eden bir takım kimse
ler de bu suretle karşılıksız para alan
lar arasında görülilyordu. 

• • • 
Bu UlrlU hft.diseler tabii olarak A

vusturya bükfımetine düşman olan
lar tarafından bir hücum vasıtası ola
rak kullanılmağa başlandı. Bilhassa 
gazetelerle yapılan hücumlarda isim 
zikredilmeksizin Avusturya başvekil 

muavini prens Starhemberg'in şahsı 

istihdaf olunuyordu. Prens Starhem
berg bu türlü hUcumlara karşı gel
mek için belli başlı ordu kumandanla
rını bir içtimaa davet ederek muka
bele tedbirleri almak teklifinde bu
lundu. Fakat hilkilmet aleyhinde ga
zeteler ile yapılan neşriyat ordu içeri
sine tesir etmiş olduğundan bir şey 
yapılamadı. 

Föniks şirketi içinde en fena mua-
Birtnoi ve ikinci derecedeki direk- meleleri yapanlar Şüphesiz ya.hudiler

tarıerln hepsi şirketin kasasından is- di. Bundan dolayı Avusturyada mev
tecııkıert gibi avans para almağı adet cut olan yahudi düşmanlığı bir kat 
ha.ıbıe getirmişlerdi. Fakat alınan bu daha arttı. Bu halin neticesi olarak 
avarısıar hi~ bir vakit geriye verilmi- Avusturya hükilmetlnin esasen milş
Yorctu. Daima sene sonlarında imha kül oaln vaziyeti bir kat daha müş
heaabma geçiriliyordu. Vakıa arasıra kü!Jeşmiş oldu. 
ltıifatfmal şeklinde zimmetlerine para --------------
&'eçlrenler .hakkında tedip kararlan -..--ııııııiııı---.-.---lllliıı--..r;;:"" 
llnıırdı. Fakat bu kararlar hiç bir va- 1 KONFERANSLAR 1 
~-filiyat sahasında tatbik edilmezdi. ----------------.:.. 
-~ll eski mildiirlcrinden biri versiz Bu akıam saat 21 de Kadıköy hal .1 
oı · k &rak para sarfiyatından dolayı te- kevi salonunda Bayan Sıdıka Atasagun 

&ftde sevkedilirdi. Fakat son iflas (Hindistanda Ti.irk Babur imparatorlu. 
~ıa.tettne kadar bn tilrlü adamlara ğunun kuruluşu ve batması) adlı bir 
lifle binlerce şilin tekaüt aylığı veri- konferans verecektir. 

l'di. Konferans bfitiln yurttaılara açıktır. 
. Şirket adamlarından binbaşı (Tey) 
1(~rn.inde birisine hiç karşılıksız 
b 80,000) şilin Yerilmişti. Bu adam l!:• say~e gayet müreffeh bir hayat 
Ce rtlp gıtmekte idi. Nihayet bir glih 
§i ~er~ı (Vaugoin) işlerin fena gidi
t nı hıssetti. Bunun üzerine eski A vus 
~rya ba§vekili Dolfüs vaziyetten ha
cı:da: ~ılmdı. İşte bu ifşaattan sonra-

kı §ırkette müdür vekili vazifesi-l 

Bir Fransız, tokatlamak 
sucundan Adliqede! 

Raymon isminde bir Fransız, dün 
bir münakaşa sırasında bir posta me
murun u tokatladığı iddiasile yakalan
mış, adliyeye getirilmiştir. Müddei
umumtlikçe beşinci istintak dairesine 
verilmigtir. Tahkikat yapılıyor. 

T · ı c • eti• Kllltllr itleri 1 erzı er emıy 

B .. ..k b. . t t. ilk okul kampları uyu ır sergı er ıp __ _ 
ediyor 

Terziler cemiyeti mayısın 16 ncı 

cumartesi günü saat 15 de Taksim bah· 
çesinde büyük bir sergi yaparak son 
moda yazlık tuvaletleri canlı manken • 
lerle davetlilere gösterecektir. Bu eks -
pozisyona şehrimizin tanınmış kadın 

terzilerile şapkacıları, kemercileri, be -
yaz çamaşırcıları ve eldivencileri iştirak 
edeceklerdir. Bu müesseselerin sayısı 

on beşi geçmektedir. 

Cemiyet Reisi Bay Halit Ali, ken • 
disile görüşen muharririmize demiştir 

ki: 

Ayda 75 Lira fleren 
çocuklar iştirak 
edebilecek 
Kültür direktörlüğünün ilk okul ta -

!ebelerine Haziran ayında Göztepe ve 
Erenköyünde iki kamp açacağını yaz -
mıştık. Bu kamplar iki ay devam ede • 
cek ve istiyen veliler ayda on beş lira 
gibi az bir ücretle çocuklarını bu kamp
lara yazdırabileceklerdir. 

Bundan başka aynca ilk okul öğret -
menleri için de Heybeliadada bir kamp 
açılmasına karar verilıniş ve haztrhk • 
lara başlanmıştır. 

- "Bu ekspozisyonlan Türk kadın • Kamp bir ay devam edecek ve her 
lığımn cumuriyet hükumeti ıayesinde hocadan 15 lira ücret alınacaktır. 
kazandığı yüksek mevkiin en açık bir • 
ifadesi olarak telakki edebiliriz. Çünkü ılk mekteplerde randman 
Türk kadım ancak cumuriyetin teessü
sünden sonradır ki çarıaf ve peçe giıbi 
iptidai asırlara mahsuı olan kisveler -
den kurtulabildi ve ancak bedevi un • 
surlara mahsus olan kıyafetlerden ken_ 
dini kurtardıktan sonradır ki moda de
nilen medeni hayat finnaama ve aoı -
yete denilen içtimai ya§BYI§ vasıtasına 
kavuıtu.,, 

FABRiKALARIN MUAMELE 
VERGiSi ETRAFINDA 

Fabrikaların muamele vergisi hak -
kında maliye vekaleti ile iktısat veka -
leti arasında bir anlaşmazlık çıkmıştır. 
Maliye vekaleti bir müddet evvel bu 
meseleye dair iktısat vekaletinin müta
leasını sormuştu. Haber aldığımıza gc• 
re vekalet muamele vergisinin istihlak 
resmi gibi sadece gümrükte alınmasına 
ve bir defa verildikten sonra fabrika 
mamulatından tekrar istenilmemesine 
taraftar olduğunu maliyeye bildirmiş -
tir. fktısat vekaleti bu suretle hazinede 
husule gelecek bir milyon 1i • 
ralık eksikliğin fabrika işleri -
nin bu tedbirle gelişmesi ne • 
ticesinde doldurulacağı mütaleasında • 
dır. Maliye ise vergi şeklini değil, sa • 
dece kontrol sistemini değiştirmek, ver
gi kaçakçılığına imkan vermemek için 
eşyanın fabrika fiyatile piyasa fiyatı a
rasında yüzde 15 den fazla fark kabul 
etmemek ve buna göre vergiyi tayin 
etmek istemektedir. Sanayi birliği ik -
trsat vekaletinin mütaleasmı daha mı·· 
vafık bulmuştur. 

iLK DOMATES GELDi 

ilk turfanda domates İstanbul pi -
yasasına gelmiş bulunmaktadır. Adana 
mahsulü olan bu partinin kilosu 150 ku
ruşa satılmıştır. Bununla beraber do -
matesin yakın bir zamanda ucuzlryacr
ğı ümit edilmektedir. Çünkü domates de 
diğer sebzeler ve yemişler gibi havala -
rm müsait gitmesi yüzünden vaktinden 
on gün evvel ~ıkmıştır. 

2000 ERMENi MUHACiRi 
LiMANIMIZDAN GEÇTi. 

Yıl sonu münasebetile ilk okullarda 
randıman almmağa başlanuştrr. 

Alman randıman şeklini tesbit et -
mek üzere dün kültür direktörlüğünde 
ispekterler bir toplantı yapmışlar ve 
bu şekil üzerinde görüşmüşlerdir. 

Notrdam dösgon 
satın alındı 

Kadıköyündeki Notrdam dösyon o -
kul binası kültür direktörlüğü tarafın • 
dan satın alınmıştır. Buraya kira ile o
turmakta olan Kadıköy san'at okulu 
nakledilecektir. 

PEŞTE ONIVERSITESt DEKANI 
ŞEHRiMiZDE - Peşte Üniversitesi 
tıp dekanı dün §ehrimize gelmiştir. 1 

Bugiln üniversite konferans salo -
nunda bir konferans verecektir. 

KESLERiN KONFERANSI - ü
niversite profesörlerinden Bay Kesler 
dün arsıulusal nüfus meseleleri mevzuu 
etrafında bir konferans vermi§tir. 

Eyüp Sabri ile 
iki arkadaşı 

Adliyeye getirildiler, 
tekrar polise 
gönderildiler 

Bir çok kişiyi dolandmnaktan suç
lu görülerek haklarında tahkikat ya
pılan Eyüp Sabri ile İsmail ve Mihal, 
dün polisçe adliyeye getirilmişlerdir. 
Müddeiumumi Şefik, tahkikat dosyası 
nı gözden geçirmiş, bazı cihetlerin 
daha tahkikile eksiklerin tamamlan
ması için, dosyayı geri göndermiştir. 

Dosyadaki eksikler tamamlanmış 

olarak, bu üç kişinin bu sabah tekrar 
adliyeye getirilmeleri muhtemeldir. 
tık ikisi hakkında, Sultanahmet bi
rinci sulh ceza mahkemesince veril
miş tevkif kararı vardır. Üçüncüsü 
hakkında da, sorgusu yapıldıktan son 
ra bir karar verilecektir. 

Sulh mahkemesinden üçüncü şahıs 
hakkında karar alındıktan sonra, müd 
deiumumilikçe bazı tahkikat yapıla
rak, dosyanın istintak dairesine tev

Telefon işleri 

7 esisat masrafı çok 
ucuzlatılacak 

Eski telefon şirketi umumi heyeti it
letme tesisatının hükumete devrine ait 
mukaveleyi tasdik için bu ayın yirmi al 
tısında toplanacaktır. Haber aldığımıza 
göre Nafia vekaleti telefon tarifesini 
değiştirmek üzere evvelce hazırlanan 
projeyi kafi bulmanuş ve daha esaslı 
değişiklLlder yapılmasına karar vermiı
tir. Bu arada tesisat ücreti çok hafif o
larak tesbit edilecek ve bugün 10,000 i 
bulan telefon abonelerinin Z0.000 e çı • 
karılması imkanları hazırlanacaktır. Di
ğer taraftan, hükfimet telefon şirketine 
dört sene müddetle hiç bir taahhütte 
bulunmadığı için bu seneler zarfında 
elde edilen hasılat da telefon hatlarının 
yenilenmesine ve ıslahına sarfedilecelr.. 
tir. Eski şirketin memurlarına vereceği 
ikramiye meselesi de bugünlerde yeni• 
den konuşulacaktrr. Çıkan bir şayiaya 
göre şirket bankalarda bulunan 300.000 
lirasını bu iş için ayırmış olmakla be • 
raber, Türk memurlara bunun ancak 
l 00.000 lirasını verebilecek, 200.000 
lirasını da ecnebi memurlara dağıtacalr.. 
tır. Fakat şirket nezdinde yapılan bir 
tahkikat bunun aslı olmadığını mcyda• 
na çıkarmıştır. a,f 

TÜRKiYE - BREZiLYA 
TiCARETi ET RAFINDA 

TETKiKLER " 

Brezilya dış bakanlığına mensup B. 
Barros isminde bir zat, Amerika, Al • 
manya, Fransa, İtalya ve Suriyeye git. 
tikten ve oraların Brezilya ile ticari mil 
naseebtleri hakkında tetkikler yapıp bil 
kametine raporlar gönderdikten sonra 
dün şehrimize gelmiştir. 

Kendisile konuşan gazetecilere de • 
miştir ki: 

"Türkiye ile Brezilya arasındaki ti. 
carl münasebet hakkında tetkiklerde 
bulunacağım. Brezilyadan yılda Tür]d. 
yeye hususi bir şirekt vasıtasile 85 bin 
çuval kahve geliyor. Mevcut mukavele 
ay başında bittiğinden bu mukavelenin 
yenilenmesi işile de meşgul olacağım. 
asıl mesele, Brezilyadan giren kahveye 
mukabil. Türkiyeden de Brezilyaya mal 
gitmesidir. Şimdiki halde biz Türkiye. 
ye sattığımız maldan daha az Türkiye. 
den mal alıyoruz, bu meseleyi halletme
ğe çalışacağız. Yedi sekiz gün kadar 
burada kaldıktan sonra, Balkanlara el· 
deceğim .. ,, 

SEMPLON EKSPRESi 

Toros ekspresinde yapıldığını haber 
verdiğimiz yeni tarifenin tatbikine 18 
mayıs pazartesi gününden itibaren bq
lanacaktır. Buna mukabil Avrupa Sem. 
plon ekspresi tarifesinde de bir deli • 
şiklik yapılmı§tır. Yeni tarifede Sem -
plon ekspresi sabahlan saat 7,35 de ıe
lecek, akşamlan saat 9,45 de hareket 
edecektir. Toros ekspresinde pazartesi 
yapılacak ilk seferle Semplon idare mer. 
kezi komiseri M. Löbon da bir seyaha. 
te çıkacak ve Toros ekspresi yolunu 
gözden geçirecektir. 

Fransadan 2000 Ermeni muhacirini 
hamil olan Fransız bandıralı "Sinaya,. 
isimli büyük vapur dün sabah saat yt
dide limanımıza uğramadan geçerek 
doğruca Batuma gitmiştir. 

di ve bir kaç gün sonra karar ---------------

Oradan Ermeniler Sovyet Enneni!
tanma gideceklerdir. 

alınması bu suretle polisten gelir 
gelmez doğrudan doğruya istintak da
iresine gönderilmesi ve üçüncü şahıs 
hakkında oranın bir karar vermesi 
de ihtimal dahilindedir. 

BREZİLYANIN BAYRAMI - Bre 
zilyanın milli bayramı ve köleliğin 
lağvi münasebetile diln şehrimizdeki 
Brezilya konsolosluğu bayrak çekmif
tir. 

- Babanızmilyoncr .. Siz 
de onun biricik kızı .. Böyle 
iken haki aşkımdan §Üphe 
etmenize §<ı§ıyorum_I 

- Bt' k"Umaş fena değil 
ama, daha pahalısı yok mu 1 

- Bcğendinizse alınız. 

Daha pahalıya da satabili
riz/ 

- Bu saat kurulmadan 
bir hafta işler ... 

- Ya kurulursa ne ka
dar i.şlert 

- Kefal avındaıı geliyo
rum, bir tane bile tutama
dım. 

- .Ayol tutmadan kefal 
olduğunu ne biUyornnl. 
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Topçu atış mektebimizde heyecanlı bir tören 
' 

"Mektebimiz bütün asri vasıtalarla teçhiz edilmiş ve qüksek 
ordumuza lllqık bir müessese haline getirilmiştir,, 

Topçu atış okulunun yirmi yedin. ' 
ci yıl dörtitınü, dün büyük bir tören· .... 
le kutlanmıştır. Oa\'etlilcr. saat on. r ~. 
dan itibaren Edirnekapıdan okul oto. • -~.d!l"'91~4i 

hüslerl ile l\letriı:; ~iftliğine gelmcğe ~ 

başlamışlar ve muzlka ile karşılan- f 
mışlardır. . ! 

Törende nlektebi ilk kuranlardan 1 

mütekait topçu Generali Hasan, .A. , 
sım, Fuat, mütekait topçu albayı 

Talat, Mahmut ,.e Tıbbiye mektebi 
müdürü General Suphi, lstanbulda -~..-
bulunan askeri mektep \'e miirssese. 
ler komul:tnları ile topçu kıtala nndan • 
gelen hir çok subay ve üst .suha.} la r ru•..-.:::r,,ı 
bulunmakta idi. 

Davetliler, saat 12 de mektebin 
yemek salonuna alınmışlar, burada 
JstiklAl marşı ile rnerasimt: başl:ın 
mışbr. istiklal marşından sonra 
Topçu atış okulu kumandanı kurmay 
albay Tuğ.savul bir söylev vermiştir. 
Komutan, yirmi yedi yıldır bir çok 
arıza ve engellere, işgaJJere uğrıyan 
mektebin, her türlü güçlüklere naı:;ıl 

göğüs gererek çalıştığını ve bu çalış. 
manın semeresini nasıl topladığını an. 1 
1atmış, sözleri~ şöyle de\"am et - i 
miştir: 

• HEKTElllN YAŞADICI UÇ DErlR 
- IJugünkii toplantıdan gayemiz, 

bu m.iie.'>sescyi kuran ve yaşatan bü. 
yüklcrimi:i lıürnıet ve sergi ile anma. 
ğa bir ı ıesile hazırlamaktır. Yirmi 
ııcdi yıl çok bir zaman değildir. /Ju 
miicssc~c lıcniiz tarihe mal olacak ka. 
dar eskimcmi~lir. Çünkii onu kuran. 
iare/an bir pğu burada aramızda ı·e 
!lioframı:da b•ılunnıaktadır. Jtlektebi. 
mi:i l.:uran!ardan re bu işte yılmaz ve 
uorulnıaz haşnrıcılığını gösteren, he
"imi:c balıalrk, hocalık etmlf olan 
çayırı yenC"ra!imiz size özlü ı ·e canlı 
1u:tıralarını bi: :at anlatacaktır. Ben 
mcktcbimizin yaşadığı muhtelif de. 
"İrleri kısaca söyleyip geçecegım •. 
Uektcbinıiz, bugüne kadar baflıca üç 
deı•ir yaşamıştır: 

Mütekait General Hasan Kıpçak ile mektep müdürü kurmay albay M. Tuğsavul söylevlerini veriyorlar. 

1 - 1 tik/61 harbinden errıelki de
l'İr (mulıtclif fasılalarla seki: sene 
sürmiiştür). 

2 - lstikUil harbi devri (dört se-

ne sürmüştür). 
3 - Cunwriycl devri (on dörtse. 

neci enberi). 
Komutan, bundan sonra ilk topçu 

kurs unun Selıinikte, sonra Edirnede, 
ve Erzincanda açıldığını, kısa bir 

tecrübeden sonra lstanbulda l>ütün 
ordu için bugünkü mektebin kuruldu
ğunu .söylemiş. özlerine devam 
etmi~tir: 

- ilk kursların yetiştirdiği top • 
çular, Çatalca, Edirne, lşkodra 
ı·e }' anya kalelerinde hüyük yararlık-

, /ar göstermişlerdir. llu kursları Tnp. 
çicvski ile Recep /rf an, Sarı Emin, 
!\ara Emin gibi giizide. lopçulcırınıız 
idare etmişlerdir. llalkan harbi mek· 
tebin çalışmasını muvakkaten felre 
uğrattı. Halknn lıarbi ile bü11ük harp 
arasındaki kısa zaman içerisindt nu·k. 
tep yeniden faaliyete geçmiş, Fnn 
l\rcs , Kara l'e Sarı Eminlerle Fazıl 
gibi güzide öğretmenler bu az zaman
da bü11ük lıasılalar ddc etmişlerdir. 

BÜYÜK HARPTE: 

niden kurs faaliyetlerine devam edil. 
miştir. 

• Jteşum mütarcl..edc mektep bina. 
ları itilaf kum·etleri tarafından işgal 
edilerek mektebimizin birinci derir 
hayatına lıatime çekildi. 

iSTiKLAL SAV AŞINDA: 
Ordunwzun yüksek sevk ve ida,.. 

başlarının enıir ve işaretleri üzerini 
Ankarada Keçiören bağlarında bir 
topçu talinıgcihı kurulmuştur. 811 
kuruluş, topçu atış mektebinin ikinci 
devrine başlangıç olmuştur. Bu ıı. 
rada ceplıerle şiddetli muharebeler ol• 
duğundan lalimgcih .ııeyyar bir razi~ 
yetti? qruo qrup dolaşarak ı·azifesirtl 
yapmıştır 

Sakarya zaferinden sonra topçu 
rııilfrttişliği ile topçu atış talimgahı 
knnlfnya nakledilerek bin bir mahru· 
miuc>t içerisinde kımJlaro del'am edil· 
miş re garp rephesındel.:i topru ıu
haylarınu:ın mühim hir kısmı ile bir 
çol.: komutanlarımız ı·c kurmaıı su· 
haylrmmı:: bu kurslardan geçirilm~· 
lerrfir. 

/liiuiik toarrrı:da topc;ularrmı:ın 

Oltnadıijı parlak rolde hu kur~/arıtl 

hiiyük tesiri olmuştur Ru kurslara 
irh:-, t•r/en tnnçu miif Pftişı merlıunr 

Sarı Eminle talinıpcih komutanı 

Sırrr ı·e öğretmenleri Mustafa, He.
mal ,.e Ahdullahın adlannı saygı ılc 
anarım. 

Zafrrden sonra rla hir müddet içln 
lfon,,ada J·ur~lara rieram edilmiştir • 

Clll\WRl\'ET llEYRI: 
fslanhul hakiki Rolıibine kaı·uştu

ğu ~ırada burası bir harabe halinde 
idi. Uektcbi ilk kuranlar burauı bo~ 
hir rmuı halinde bulmuşlardı ı.~likldl 
hrır/Jinden <Jnnro yeniden ilı11a t•den. 
ler hir lrarabe ifp kar~ılostılaı O 
zaman nwktcp miiditrü albay K1tldar. 
eliti Kemal ile arkadaşları fıüyük 

fcragatlerle miles .. r.se11e yeniden <'On 
ı•erdiler. Mekteple harrnal'ak 11<'r ı~ 
hugiin /.·ü h"l rınRıtalarımızın bi~ çoğıJ 
yoldu. I'alml frı nqatle (alışı{f'.•· n•.
çok işler hrıı:nnldı. 

Bugiin nn beşinci kurs deıırrsini 
ııaşanıal:l'l nlan hu deı·rede Ü( bine 
yakın topçu subay re üst subayı ku,... 
tan geçirilmi~ ı·e kendilerine nıuaaır 
nrdularrn fJiitiin 11enilikleri gösteril • 
miştir. Buqiin qön·ceğiniz gibi mek
tebimiz bütün n.<Jri roRılnlnrla teçhil 

(Sonu SL 6 Sü. 1) 

Nazari atış tatbikatı. 

,ıtış kurslarına dcı·am edilenıemi!], 

muallimlerin coğu cephedeki milli şe. 
refli ı·a:ilelcrinc r,ilmiş, bir kısmı 
ile mektep bir subay talimgcilıı 11aline 
gelmiştir. Harbin son senesinde ye.- Atıfa hazırlık. 

dün ik i nc i yapıldı 

On deku~ mayıs Atatürkün Anadoluya ilk nyak bastı ğı gün olduğundan yurdun her yanmda o gün şenlikler yapılacaktır. ~ 
Şehrimizde on dokuz mayıs günü li se ve orta okulların yıllık jimnastik şenlikleri saat 13,5 da T ak:ıim stadında yapılacaktır. O gün ıçın ayrıca bir de eğlence prog

ramı tes_~it edilmiştir Bisiklet yarışı, klüpler tarafından geçit resmi, Oebe:kte kayık yarışları yapılacaktır. Gece gene Taksim bahçesinde bir eğlence tertip edilmittir. 
O ııtin Universite konferans salonunda Karadeniz lise lerinden yetiş •enler kurulu tarafından da bir tören yapılacaktır. 

idman tenliklerine iştirak eden okullar o gün ve ertesi gün tatil edileceklerdir. Diğer okulların tatil durumu Kiiltiir Bakanlığından sorulmuştur. Şenlik günilnull 
yakınlatması dolayııile dün Taksim stadında u!llu~i bi~ prova yapılmıttır. Yukarıki resimlerde kız . t~lebcmizi ~a;~ket halin~e, erkek_ talebeden bir. kısf!lını arkadaşlarını 
alkıtlarken görüyorsunuz. 



ıjı • * 
Hukuk bakımından Cenevre· 

nin l:arıııında bulunduğu hadise 
"hakimiyeti terk ve ferağ etmek 
ve bu hakimiyeti zorla elde et
mek.,, mocelesidir. 

Böyle bir hadisenin, dünyamn 
gözii ön~nde geçip gitmesi, adalet 
clava:rının ve umilli,, varlıkların 
renklere göre ayrı ayrı telakkilere 
•ahip olduğunu göJtermehtedir. 

Sadri Ertem 

lıtıııtvt lıltditf''li 

~thirTiyatrosu 

ımııııııııııı 

!!!!;:;!,! 

Tcpebaşında Anfi 
Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 
20.30 da 

TOSUN 
3 perde komedi 

Çeviren: 
S. Moray 

İZM.!R ELHAMRA .....,....,._...T'!'l":r.T-.-.. 
SİNEMASINDA 

liALK OPERETi 
16 Mayıs cumarte~i 

Matine: 
'l'ELLJ TURNA 

16 Mayıs Cumarte. 
akşamı 

IJEN DUL 

17 l!ayıs Pazar matine 

ÇARDAŞ 

17 Mayıs Pazar akşamı 
DENiZ HAVASI • 

3 
- Aşkolsun içene, rahmet olsun göçenet 
içiyorlardı. Erenler, kadehi alırken sol elini gÖf • 

süne koydu; bu elin dört parmağı bitişikti ve göğıÜ· 
ne muvazi idi; batparmağı yukanya doğnı kalkmıt • 
tr; kadehi sağ elile tubnuştu; bu elin bat parmağı 

kadehe bitişik olarak yukarıya doğnı kalkıktı, öteki 
parmaklarile kadehi ıannıı, avucu içinde saklamıı • 
h; yukanya kalk·k olan başparmağıyla bıyıklannı 

ikiye ayırdı, ağzı meydana çıktı. Kıpkızıl, canlı, et • 
1i. ihtiraslı dudakları vardı. 

Gözlerini faltaşı gibi açıp Erenlerin her harekt>. 
tini inceden inceye tetkik eden doktor Çetiner, bil • ı 
hassa bu dude1dan manalı buldu. Erenlerin ıiyab 

gözlerindeki panlb kadar bu kaim, etli dudaklar da 1 
hususiyetini ve belki de kadınlar üzerindeki hakimiyeti 
sebeplerinden birini tetkil ediyordu. 

Erenler, içindeki beyaz mayii ıonuna kadar iç • 
tikten ıonra kadehi, kenannı hafifçe Öperek, geri 
venn.İt ve ıol elile ağzının mühürünü tekrar kapa • 
mı§b· 

Doktor Çetiner, Erenlerin yüzünden en küçük 
bir deği!iklik geçmediğini farketti; alkole fazla alı -
tik olduğu anla§ılıyordu. Çetiner etraftakilere göz 
gezdirdi; kadınlı erkekli bir insan kümeıi, eararen • 
giz adamın etrafında yerlere serili hayvan postları • 
nın üıtlerine yan uzanmq vaziyette oturmuılardı. 

Burası Çıplaklar kampının araziıi içinde olmakla be

raber Erenlerin husuıi müsaadesi ve hakimiyeti al • 
tında olduğundan buraya ginnek için soyunmak tart 
değildi; sadece Erenler bezmine girebilme onurunu 
kazannu, olmak Jaznndr. Tür1ü kılıkta kiımeler sa • 
yııız ayı, kaplan ve geyik postlannın araıına ıerpİ~

tirilmİ§ yUnıu~ yasbklara yaslanmıılardı. Elbiseli, 
yan çıplak veya ilk insanların yeryüzüne ilk ayak 
bastıklan zaman kullanımı olduklan kılıkta kimseler 
vardı; fakat hiç kimse biç kimsenin kıyafetile husı·
si bir surette alakalı gözükmüyordu. 

Ayazmanın, pencereleri yukarıda, yüksek tat du· 
varlarla sanlı büyücek bir odasında toplanmıt -
lardı. Tavanda asılı büyük 'bir avize, bu aenneıt ka -
labalığın üstüne titrek bir ışık döküyordu; aynca 
dört bir yana konulmuı gÜınÜş şamdanlar, etrafa rak
ıeder gibi dalgalanan ıırklar dağıltyordu. 

Kadehi önündeki yer ıofraıınm üstüne bırakım§ 
olan Erenler, karı11ma ohınnu§ olan Çetinere: 

- Burası eş meydanıdır, evlaL.. dedi; burada 
oturup yiyip içeriz, can sohbeti ederiz; buna ıürek 
derler; Oğuz §Ölenleri de böyle olurdu; ıürek avın • 
dan sonra vurulan şikarlar tığlanıp kebap edilir, bir. 
likte yenilip içilir, dem alınır, türkü söylenirdi. Bi • 
zim meclisimiz de Şaman türeciliğinin devamından 
ba§ka bir ıey değildir. 

Erenler bu sözleri söylemelde beraber yanı ba· 
tında yere diz çöküp onun aizından çıkan sözleri en 

-

ince manalarile kavramak için gözünü dikmiş dinle • 
mekte olan Asri Dedeye de bir itarette bulundu. Sazcı 
dizlerine muvazi olarak yerde duran sazı iki elile kav· 
rayıp kaldırdı, göğıü hizasına getirip köprüsünden, 
boğmaktan ve bat perdeden üç kere öptü. 

Titreşen ışıklann altında, içli gönüllerin gözyaı
lan gibi damla damla yayılan bir musiki tambunın 

tellerinde çrrpınmağa baıladı; kendilerinden geçmiı 
gibi duran ve biribirlerine yaklaşan çiftler sükun 
içinde dinliyorlardı. Erenler, ohırduğou yerde hafif • 
çe sallanarak ve bir elinin parmaklarını kaldınp indi. 
rerek sofranın kenarına dokundurup.. belli belirsiz bir 
tem,po tutuyordu. - -

- Tekleme ... 
Demişler, içmiılerdi. 
- ÇifLleme .•. 
Demişler, içnşlerdi. 

- Oçleme ... 
Demişler. içmiılerdi. Oç genç kız ortalıkta düşe 

kalka dolaşıp hizmet ediyorlardı. Sakiler Önce kendi. 
leri alıyorlar, ıonra Erenlere sunuyorlardı; ikisi E • 
renlerin, biri sazcının yanı başında idi. Peşrev bitip 
de hareketli, ııcak, oynak bir raks havası başlayınca 
sakiler ortaya çıkarak bir bir ellerini, kollarını, ayak
lanru ritmik hareketlerle sallıyarak ve boşlukta şiir. 

li çizgiler çizerek oynamağa başladılar. 
llhamn yanrbaşında genç adamın kucağına yaı• 

lannuı gibi oturan Sevin1t toplanarak doktor Çetin • 
ere doğru uzandı; yüzü dini bir ayin esnasında der in 
tapınma duygularile kendisinden geçmiş bir mutekit 
gibi manalı idi; hafifçe : 

- Tekler pervazı! 
Diye mınldandı. Doktor Çetiner, basit b ir icki 

eğlencesine yüksek ve ilahi bir ır.ana veriJwe.,indcki 
kurnazlığı düşünürken birden Sevimin buralara na • 
sıl dadannuş olduğunu merak etti; asri genç kızın 
cür'eti gözünün önünde şekil alarak caclandı. 

Avrupalılaşmış sosyetenin münevver gen~ ka
dını ve genç erkeği hiç bir mukaddes tanım"""1kla 

övünürken bir vcınd<tn dl\ din perdesine sanM·ğı için 
kutsileş.miı gibi duran sefahate mi tapıyordu? 

(Arkası var) 
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Topçu 
lunda 

Atış oku
bir tören 

(4 nçü sayfadan devanı) 

Clkemizde Bir anket açıyoruz 
................................... 

Tarsusta Milli Fut bol Takımımız 
cdilndf ve yüksek ordunwza layık bir Roma/ l d ı~alan ka-.. ı 1· ti ·ı · ti B ı ar an K mueuese ıa ıne ge rı mış r. u var-

iST ANBUL - 17 İnkılap dersi. tt -
niversiteden nakil. Recep Peker tarafın 
dan. 18 Opera parçaHırı. 19 Haberler. 

Nasıl Kurulmalıdır? lığımız Cunuıriyetin parlak bir eseri .. nalizasyon kullanılacak/ 
dir.,, 

Komutan bundan sonra mektebi 
ku. makta büyük başarıcılık gösteren 
Sarı Emin, Recep, Irfan, Fazıl 
gibi sayın ölülerin hatırası için bir 
dakika ayakta sükut edilmesini iste
miş, bundan sonra sözü mütekait 
General Hasan Kıpçak'a bırakmıştır. 

Yaşlı General cok heyecanlı bir söylev 
vermiştir. General Hasan, kendisin
den sita)işlc bahsettiğinden dolayı 

komutana t('şekkür ettikten sonra şun_ 
larr s'öylemiştir: 

GENERAL HASAN KlPÇAK'lN 
SOZLERl: 

"- Söz söylemek için hiç bir ha
zrrlrğrm yoldur. bugünkü sevinçli 
günde biz ihtiyarları da aranızda bu-
1und urarak değeri unutulmaz bir gün 
yaşatbğınrzdan dolayt hepinize teşek. 
kür ederim. Yirmi bir yıl önce yü. 
reklcrimiz yarah gibi idi. içimiz kan 
ağlıyordu. Elimizdeki silahlan na
sıl kollanacağız diyorduk. Bu ihti
yaç bu müessesenin kurulmasına sa
ik oldu. Bir komisyon toplıyarak. t.e_ 
şebbüste bulunduk. Atlara binerek 
Kayışdağı arkalarında günlerce atış 
sabalan aradık. Maksadrmız piyade 
atış mektebi ile yan yana çalışmaktı. 
Elimizde 50 Ura para vardı. Bunun. 
la mektep kuracaktık. Topcievski ile 
birlikte çalışıyorduk. 

Kayışdağı taraflarında münasip 
bir yer bulamayınca bu taraflara 
geçök. Şimdi mektebin kurulu bu. 
Iunduğu yerde küçük bir kuliibe var
dı. Etrafı boşluktu. Bin bir güçlük. 
le bu arazi alınabildi. 

Bir gün Bakırköyünden buraya 
~imek Ia.zımdı. mç bir vasıta bula.. 
madım. Ayakla tepelui tırmanarak 
geldim. Yirmi yedi yıl önce bu mek
tep t~n çektiğim sıkmtımn ne tatlı 
bir şey oldağunu şimdi çok içten du. 
yuyorum. Bugünkü merasim hiç bi
rinizi benim kadar mütehassis ede
mez. Bana bugünü görmeye fırsat 
verdiğiniz için hepinize tekrar tekrar 
teşekkür ederken bugünlere bizi ka. 
vuşturan Ulu öndere de sonsuz min. 
netlerimi sunarım.,, 

TECRUBE VE TATBiKAT 

Sık sık alkışlanan General Basa
nın söylevinden sonra yemek yenmiş, 
davetlilere mektep binası gezdirilmiş, 
modern atış aletlerinden bir kısmı Ü. 
zerinde amelt tecrübe ve tatbikatlar 
yapılarak izahat verilmiştir. 

lçerdeki tesisat görüldükten son. 
ra drşardaki tesisat, ses ölçü santral
Jarr, tayyare defi ışddakları göste. 
rilmiş ve tayyare defi hava batarya. 
larile ders atışı yapılarak mektebin 
ismine uygun bir gün geçirilmiştir .. 
Modern atış Yasıtaları ve hele ölçme 
santralı üzerinde askerlerimizin gös
tenliği yüksek kudret, milli kalıiliye. 
timizin derecesini göstermekte idi. 

Atışlardan sonra spor eğlencele
rine başlanmış, topçu gedikli mektebi 
talebesi tarafından muhtelif spor mü
sabakalan yapılarak törene nihayet 
''eı·i1miştir. 

* • • 
Törende bulunan muharririmizin 

ihtisnslarmı yarınki sayımızda oku. 
yacaksınız. 

meslek tayin edümiş oluyordu. 
Eskilerden beğenilmiyen, ya

hut bugünün mefhumlarına göre 
bir az yavaş ve dinamizmi. az bu· 
lunan bazı soyadlarını değiftiren
ler ele oldu .. 

Soyadı almanın en büyük ince
liği, bütün soyadlannın öz Türkçe 
alınması zaruretinde olmuştur ki, 
millileımeğe doğru gitmek üzere 
bundan daha dahiyane bir yol dü
ıünülemezcli. Yeni bir kılığa gfr· 
miı olan ruhumuzun göğsüne ta~ 
tığımız. bu yeni rozet, muhtelif se· 
Tileri bulunan, fakat aynı tasfiye 

" m.,.kezinin §ekillediği en zarif ve 
ft1Cllmllı lttıret olacaktır. 

H. M. 

Tarsusta bir tesadüf neticesi mey -
dana çıkarılan Romalılar devrinden kal 
ma kanalizasyon kollarının araştırılma-

19,15 Muhtelif plaklar. 20 Halk musiki .. A k ) J J b 1 f b ı ·· •J},. 
si. 20.30 Stüdyo orkestraları. 21,30 Son 0 3f3 J 3fJD Stan U Ut 0 U Ve IDl J 

sına devam edilmektedir. Henüz ana 
kol bulunamamışsa da şimdiye kadar 

haberler .. Saat 22 den sonra Anadolu ta'-ım hakkında du•• şu"" ndu•• klerı• 
Ajansmm gazetelere mahsus. havadis K 
servisi verilecektir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray larında okumamakta mıyız? Son Günef 

meydana çıkmış olan kanalın şehrin bir ,_ ______________ __ 

çok semtlerine uzadığı ve bugünlerde 

esas ana kolun meydana çıkacağ1 sa .. 
mlmaktadır. Kanal harç ve büyük taş• 

BORSA 
14 - 4 • 93& 

!arla yapılmış genitliği bir buçuk, yük- 11 ___ m_zaı_arm __ da_Jll_dn. ___ 1pre __ W_o_ıan-1a-.-.-ıız-e-.-

sekliği de iki metre kadardır. Ana l& • 
ğım bulunduğu zaman bir mütehassıs 
çağırılarak tetkik ettirilecektir. 

Belediye, bütçesine bu yıl kanalizas.. 
yondan istifade için tahsisat koymuş o]• 
duğundan Tarsus az bir masrafla yüz 
binlerle lira sarfile nfeydana gelmesi 
imkanı olmıyan bir kanalizasyona sa -
bip olacaktır. 

Sel içinde 
Baba oğul boğulup 

öldüler 

rlnde muamele görenlerd.l.r. Rakamlar 
eaaı 12 de kaparuı eatıı ftyatlanıur. 

PARALAR 
•.Loııdra ti26 •Viyana ,,..· ~,.-
•NeYyOrk l26 - •Madrld ~· 16-
•P&!'la L66 - • Berlln H2,-
•MtJAno tll6 - . • V&r)ova 23.-
•Bl'OkaeJ 64.- • Buda,Pefte ~i - . 
•Atına l!tl,-- •BUkref 16. -
•Cenevre S20,- •Belgrad b2-
•Sotya 2&.- •Yokohama H4 -
•Amsterdam &>.- •AltID ımı-

•Prat 88- •Banknot 241 -
•Stokholm tIB-

ÇEKLER 
• Loııcıra 62MI> • Vfyana 1.~sı;o 

•Nevyork 0.7936 • ll!adrld 6.SOBS 
•BerllD l.97il4 
• V&11ova i .00b6 

Trabzon, bugünlerde acıklı bir hadi- •Parla t2.00 
• lıllllıio 10.1062 senin tafsilatını konuşup içleniyor: Bu 
• BrükaeJ ~. 6864: 

hadise bir sel faciasıdır. • Atma b6 71:110 
• Budape§te ! ,42b7 
* BUkreg t08.1~2b 

Trabzon civarındaki Vizerede mi • •Cenevre ~.4:490 "Belgrad "4 972ö 
• Yokohama l!.7SH 
• Moskova '24' 96 

safir bulunan elektrik sosyetesi şebeke • Bofya öS,791> 

memuru Giresunlu Hüseyin, o civarda • Amırterdam 1.17132 
• Stokbolm S.098b • Prağ 19,0871> 

bir değirmen tamirini yaparak gece • ı-----------------·• 
yi geçirmek üzere Vizereye gelmiştir. ESHAM 
Bay Hüseyin, bu seyahatte on üç ya - lt Bankam 10.80 rramvay lf.00 

şmdaki oğlunu da beraber bulunduru - · Anadolu ~fü.70 *Çimento 10.60 * Reji 110 Uııyon Del O 00 
yordu. Baba oğul VizeTede fabrikaya şır. Hayrty lt'>.000 Şark Del J oo 
misafir olmuşlardır; ertesi sabah hava *Merkez Bank 63 71> Balya J 00 

bozulmuş, öğleye doğru yağmur görül- U. Sigorta .00 Şark m. ecza J.00 

memiş bir şiddetle yağmağa başlamış •
11 
__ P_o_n_om_oıı_b ___ t1._rıo __ T_eı_,eı_oıı ___ ll_00 __ 

11 

tır. 

Bu esnada Bay Hüs~yin ile oğlu, 
fabrikaya ait bekçi kulübesinde bulu -
nuyorlardı. Devam eden yağmurun vü

cuda getirdiği sel her tarafı kaplamış, 
bu arada bekçi kulübesinin arkasındaki 
dağdan da büyük bir su dalgasının ko-

tstlkrazlar 
• 1938 T.Bor. ı \!3. :ıC> 

• .. .. . n 22.ro 

• " tf H m 2210 
Lııttk.Dahll! ll900 

* Ergeni lstlk. 9b. 
1928 A M 10.<Xl 

• S.Erzurum !16 fıO 

Tahviller 
l:Clektrtk 00.00 
Tramvay 81,70 
Rıhtım ti.Ot'> 

•Anadolu J 4410 
*Anadolu n cHlO 

Anadolu m i7 «> 
MUmesatı A 0110 

ca koca taşlan önüne katarak ve gittik· ._ ______________ _, 

çe şiddetlenerek aşağıya doğru akıp ----------------"'! 
gelmeğe başladığı görülmüştür. Kulil - Zahire satışı 
be civarında olanlar yaklaşan felaketi 1----------------...f 
zamanında görerek derhal oradan uzak 
!aşmak için koşmağa başlamışlardır. B. 
Hüseyin de ayni suretle kaçmak iste -

mişse de oğlunu da alıp kurtarmak için 
biraz gecikmiş, o zamana kadar da dağ .. 
dan inen sel ku1übeyi devirmiş, Hüse • 

yin ile oğlu sular ye çamurlar arasında 
kalarak derhal boğulmuşlardır. Ceset
leri, sel geçtikten sonra bulunup çıka -
rılmıştır. 

Urla cinayeti davası 
gene bitemedi 

Evvelce İstanbulda da müddeiumu
mi muavinliğinde bulunmuş olan bay 
İhsan Ziya 1930 yılında Urlada hakinı 

btanbul ticaret ve uJı1re boraaamda dlln 
muamele cören (kilo) maddelerı 

~.P. K§. P. 
Nev'i: En u lilD çok 

Buğday (yumıuıaJı;) 7,8 7,10 
,, (sert) 6,8 6,10 
., (kızılca) 7 

Arpa 4 
Ceviz (iç esmer işlemnİ§) 40 
Çavdar 5,15 5,20 
Mısır ( ıan) 5,32,5, 
Beyaz (peynir) 21,25 24,28 
Katar (peynir) 37 41 
Sanıar derisi çifti 2200 3000 
Zerdeva derisi çifti 2000 

bulunduğu sırada geceleyin yolda ba • ;....--------------

şına sopa ile vurulmak suretile öldü - .-------..-----..----111 
rülmüştü; bu cinayeti yapmakla suçlu 
olarak yakalananların muhakemesi o 

zamandanberi İzmir ağır ceza mahke • 
mesinde türlü safhalar geçirerek de • 
vam etmektedir. Muhakeme bir kaç 
defa bitmiş, verilen kararlar temyiz mah 
kcmesince bozulmuş, davanın görülme• 

sine yeniden başlanılmıştır. Bu sefer de 
İzmir ağır ceza mahkemesinde İhsan 
Ziyanın ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun dava vekili Yasin Fehmi ile ar-

• CUMA 
Takvım ıs Mayıs 
======123Sefer 

GUn dOğUOll 
GUn batışı 
Sabah nama.z:ı 
Öğle namazı 

tlti.cdt namuıı 
Akşam namazı 

Yatm namllZJ 
lmsalc 

Yılm geçen gtlnleri 
Yılm kalan günleri 

448 
19,15 
3,40 

1210 
16,06 
19,15 
21.02 

2.47 
ı:;4 

2.11 

Cwnııırtesi 
16 Mayıs 
-4 Sefer 

447 
19,16 
340 

!210 
16,06 
t9.16 
21 03 

2.45 
135 
2.~o 

kadaşlarının muhakemeleri son safhaya ._ ______ ._ ___ ... ___ _. 

erdiği için evvelki gün karar tefhim e • 

dilecekti. Fakat mahkeme heyeti tahk~ .. 
katın genişletilmesine karar vermi§tir. 
Yasin F ehminin, 1930 senesinde İstan •I 
bula gidip öldürülen hakim İhsan Ziya-

nın karısının vekaletini almak istediği 

anlaşıldığından bunu bilen tstanbulda 
dört şahidin İstanbul a ğır ceza mahke
mesi vasıtasile istinabe suretile ifade • 
terinin alınmasına, ayni zamanda 4 n · -

1 
san 1930 tarihinde Yasin Fchminin UT
ladaki bankadan 20 lira aldmp aldırma

dığınm tesbitine ve o vakit bank~ da mev 
cut parasının mikdarının sorulmasına 

kanr verilmiş, muhakemenin devamı 
başka bir güne bırakılmı§tır. 

ıı•••ı•ıtı.....,.. ..... ııımı .,....,...,., .... ,..11Wllft'lftn'"1.-••----

Yeni Eser [er 
HOLL!VUT lSTANBUL MAGAZİN 

İstanbul Magazin'in 15 mayıs nüs
hası güzel resimler ve zengin bir mün
derccat ile çıkmıştır. 

Makinist istiyenlere 
Mazotlu ve buharlı makinelerde 

ihtisası olan ve montaj işleri yapar 
tecrübeli bir genç iş arıyor. Arzu edi
lirse İstanbul harici yerlere de gide
bilir. 

KURUN gazetesinde Mürettip Bay 
Hasan'a müracaat 

gibi ilk pl&nda gelen İstanbul takımla - - Süleymaniye maçı münasebetile bıl 
rımn Ankara maçları, bir gazetenin G<..· maçı idare eden hakemin idaresi bak • 
latasaray futbol takımının Ankaradaki kında gazeteler az o:u yazdılar? 
ilk ve son mağlUbiyetini hakemin ta - Bu hakem ki, Ankara takımların " 
rafgirJiğine atfetmesi, bir spor mecmu • dan biri htanbula gitiği zaman birinci 
asının da Galatasarayı yenen Ankara - sınıf hakem diye kendisine o müsaba" 
gücünün teknik oyundan mahrum bu • kanın idaresi tevdi ed.ilmeşti. 
lunduğunu iddia etmesi, bura futbolcu- Sonra, Güneş, lstanbulspor, AnadO" 
ları arasında yeni münakaşalara yol aç.. lu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasara1 
mıştır. takınılan Ankarada muhtelif müsaba • 

Berlin olimpiyatlarına iştirak edecek kalar yaptılar. Bu takımlardan hiç biri; 
' milli takımımızın seçilmek üzere bulun- Galatasaray müstesna, Ankara hnkern " 
duğu şu sıralarda bu münakaşaları te~- terinden şikayet etmediler. ilk şikaye • 
bit etmek yerinde ve zamanında bir ha- [ tin mağlup olan Galatasaray takum tr 
reket olur. Bu suretle Milli takımımızı rafından yapılnuş olması her halde dilr., 
seçmek vazife ve mes'uliyetini üzerine kate fayandır. 
almış bulunan komitenin vazifesi de ko Ankarada Galatasaraya göre dah• 
laylaştmlmış olacaktır. iyi dereee a1nu, olan diğer takımlarıll 

Bu maksatla Ankaranm tanınmış Ankara futbolünün aldığı der~eyi ha • 
sporcuları ile görüşen Ankara muhabi- kemden ziyade Ankaranın sathı bahif" 
rimizin, aldı ğı cevapları bugünden iti - den yüksekliğine ve kaerolannın zaaf'• 
haren neşre başlıyoruz : na atfebneleri herhalde daha iyi bir öl• 

Ankara spor mıntakası futbol baş - çü i1e hareket ettiklerini gösterir.,, 
kam Bay Orhan Şeref Apak Ankara ve BiR ANKET AÇIYORUZ 
İstanbul futbolculuğu arasında bir mu
kayese yaparak şöyle diyor: 

ANKARA VE lST ANRUL 
-" Futbol tekniği itibarile İstanbul 

ve Ankara futbolcuları arasında bariz 
bir fark yoktur. Yalnız lstanbul futbol .. 
cularının, yerli ve yabancı takımlarla 

daha sık temas ebniı olmaları, görgü
lerini arttırmıştır. 

Buna mukabil Ankaranın Altınordu, 
Çankaya, Muhafızgücü, Gençlerbirliği 

ve Ankaragücü oyuncularındaki enerji 
htanbula nazaran daha yüksektir. 

lkinci ve bi1hassa üçüncü temastan 
sonra Ankara takımlanmn daha iyi bir 
netice alacağı kuvvetle iddia edilebi .. 
lir.,, 

Bay Orhan Şeref Apak; şimdiye ka
dar gerek milli takım teşkilinin ve ge -
rek harici temasların yalnız İstanbul 

klüplerine inhisar ettirilmesinden bah • 
sederkcn teessürünü gizlemiyerek de • 
miştir ki: 

Bir taraftan Ankara muhabirimizi!.1 
gönderdği yazılan neşrederken bir ta • 
raftan bütün sporcular ve okuyucula ' 
rımız arasında bir anket açmayı karar• 
laştırdık. Sorduğumuz sorgu şudur: 

Milli takım nasıl kurulmalıdır? 
Cevaplar bugünden itibaren gazete

miz spor muharrirliğine gönderilebilir• 

DöRT KLUP ARASINDA BtR 
ANLAŞMA 

Habe: verildiğine göre Galatasara)'ı 
Fener, Be~iktaş ve Güneş klüpleri ar:ı" 

smda yabancı takımlar getirtmek, bi ' 
ribirlerinden ne olursa olsun oyuncu al· 
mamak, muhtelit halinde beraber maÇ" 

lar yapmak hususunda bir anlaşma ya• 
pılmıştır. Bu anlaşmaya göre hazirarl 
haftasında Galatasaray - Güneş mub· 
teliti ile Fenerbahçe - Beşiktaş muh -
teliti bir maç yapacaklardır. Gene bu!'I' 
dan başka her yıl dört klüp arasınd• 
bir turnuva yapılacak, turnuva galibille 
bir kupa verilecektir. 

BEŞtKT AŞ - FENEBAHÇE 
-" Rus muhtelitinin Ankara, htan. 

bul ve lzmirde yaptığı maçlarla alman 
derecelerde; lstanbuld~n sonra gelen 
bu iki nuntakamızın da Türk futbolünü 

Bu yılın en mühim maçı haline ge ' 
len Beşiktaş - Fenerbahçe maçı blJ 

temsi1de yer alabi1eceklerini göıstenniş. hafta yapılacaktır. Maçın Taksim sta -
dında yapılması kararla~tırılmıştır. O tir.,, 

MiLLi TAKIM güll bu sahada Güneş ile Eyüp, Gala' 
Bay Orhan Şeref Apağın fikrince tasarayla Süleymaniye, Fenerbahçe ili 

milli takımrmız şu surette teşekkül et - Beşiktaş karşılaşacaklardır . 

melidir: F b ) 
-"Son oyunlardaki gördüklerimize Ut 0 turnOV8SJ08 

nazaran GençlerbirJiği orta nıuhaciıni baş)anıyor 
Rasimin milli takım santr hafında, yine yarın 
Gençlerbirliğinden Se1i.min ıağaçıkta, Eminönü halkevinden: 
Ankaragücünden Hamdinin solaçığın .. Evimiz tarafından hazırlanmış olall 
da, Ali Rızanın müdafaasında oynatıl • büyük futbol turnuvasına bu pazar l{a' 
masının muvafık olacağı kanaatinde • ragümrük stadında başlanacaktır. 
yim. Müsabakalardan evvel yapılaca~ 

Şimdiye kadar milli takımda sağaçık ınerasim ve müsabakalar programı şı.ı ' 
oynıyan Niyazinin gerek Ruı maçlarır. dur: 
da ve gerek Fenerbahçenin Ankarada ı - Saat tam 13,30 da turnuvaya W 
yaptığı maç1arda muvaffak olamadığı ve tirak eden 14 klüp futbol takımlarınıtl 
artık eski vaziyetini kaybettiğini gör • alCabe sırasile aşa ğıdaki tertip lizerit11 

dük. Selim Niyaziye nazaran daha genç yapacakları geçit resmi. 
ve sür'atli ve hem de Niya:ziden fazla 2 - Bayrak merasimi ve bando ta ' 
top kontrolüne sahiptir. htanbulda Ni. rafından çalınacak İstiklal marşı sö)' ' 
yaziden başka sağ açık mevkimde iyi lenecektir. 
olarak tanılan futbolculardan Galatasa.- 3 - Evimiz spor kolu başkanı tara' 
raylı Necdet He Güneşli Melih bulun • fından bir kaç söz. 
matka ise de Selim onlardan da Üstün - 4 - Maçlara başlanması. 
dür. Müsabakalar programı: 

Milli talamın ıolaçığında yer alan Saat tam 14 de Langaspor, Şark ti-' 
Fikret ve Rebiiye gelince; Fikret ce • mendifer hakemi Adnan Alan. saııf 
nah hatbnda oynatıldığı takdirde sol .. 15 45 de Yecıildirek, Küçükpazar halce-

' " ' açık mevkiinde Rebii ve Hamdi tecrü • mi Adnan Akın. Saat 17 ,30 da Akırı 
be edilebilir.,, spor, Altın Hilal hakem Rıfkı. Bu haf;, 

Bay Orhan Şeref Apak İstanbul ta- ta müsabakalar komiseri Bay Sami ~ { 
krmlannrn son muvaffakiyetsizliklerini rayeldir. 
hakemin tarafgirane idaresine atfeden Geçit resmine girecek klüpler: 
neşriyat hakkında da şöyle demektedh·: 'Akınspor, Aksaray, Alemdar, Atttfl 

' -"Biz Ankaradan htan'bul hakemlerini Hilal, Beyoğlu Halkevi. Bozkurt, ııa 
' çok yakından tanırız. Ankara talmnlan lıcıoğlu, Kuşdili, Küçükpazar, Langı 
1 

fstanbula yaphklan seyahatlerde bu spor, Sokoni, Şark şifendifer, Vatde · 
hakemlerin cok lutfuna uğramışlardır. spor, Yeşildirek. 
Uzaklara gitmeğe ne hacet; lstanbul • NOT: 
dR birinci sınıf tandan hakenılerlnin 

kendi mmtakası hknnlannın b:ribirleri
le yaptıktan maçlarda dahi idaresizlik 
gösterdiklerini her gitn gazete ıUtun ·• 

Ayni klüpler 19 mayıs salı ..,ünü •11 

at 16 da Atatürk s.por gününü Ka..-
sıümrük aahaıında kutlulıyacaklardır• 

' , 





'ABONE ŞARTLARI YAZI VE YÖNETiM YERi: 
Yıllık 6 aylık S aylık Aylık 

Kemteket1mfzde • 750 f20 23~ 110 
Yabe.ııcı yerlere 1850 725 tOO 150 

Poat& bir!Jtine l 180 950 600 180 
gtrmlyen yerlere { 

htanbul, Ankara Caddeat. ( V AJU'I yurdu) 

Jldare: 2'370 
1Yazı 1.§lerl: 2ına 

Telgraf adreai: KURUN Iatanbul 

Telefon 

TO.rk1yenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılıT. Poata kutusu No. f6 . ....... 
1 l f,__D_ü_nv-~-~-=-İ-·Ç-l_k_t_ı~ 
• ,_______ Terceme külliyatı 
._------------------- No.53 

Iktısat Devle{ !)emirg_~lları ve ~f!Jı~n~arı ·' ~şletme 
" Umum idaresi . ıiari"tarı -· ,,-. · 

n ' Maadin Genel Direktörlüğünden: 
ilk eksiltmesi bozulmuş olan. muhammen bedell e rı 57 500 lira 

bir muzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit makas takımı 23 haziran 
936 salı glinü saat 15,30 da kapa it zarf usulile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 4.125 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etti ği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la-
zımdır. 

Şartnameler 285 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmaktadır. (2378) 

Mtıhammen bedeli 3800 lira o lan kontrol 6aati yedekleri 18 -
6 - 936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü iJe Anka
rada idare binasında satın alınac a ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 285 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka
rachı Malzeme Müdürlüğünde Havdarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü-
dürlüğünde istiyenlere parasız verilmektedir. • (2527) 

lemi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 18---6--936 
pertembe günü hizalarında gösteri len saatlerde Ankarada idare bi
nasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu iş
lere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün 
lasfik malzeme için (saat 14 e) , dinamo kayışları için (saat 14,30 a) 

Pliltark 

HAYDAR RlFAT 

SEZ AR 

.stanbul - 1936 

Eser eski çağların en unlü tarihçile
rinden Plütark'ın olup Haydar Rifat 

tarafından tercüme edilmiştir. 

Fiati 10 kuruş 
Satış yeri: VAKlT kütüphanesi 

İstanbul - Telefon: 24370 

Aydın vilayetinin Nazilli kazasına bağlı Ortakcı nahiyesinde kain 
olup şimalen Demirtepeden başlıy arak Kara Kaya tepesine doğrU 

hat, şarkan Kara Kaya tepesinden başlıyarak Geriz tepeden bilmü• 
rur Çeşme sabit noktasına kırık hat, cenuben ve garben Çeşme ıa· 
bit ' noktasından hudut başlangıcı olan Demir tepeye doğru hat ile 
tahdit olunan 49, 131 hektar saha dahilindeki mekşufen hükUnıete 
ait bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 

1 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene 
zarf rnda (25.000) lira sermaye ile '>ir Türk Şirketi teşkil edilerek im• 
ti yaz hukuku bu şirkete devredilmek, 

2 - Hamam sularmın ki:-lenmeğe maruz kalmamak üzere teda· 
bir ittihazı, 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değişmesi imkanlarının temini, 
4 - Mevcut tesisattan şifai maksatlar için istifade edilen havuz-

! 
\ar ile diğer her türlü temizlik için kullanılacak havuzları ayırmak. 

5 - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplarına uygun bir 
~ckilde yeniden yapmak. 

6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kulanı lan inıaat mal· 
zemesinin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmiyecek malzemeden 
intihap edilmesi, 

7 - Şirketin te,ekkül tar;hind en itibaren bir sene zarfında vü
cuda getirilecek tesisatın "birinci maddedeki izahata göre,, ve ya• 
pılacak ameliyatın plan ve projeleri iktisat Vekaletine verilmek, 

kapaklı ebonit kutular içinde (saat 15 e) kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işlere ait §artname Haydarpaşada Tesel· •-• 

TiFOBiL 
Or, iHSAN SA Mi 

8 - ikinci sene içinde mecmuu (20.000) lira kıymetinde mun· 
tazam banyo daireleri yaptırmak, 

9 - Bu teahhütlerin ifasını te minen Milli Bankalardan birinin 
(1875) liralık teminat mektubu verilmek. 

lüm ve Sevk Müdürlü~nde, An.karada Malzeme Dairesinde parasız 
dafıtılmaktadır. · (2526) 

ismi Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bedeli teminat saatı 

Muhtelifülcins lastik ) 22765 lira 1707,38 Lir~ 15 
malzeme. 

Muhtelif eb'atta 4310 
metre bezli kauçuktan 
mamul vagon dinamosu 
kayıfı. 

noo adet kapaklı ebo
nit akümülatör kutusu. 

) 

) 

) 13116 ,, 
) 
) 

) 
) 

4800 ,, 

983,70 ,, 15,30 

360 
" 16 

Haydarpaşa ile Kızıltoprak arasında SOGOTL'Ul;EŞME namile 
tesis ettiğimiz durak 20 - 5 - 936 tarihinden itibaren küfat ed;!e
cek ve burada gidit geliş banliyö trenlerimiz tevakkuf edecek:er-
dir. Muhterem halka ilan olunur. (2643) 

Muhammen bedeli (10,500) lira olan 300 ton hurda dökme de· 
mir 15 haziran 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
Jile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite giı'mek istiyenlerin (787 ,50) liralık muvakkat teminat ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14 30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haşdarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2652) 

1 - 6 - 936 tarihinden itibaren: 
1 - Odun nakliyatına mahsus tarife değişecektir. Yeni tarife 

ile Samsun - Sahil hattında ve birleşik ıebekenin bazı mesafelerin
de yeniden tenzilat yapılmıştır. 

2 - Afyon - Karakuyu ve Is parla - Bozanönü kısımlarında 
yolcu ücretlerinden tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilme!idir. 
( 1051) (2646) 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu ile riyaset 

odasının tefritine ait açık eksiltm e ile satın alınacak ve ke§finde ya
zılı hastahane için kırk dokuz kalem ( 4570 ) dört bin be§ yüz yet
miı lira muhammen kıymetli mefruşat ve umumi meclis ve riyaset 
odaları için on üç kalem ve f 2357) iki bin üç yüz elli yedi lira mu
hammen kıymetli mefruşat 25 - 5 - 936 pazartesi günü saat on 
dörtte Yozgat Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak Uzere 
eksiltmeye konulmuştur Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere İstanbul, 
Ankara ve Yozgat Sağl.k Direktörlüklerine müracaatları Han olunur. 

(2544) 

Muhsin Zade Vakfı MütevelliJi~inden: 
Mahallesi 

Hobyar 
sokağı cinsi 

Türbe dükkan .. Mimar Vedat caddesi 

kıymeti muhammenesi bir senelik 
220 bir bap dükkan 
192 

" " 
!tbu emlak bir sene müddetle kirayn verileceğinden talip olanların % i ,5 pey 

akçelerile 19-5-936 salı sa~ ikide İltanbul evk~ı m_üdüriyetinde ihale ko -
miıyonuna mtiracaat olunması. • (V. No. 15691) 

l"i to \ "c: par ;ıı ı fo hastalık larına tutul 

mamık için ağızdan almao lifo hap 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr 

ZAYİ - Beyoğlu belediye tahsil şu-
besine açma ruhsatiyesi için vermi~ ol-

10 - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira verilmek. 

Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek taliplerin 
6 - 8 - 936 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşe kadar 
kapalı zarf usulile Ankarada tktis at Vekaleti Maadin Umum M~dür· 
lüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. (2Ş50) 

----~~--~~~~~~----~-~~~~~~----~ 

duğum 12 lira 50 kurug mukabilinde a• Ak h • B ı d • • d 
~~~a~~:~-::;~ e;t~~.ü B:: s?u~~~i:ta~ l sar e e ı y es ı n en: 
lacağımdan hükmü olmadığı ilan olu • 

Haddi layık görüldüğü takdirde 25 mayıs 936 tarihinde saat 16 

nur.Şiıli Bulgar çar§mnda 51 numarr. da ihale edilmek üzere 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf 
da NtS lokantısı ıahibi Avadiı Ohanyan usulü ile ve 1200 lira mukaddeı- bedelle itfaiyemiz için yedeklerile 

birlikte bir adet motopomp ınübayaa edileceğinden isteklilerin Ak· Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 
Ne§riyat Direktörü: Refik A. Sevengil hisar belediyesine müracaatları ilan olunur. (2638) 
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