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Avusturya da 
Diktatörlük 
Avusturya Başbakam Şuşnlg'ln 

kabinesinde birdenbire tadllat ya~ 
rnası, ve Avusturyadakl müsellah fa
elst kuvntıerinin reisi bulunan 
hens Ştarhemberg ile Dışişler Ba -
ka.m Berger Waldeneg'i açıkta. bırak
ına. .. ı, bu anda. gözJerini orta. A'\TUpa 
\"aZiyetlne dikmi' olan bütün dünya
da derin bir hayret uyandırmıştır. 

Bu hayretin en mühim sebebi de, 
!ecri tedbirler meselesinde ltalyayı 
tutmak mecburiyetinde kalan ve hat
ta Macaristan ,~e İtalya ile beraber 
bir mü.,.elles ittifak yapan Avusturya 
lıa§bakanmın, Prens Ştarhemberg 
tarafından Mussoliniye Habeşista
bm ilhakı mUnasebetile göndermiş ol 
doğu bir tebrik telgrafını ileri sür
mesidir. 
Eğer Prens Ştarhemberg'in açıkta 

bınıkılma..~ı. dahili politika yüzünden, 
meseli. bu Prensin ba.5kam bulundu
ğu Haymver faşist teşkilatından ba
tı kimselerin Föniks sigorta şirketi 
tezaletine kan~mış olmasından veya, 
Yine bu Hay:mver teşkilatının Şuşnig 
aleyhinde tezahüratta bulunmasın • 
dan ileri gelse idi, mt'!'lele oldukça. ba
ıit telakki edilebilirdi. 

Fakat dün gelen kı a telgraflardan 
öğrendiğimize Jı;Öre vaziyet hiç te 
böyle değildir. Filhakika Prens Star
hemberg )lussoliniye telgrafı ~eker
ken kabine arkadaşlanna ve hele Dı
şlşler Bakanına malUmat vermemi. • 
tlr. Fakat bu nihayet kabinede bir Uı
tUaf te\iit edebilir, ve bu iş Avustur
Janın mUttefikl olan Jtalyaya sezdl
lilmeden gizlice hallolunabilirdi. 

Şuşnig'in Haymverlerle olan bütün 
elahlli meseleleri bir tarafa bmtkıp 
'lcıthln....teld tadillt içlıi 'MuSfllOlinlye 

I STANBU L 

Avustufy~~a Şuşnig diktator oldu 

Faşist teşkil8bnın reisi Prens 
Sterhemberg kabineden atlldı 
Bunun sebebi Starhembergin.Şuşnigden habersiz 

Mussoliniye bir tebrik telgrafı göndermesidir 
Şuşnig hariciye ve 
harbiye nazırhğını 

da üstüne aldı 
Viyana, 14 (Tan) - Şuşnig bu 

sabah saat 3,30 da kabinesinde mü
him tadilat yapmıştır. Bu tadilatla 
beraber, Haymver teşkiltı reisi ve 
Başvekil muavini Prens Starhemberg 
açıkta kalmaktadır. Bundan birkaç 
gün evvel, Şuşnig'le, Prensin arası 
açılmış, fakat nihayet dün her ikisi 
de anlaşmışlardı. Başvekilin Prens 
Starhemberg'i kabineden atmasına 
sebep, Prensin Italyanm Habeşista
nı ilhak etmesi üzerine Mussoliniye 
bir tebrik telgrafı çekmiş olması ve 
bu telgrafında demokrasiyi şiddetli 
bir surette tahkir ederek Faşizmi 
son derece göklere çıkarmasıdır. 
Vakıa Şuşnig de Musolininin dos

tudur. Ve Avusturya zecri tedbirler 
meselesinde İtalya ile daima beraber 
yürümüştür. Fakat Prens Starhem· 
berg bu telgrafı çekerken kabine a
zasının ve hatta Dış işler Bakanı 

L ...... 
Prens Starhemberg 

Berger Vadencg'in bile fikrini alma
mıştır. Şuşnig, bu münasebetsiz ha
reketten pek ziyade müteessir ol -
muş, canı sıkılmış ve dün akşam bu 
telgrafın ecnebi memleketlerde do -
ğurmuş olduğu fena intibaı ortadan 

Şuşniıı 
kaldırmak için Hariciye nazırlığını 
bizzat deruhte etmek ve memleket 
dahilinde efkarı umumiyeyi tatmin 
için de vatanseverler cephesinin ida 
resini kendi üzerine almak arzusun-

[Arkası 5 lncideJ 
~önaerilen telgrafı ileri sllrmesi cld- __ ......_ ________________ _____________________ _ 

den şayanı dikkattir. Hem bu tadll&
~n ımreti mahsusa.da birkaç defa Ho
hlaya giden ve Şuşnlg'ln e'\"Velce !!J<Ok 
ltimadDu kazanan Prenıt Ştarhem
herg yüzünden çıkmaın nazarlan da
ha ziyade iizerlnfı celbeden bir me
leledir. 

Filhakika Viya.nadan gelen bir t.el
lraf, Şu."11g'ln şimdiye kadar takip 
etmekte olduğu dış slya...ayı kat'ly • 
ten değiştirmlyeceğini, ,.e Mussollnl 
lle Avusturya Başbakanı arasındaki 
dostıuğmı baki olduğunu bildirmek
tedir. 

Nitekim Şuşnlg Mos801lnlye de bir 
l:elgraf çekerek Roma protokollanna 
'-da.katini göstermiştir. 

Fakat diğer taraftan da bir Roma 
felgrafı, haberin Italyada büyük hay 
l'et uyandırdığını glzJememlştlr. 

Bu hidiliellln lngilterenin, Alman
hdaıı Ren meselesine, ımlh plinma 
;e Avusturyanm ist iklaline dair ne 
L~ıtUndUğünU sorduğu bir zamana lsa 
uet etmesi aynca şayanı dikkattir . 

Unutmamak liznndır ki, bundan 
()il beş gUn kadar e\'Vel de İngiliz 
devlet adamlanndan sır Ost.en Ç-em
bet-ıayn, Orta Avnıpada bir tıJeyahate 
llkınıı ve "bu seyahati esnasında ha-

[Arkası 5 incide] 

TAN 

ŞUŞNIG'IN BEYANATI 
6 ıncı sayfamızda 

"-;, 

Avusturya h6diselerinin iç yüzü 

Şuşnig'le Starhemberg 
arasındaki ihtilaf 

Dün gelen telgraflar, Avu1'turyada 
Şuşnig'in diktatörlük ilan ettiğini 
ve Prens Ştarhemberg'i n Dışişler 

Bakanı Valdeneg'i kabineden at
tığını bildiriyordu. Telgraflara gö
re bu h i.d.ise Starhemberg'in Mu!1f
soliıilye gönderdiği bir tebrik tel
grafında faşistliği fazla övmesin
den ve demokrasiyi tahkir etme
sinden çıkmıştır. Fakat bu hi.ditle· 
nin daha evveRratı da vardır. Bu
nu ve bu partil~rliı mahiyetini hi
diseden birkaç gün evvel Viyan:ı
dan Journal gazetesine yazılan a
şağıdaki mekt upta. ~ıkça. görecek
siniz : 
Viyana, 9 - Viyana.da bin'birini 

takip eden geçit resimleri ve pazar 
günleri hiç te b i r i b i r 1 e r i n e 
b e n z e m i y o r l a r. Meseli 
yan askeri Freiheitsbund teşkila
tının on mayısta yaptığı geçit res
mi, endişeler verecek demiş olmamak 
için, fevkalade nümayişlere vesile 
oldu. 

A vusturyanın iç siyaseti ile meş
gul olan ecen biler ekseriya, A vus -
turya halkı arasında u~ nisbette na· 

Avusturya Faşistlerinin ileri gelen-
lerinden Yüzbaşı Fey 

zi bulunduğunu merak eder. Halbu
ki, bugün, bu mesele, ikinci derecede 
bir meseledir. Zira, rejimin resmi 
düşmanı olan naziler, kanuna itaat 

[Arkası 3 üncüdej 

ltalyanlar Habeş imparatorunu kabul ettikleri için 
Filistin hükumetini şiddetle protesto ettiler 
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Necaşi'nin Hayfaya muvasalatından bir intiba. '(Yazısı 10 uncu sayfamızdadır)" 

lngiliz gazetelerinde 

Baldvine şiddetli 

hüciimlar yapıhyor 
Londra, 14 (A.A.) - Gazeteler, 

yeniden Baldvin'e, hücum etmekte
dirler. Deyli E
kspres'in sahi
bi Lord Beaver 
brook, kendi ga 
zetesinde Bald
vin pişman ola
cak mı? Unvanı 
altında heyecan 
lı bir makale 
neşretmiştir. ln 
gilterede kendi
lerine şef deni· 
lebilecek kimse 
ler yoktur. Biz BALDV IN 

liderlerimizi, Başvekalette, Dahiliye 
Nezaretinde, Hariciye Nezaretinde 
arayoruz. Fakat bu aramalarımız, 
boşa gidiyor. Baldvin ile Mac Donald 
ın 1931 de iş başına geçtikleri andan 
itibaren, "milli" şefler ortadan kay
bolmuştur. Bu iki zat, şimdiye kadar 
acaba ne yaptılar? Siyaseti ihmal et 
tiler. imparatorluk işlerile iştigali 
terkettiler. Bunun neticesi, biribiri· 
ni takip eden birtakım muvaffakı
yetsizlikler, iflaslar oldu. Bununla 
beraber mes'ul devlet adamları, her 
muvaffakıyetsizlikten sonra, sandal
yalanna daha ziyade bir hırs ile ya
pıştılar. Hala da iktidar mevkiinde 
duruyorlar. Acaba pişman olmak sa 
ati hen Uz çalmadı mı? 

Hava sehitleri için 
bugünkü ihtifal 

Saat 14 te Fatihte büyük 
bir toplantı yapıhyor . 

Tayyare §ehitleri ihtüali, bugün 
saat 14 te Fatih parkında ya.pılacak
tır. Merasimi merkez kumandanı aça 
cak, Beyazıt, Selimiye, Taksim ve 
Maçkadan atılacak toplardan sonra, 
resmi müesseselerle limandaki gemi
ler bayraklarını yanya indirecekler. 
vapurlar ve fabrikalar düdüklerini 
çalacaklardır. 

Bu sırada, bütün vesaiti nakliye 
bir dakika yerlerinde duracaktır. 

Bunu müteakip, ordu, hava kuru
mu, şehir meclisi ve milli Türk talebe 
birliği namına 'birer söylev verilecek. 
geçit resmi yapılarak merasime ni-
hayet verilecektir. · 

Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya aft tafsilat 11 lncfde] 

Başbakan ismet lnönü ile Meclis reisinin beraberlerinde d iğer vekiller 
olduğu halde evvelki iÜn Kalecik civarında bir madeni tetkike gittiğini 
yazmıştık. Yukarıdaki resimde Başbakan ile vekilleri istasyonda görü
yorsunuz. 

ltalya ve Uiuslar kurumu 
ltalyanlar bazı devletleri de 
Cenevreden ayırmak istiyorlar 
Almanya ile de anlaşmak 

için teşebbüsler yapıldı 

Paris, 14 (A.A.) - Oeuvre gaze· 
tesi yazıyor: İtalya, halihazırda Ce
nevrede hümmalı bir faaliyet sarfet 
mektedir. Bu faaliyetin gayesi, 15 
Haziranda zecri tedbirlerin kaldırıl· 
ması hususunda bir itilaf hasıl olma 
dığı takdirde ltalya ile beraber Mil· 
Jetler Cemiyetini tcrketmeğe A vus
turya, Macaristan, İsviçre, Arnavut
luğu ve ihtimal birtakım milletleri 
ikna etmektir. Ayni gazetenin öğren 
diğine göre Italyanın Bertin sefiri 
Attolico, dün Von Neurath'ı ziyaret 
ederek Habeşlstanın ltalya tarafın • 
dan ilhak edilmiş olduğunu bildir • 
miş ve ayni zamanda bu ilhakı tanı
dığı takdirde ltalyanm A vrupaya mil 
t eallik Alman metalibatına müzahe
ret edeceğini söylemiştir. 

ltalya ve Cenevre 
Roma, 14 (A.A.) - Yan resmi 

[Arkası 10 uncuda) 

Cenevrederı ayrılırken kendisile be
raber birçok devletleri de sürüklı

mek isteyen Mussolini 

/ngiltere hükUmetine göre 
Negüsün ayrllması tahttan feragat 
eff iğine kat'iyyen delalet etmez 

Londra, 14: (Tan) - Habeş meselesi lıakkında bugün A va.m Kamara
smda sorulan suallere hariciye nazın namına cevap \•eren Sir John 
Simon, demiştir ki: "- Bu meselede lngilterenin tanıdıj;rı yegane şey, 
Habeş topraklarının bir kısmmm ltalya tarafından işgal edildiği 
Negüsiln kendi memleketinden uzaklaşmış oluşu hiçbir vakit onun 
tahttan istifa etmiş olduğuna delalet etmez! . ., 
Bir işçi mebusu gerek lngiliz tebaalarmın gerek diğer Milletler Ceml
yetl azalanrun tatbik edilmekte olan zecri tedbirlere riayet etmelerine 
lngUterenin itina gösterip göstermediğini sormuştur. 
Jhon Simon buna "evet,, demiş ve şunu na,·e etmiştir: 
lngiJtere hUkümeti kendisi nasıl bu zecri tedbirlere sadıkane riayet edi
yorsa bu tedbirler lehinde bulunmuş olan diğer aza de,·Jetlerin de ayni 
suretle riayet göstermelerini talep eder. 

19' Mayısta yapılacak olan idman şel)liklerine iştirak edecek mektepliler 
dün sabah Taksim stadyomunda son ve umumi bir prova daha yaptılar 
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HERGÜN BiR FIKRA 

K -....ış Bcı.kışı 
Beyazıt kulesine çıkmış, kızgın güneşin altında fıkır ftlnr kayniyan 

kubbeleri ~eyrediyordum. Derken yanı başımda. bir Melek peyda oldu ve: 
-:- Korkma! Dedi, ben zararsız bir meleğimdir. Günah, sava.p lşlerile 

alakam yoktur, yazımın kötülüğü yüzünden elimden defteri kalem1 al
ddar, ve beni başı boş, gök yüzüne sahverdiler, işim gücüm olmadığı için 
hazan s~tıd~n ~atlıyorum. Bir gün nasılsa aklıma esti de at şekline gi
rip yeryuzune meyim dedim, insan oğlu bu! Yakaladığı gibi beni arabaya 
koştular. Fincancılar yokuşunda. az kalsm anamdan emdiğim süt bur
numdan ~eli~ordu. Bu yüzden bir daha yeryüzüne lnmeğe tövbeliyim. 
İstanbul uzermde dolaşıyor ara sıra minare şerefelerine, ve böyle yüksek 
k~~_Iere konuyorum. İstanbul üzerinde dolaşırken garip garip şeyler 
goru~·or, ne olduklarını merak ediyorum. Birkaç defa Silleymanlye ınina-
relerınde ezan okuyan müezzinlere sordum. Fakat günah sa.va.p defterim 
~·anımda değil diye bana. ce,·ap bile vermediler, beş on dakika vaktin var
sa gel seninle İstanbul üzerinde bir tur yapalon. 

Ve bu meraklı Melek b~~ yakaladığı gibi İstanbul Uzerlnde uçmağa 
başladık. -~el~k ~e~.ak ettigı yerlerin üzerinde yavaşlayıp soruyordu: 

- Şn nzerme uşuşen karmcalann sürüklemiye çalıştık.lan nesne nedir? 
- Tramva~·! Dedim. Kanncaya benziyen şeyler de insanlar. Yalruz 

tram\1ayı götüren insanlar değildir "tramvay insanları götürür &ll'l& ' 

- Ş.urası? Beyo~I~ mu? Peki şu önünde bir sürü afiş olduğu h:ııde 
herkesm başını çevırıp bakmadan geçtiği yerin pek hüzünlü bir ha.ll var, 
kapılan s~bahtan akşama kadar sıkıntıdan, alakasızlıktan ağızlamu aç
~~. esneyıp duruyorlar. Bu yerde ne var ki, millet vebadan kaçar gibi 
onunden uzalda.5ıyor? Çok pahalı bir yer mi? 

- Hayır, bilakis antresi beda\•a.dlJ'. Yalnız orada bir resim sergisi açıl
dı da. 

- Ha. Peki. Ya bu kapısında her gece kalabalığın biribiriııi kırdıkları 
yerde ne oluyor Allahaşkma: 

- Ora~ ~erikadan gelen hokkabaz marifetler gösteriyormuş. 
Bunu soyledikten sonra Melekten "Vah, vah, ne yazık sizde Güzel San

atler bu kaclar seyircisiz kahyor ha!., gibilerden birkaç söz bekUyordum. 
F~kat _Melek oralı olmadı bUe! Beyoğlu üzerinde bir tur yaptıktan sonra 
Sırkecı tarikile dönüyorduk: 

- Ha, az kalsın unutacaktım, dedi. Ya şu, kösele renginde akan dedJ
koduya, yatakbk eden sokağın adı nedir? 

Gösterdiği yere utanmadan bakamadım: 
- Oraya "BabdHi,, derler dedim. 

• 

ltalya mı, Almanya mı? 
Ingilterede, Filistin hadiselerinde 

İtalyan propagandasının rol oyna
makta olduğu hakkında bir şüphe ve 
belki de bir kanaat vardrr. İtalya -
Habeş ve daha doğrusu Italya-lngil
tere ihtilafının en kritik bir zama
nında çrkmrş olan Mısır hadiselerini, 
Filistin hadiselerinin takip etmesi, 
lngilteredeki şüpheye hak verdirebi
lir. Fakat Filistin hadiselerini doğu
ran, Ingilizlerin düşündükleri gibi 
yalmz İtalya propagandası değildir. 
Bunun amili, belki de daha fazla, Al 
manyada Yahudilere karşı takip edi 
len siyasettir. 

Bakınız nasıl: 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Aleksandr Düma'nm yakalanıp 

kurtulduğu mühim hastalık ne ldi? 
- Dinamiti keşfeden kimdir? 
- "Şatranç,, kelimesi nereden ge-

lir? 
- Şimşeğin geri gittiği vaki mi

dir? 
- R-0ma im.para.torluğu nekadar 

sürmüştür?. 

Dün'kü soruların cevapları 
8 - Mikron nedir ' 
C - Milimetronun binde biri. 
B - .Şimdiki Odesa şehrinin ye

rinde eskiden ne vardı 1 

J: A N 

Kısa hizmetler lnkilap abidesi Mülteci Ermeniler 

Müdafaa Vekaletinin Belediye üç yer Dün bir vapurla 1800 
,.h. b. t . . tesbit etti 

mu ım ır amım~ dil~~~~pku:~;:ıc~ç~:,ı h:!~ivy~ kisi Batuma gitti 
Milli müdafaa vekaletinden kısa Fransız bandıralı Sina.ya vapuru, 

1800 Ermeni milltedsini hamilen ve 
transit olarak dün limanımızdan geç 
miş ve Batuma gitmiştir. Bu gemi
de bulunan 1800 kişi, mütareke se
nelerinde memleketimizden pasaport 
suz çıktıkları için bir daha dönmek 
imkanını bulamayan ve Fransada 
yerleşen Ermenilerden bir kısmını 
teşkil etmektedir. Fransa hükfuneti, 
muayyen bir iş ve güç sahibi olama
dıkları için daima zabıtayı işgal eden 
bu Ermenileri Fransa toprakların • 
dan çıkarmak istemiş ve Sovyet hli
kumetile anlaşarak bunların Sovyet 
Ermenistanmda yerleştirilmesi im -
kanını temin etmiştir. Bu mültecile
rin yol ınasrafları Fransa hükümeti 
le Milletler Cemiyeti muhacirin bü
rosu tarafından müştereken ödene -
cektir. Sinaya vapuru, geçenlerde 
Pariste ölen Ermeni şairi Sanidosun 
cesedini de hamil bulunmaktadır. 
Ermenilerin milliyetperver şairi ola
rak tanman bu zat, ölüsünUn mukad 
des Ermenistan topraklarında def • 
nedilmesini vasiyet ettiğinden cesedi 
Erivana nakledilmektedir. Fransa.da 
kalan Ermenilerden mürekkep ikin
ci bir parti yaklnda limanımızdan 
geçecektir. 

hizmetliler hakkında dün vilayete üç yer tasarlamıştır. Şehrin müstak 
bel planını yapacak olan Pröstün de 

mühim bir tamirrı gelmiştir. Tamim-
de deniliyor ki: fikri almdıktan sonra, bu üç yerden 

"Ihtiyat sübay yetişecek kadar o- birinin intihabı Dahiliye Vekaletine 
kuyan kısa hizmetlilerden 331 do- bırakılacaktır. Belediyenin ayırdığı 
ğumlu ve bunlarla askerliğine karar yerler, anıt şehir içinde olduğu tak
verilmişlerin askere çağırılmasma dirde Beyazıt meydanıdır. Fakat abi 
sıra gelmiştir. Bunlar ve daha eski denin Karadeniz ve Akdenizden ge
doğumlulardan başka sebeplerle ge- lecek gemilerden görülmesi ve muaz 
ri kalmış ve deniz sınıfından gayri zam bir eser olması matlup olduğun
smıflara ayrılmış olanların hepsi ı dan her iki cepheye nazır bir yere 
mayıs 936 dan itibaren askerlik ehli- kurulması imkanı aranacaktır. Bu
yetnameleri derecelerine göre askere nun için de Cihangir sırtlarile Dol
girm.iş bulunacak surette çağırılacak mabahçenin üstünde taşlık denilen 
ve gönderileceklerdir. yer ayrılmıştır. 

Geçen yıllardanıberi okullarda as- -----------
kerlik dersleri mecburi kılmdığın- Vilayette 
dan yukarıda yazılanlar arasında 

sıhhi hali sebebue veya ecnebi mem- Terfi mu·· det·ı dolan 
leketlerde okuduğundan ve yahut 
935 yılından önce mektepten çıktı- h 
ğından dolayı askerlik dersi görmi" mu asebe müdürleri 
yen askeri ehliyetnamesizler vardır. 
Bunlar 1 mayıs 936 da. orta askeri 
ehliyetnameliler 1 temmuz 936 da, 
tam askeri ehliyetnameliler de 1 ey
lül 936 da Istanbulda Halıcıoğlu ih
tiyaıt sübay okulundaki hazırlık kı
tasmda yüksek askeri ebliyetna.me
liler ise bir ve ikinci teşrin 936 da 
ihtiyat sübay okulunda bulunacak 
surette gönderileceklerdir. 

Ihtiyat sübay yetiştİrecek kadar 
tahsil veren okullardan çıkanların 
askerliklerini yapmadan memuriye
te alınmaması ve bunların derhaJ 
askere çağırılmaları icra vekilleri he 
yeti kararı iktizasından olduğundan 
1111 sayılı kanunun 36 mcı madde
si sonuna 2907 sayılı kanunla eklen
miş olan fıkra buyruğunea. 935-936 
ders yılında mezun olmuş ve olacak 
lardan 21 yaşına girmiş olanlarda. as 
kere almacaltlardır. 
Çağmlanlardan mazeretsiz gelmi

yenler cezalandırılmak üzere mahke
meye verileceklerdir.,, 

8eledive 

Kendi arsalarına 
inşaat yaptıranlar 

Bazı kimseler sahip oldukları arsa 
ların yansına bina yaptırmaktadır
lar. Belediye bu suretle yaptlacak 
binaların ancak bir katlı olarak inşa 
ettirilmesine ve arsaların dörtte üçü 
ne bina yaptıracakların bina. irtifa
larının da bilaha.ra tesbit edilmesine 
karar vermiştir. 

Vilayetler hususi muhasebe mü· 
hasebe müdlirleri hakkında Dahiliye 
Vekaletinden Vilayete bir tamim gel 
mi~tir.Tamiınde, vilayet hususi mu
hasebe müdürlerinin maaşları umu
mi meclisler tarafından zarnan za
man çoğaltıldığı ve vilayet bütçesi
ne tahsisat ilave edildiği bildirilmek 
tedir. Hususi muhasebe mUdürleri • 
nin tayinleri Vekalete ait olduğundan 
bu kabil hareketler uygun görülme
mektedir. Hizmet müddetleri itibari
le terfie istihkak kesbetmlş hususi 
muhasebe müdürleri, gelirlerine gö
re derecesi yüksek olan herhangi bir 
vilayete nakledilmek suretile terfi et 
tirileceklerdir. 

• Yurdum.uza göçmen olarak 
münferiden gelenlerin veya iltica e
denlerin kabul ve tesçilleri gibi esa
sa taalluk eden muamelelerin Veka
letten sorulmadıkça ve direktif alın-
madıkça resen hiç bir muamele ya
pılmaması Dahiliye Vekaletinden Vi 
layet-e bildirilmiştir. 

• !nhisar maddeleri bayilerine ve
rilen beyie ve nakliye Ucretlerinin 
Ha.va Kurumuna yardım vergisine 
tabi olmadığı Vilayete bildirilmiş -
tir. 

• Devlet taahhütlerine giren mU
teahhitlerden kat'i teminat olarak 
alınacak emvali gayri menkule ipo
tek senetlerinin müddetle mukayyet 
olmaması kararı Maliye Vekaletin -
den bildirilmiştir. 

Avrupaya bir 
heyet gidiyor 

Uyuşturucu Maddeler Inhisan direk 
törU Hamza Osman, Türkiye. Yu
goslavya bürosunda Yu~oslavya. do
legesi Mihailoviç ve Türkiye delege~ 
si Ali Sami bu akşamki ekspresle 
Avrupa.ya hareket edeceklerdir. He
yet, en evvel Belgrada. gidecek, ora
da Yugoslavya Afyon monopolU di
rektörü ile görlişecek, sonra Avrupa 
nın diğer şehirlerine uğrayacaktır. 
Bu aeyanat, bir buçuk ay devam ede 
cek.tir. Heyet, bu m\lddet zamnda 
Avrupada afyon alan milesseselerl~ 
temas etmek suretile Türkiye af -
yonlarına yeni müşteriler bulacaktır 

inhisar memurlarına kurs 
inhisarlar umum müdürlüğü me

murin kursunda imtihanlar başla
mıştır. Bu imtihanlar birkaç güne 
kadar bitecek ve muvaffak olanlar 
terfi edeceklerdir. Kurs, bir haziran
dan itibaren yeni tedris devresine gi
recektir • 
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Küçük Haberler 
• Budapeşte tıp fakUJtesi dekaru

Budapeşte tıp fa.ktiltesi dekanı dün 
şehrimize gelmiştir. Kendisi bugün 
saat 17,5 ta üniversitede bir konfe
rans verecektir. 

• Dahiliye Vekaletinde bir tayin
Dahiliye Vekaleti mahalli idareler 
um\ımi müdürlüğü üçüncü şube şef
liğine hükuk fakültesi mezunlarından 
Kemal tayin edilmiştir. 

* Kaçak hayvanlar hakkında -
Kaçak hayvanlar hakkında tutulan 
zabıt varakalarınm iki nüsha olarak . 
tanzim edilmesi ve bir nüsha
sının hayvan sahiplerine verilmesi 
ltizumu maliye vekfiletinden alaka
darlara bildirilmi§tir. 

* Tütün eksperlerinin imtihanı -
Yeni eksperlik nizamnamesi muci
bince, yedi senelik vazife müddetini 
doldurmıyan inhisar eksperleri1 ehli
yetname alma~t için bir imtihana tl
bi tutulacaklardır. Vazife mUddeti 
yedi seneyi dolduran memurlar, im
tihana tA.bi olmadan ehliyetname ala 
caklardrr. 

• Beyoğlu sulh mahkemeleri -
Beyoğlu sulh mahkemeleri. dUnden 
itibaren Halk Fırkasının işgal ettiği 
binaya taşmmağa başlamışlardır. Dün 
ilk olarak dördüncü sulh hukuk malı 
kemesi taşınmıştır. Diğer mahkem~ 
ler de, peyderpey taşınacaklardır. 

• Kızılay haftası hazırhğı - Bir 
haziranda b~lıyarak bir halta de· 
vam edeeck olan Klzılay haftası ha .. 
zırlnklarma devam edilmektedir. Haf 
ta içinde dağıtılacak olan vecizeler, 
büyük levhalar, tablolar ve beyanna. 
meler bastınlmaktadn. Bunlar 25 
mayısa. kadar hazırlamn.ış buluna .. 
caktır. Sigara paketlerinE) yapıştın .. 
laca.k ve tayyarelerle atılacak olan 
rekllm kağıtları da. hazırlanmakta.. 
dır. 

• Verem mücadele kongresi - ö
nümüzdeki hafta içerisinde yapılması 
mtlka.rrer olan ı~taınbtll verem müca
dele cemiyeti kongresi, bir ay sonra
ya kalmıştır. 

* Brezilya milli hayra.mı - ~ 
zilya milli bayramı ve esaretin lağvı 
dolayısile dün şehrimizdeki Brezil· 
ya konsoloshanesi bayraklarla sili· 
lenmişti. r ı 

* Tramvay tarife komisyonu -
Tramvay tarife komisyonu toplantı
larını bitirmiş ve raporunu vekalete 
göndermiştir. Komisyon, Istanbul 
tramvay şirketinin tarifesinde deği· 
şikliği icap ettirecek hiçbir cihet gör• 
mem~ ve eski tarifenin aynen ipka• 
smı vekaletin tasvibine arzetmiştlr. 

* Tiil'kkuşunda. yeni üyeler - Türk 
kuşuna dünden itibaren dinleyici ta.-ı 
lebe ka.ydine b,aşlanmiştır. Bunlar, 
yaşları on yediden aşağı bulunan liJ 
se talebeleridir. -

Almanyadaki Yahudi düşmanlığı, 
pek çok yahudinin Filistine hicret et 
mesine sebep olmuştur. Bu yüzden 
Filistinin nüfusu, 1931 senesinden 
beri dörtte bir artmıştır. Filistinin 
bugünkü nüfusu 1260000 dir. Bu
nun 375,000 i yahudidir ve yahudi
ler gün geçtikçe artmaktadır. 

Eskiden Filistinde Araplar büyük 
bir ekseriyet teşkil ederken şimdi 
Arapların karşısına bütün ntifusun 
üçte birini teşkil eden kuvvetli bir 
Yahudi ekalliyeti dikilmiştir. 

O - 1789 senesinde bugünkü Ode
sanm yerinde, on dördiincü asır bey
lerinden birinin tsrnile anılan "HB.<!ı 

Bey,, hisar ve kalesi ile süslü geniş 
bir çöl \•ardı. 

• Yeni Hal binasına yapılacak ila
venin inşasına. Haziranda başlana· 
cakbr. Sultan ahmetteki tarihi tetkikler 

Yahudilerin meydana getirdikleri 
Tel-Aviv şehrinin 120,000 nüfusu 
hemen tamamile Yahudidir. Kudüs
te 70,000, Hayfada 50,000 Yahudi 
bulunmaktadır. 375,000 yahudiden 
284,000 bini şehirlerde ve ancak 91 
bini kırlarda yaşamaktadır. Bu 91 
binin de yalnız yarısı çiftçidir. 

Ahnanyadan hicret eden yahudi
ler zengin oldukları ve çiftçi de az 
olduğu için, Arapların elindeki ara
zi yavaş yavaş onların eline geçerek, 
arazi sahibi Araplar şehirli ve zen
gin Yahudilerin gUndelikli işçi ve 
~iftçileri vaziyetine dilşmUşlerdir. 

İşte Filistin hadiselerinin biraz da 
eebebi budur. 

Evleniyor mu? 
Bir Avrupa mecmuasının yazdığı

na göre, İngiltere Kralı Sekizinci 
Edvard, Danimarka kralının yeğeni 
Prenses Aleksandrina ile nişanlan
mıştrr. 

Bu haberi veren mecmua diyor ki: 
"Ne Berlin, ne Moskova, ne Paris ve 
hatta ne de Roma !ngilterenin Av
rupanm büyük devletlerinden birine 
yakınlaşmasını isithdaf eden siyasi 
bir maksat göremezler" 

Tarih tekerrUrden ibarettir der • 
ler: İngiltere Kralmm büyük babası 
Yedinci Edvard Danimarka Prenses 
!erinden Aleksandra ile evlenmişti. 

Prenses Aleksandra yirmi iki ya
şında, pek güzel değil, fakat ~ok ev 
kadını imiş. 

Macmua, !ngiltere sarayının mate 
mi Temmuzda biteceği için bu nişan 
lanmanın o zaman resmen ilan edi
leceğini de ilave ediyor. 

Bir bardak su 
Londradan gelen bir telgraf, üıgi-

B - Yumurta akı endüstri saha" 
smda nerelerde kullanılır 1 

C - Yumurta. a.kr şarapların tas
fiyesinde kullanılır; yağlı boya re
simde kullanılan bir cll8. yapmağa. ya 
rar; kir~le ka.nştırıla.rak porselen 
tamirine yarıyan bJr macun yapılır; 
mücellitler yaldız tabakaları yapış

tırmak için kullanırlar. 
8 - (La Belle Hellene = <Tüzel 

Elena) opereti kimin eseridir t 
O - Offenbah'm 
B - Parşömen nedir ve neden ya

pılırt 

O - Koyun derishıden muayyen 
bJr kalınlıkta yapılan yapraktır. Ka
ğıdın A vnıpada taamm.timünden ev
vel parşömen yazı için kullanılırdı. 

Trampete derileri parşömendir. 

liz parlamento mahafilinde hakim o
lan kanaate göre Ingiliz hükumeti
nin Habeş meselesinin üzerinden 
"Sünger geçirmek" teklüine gizliden 
gizliye müsait bulunmakta olduğunu 
bildiriyordu. 

Bunu okuyan birisi dedi ki: 
- Eğer böyle birşey olursa buna 

"sünger geçirmek" demezler, Habe
şistandaki menfaatler Uzerine "bir 
bardak su içmek" derler. 

Ne yaparsın ? 
Negüs: "Uluslar kurumuna hala 

itimadım var,, diyormuş. Bu düşün
cedeki iyi niyete ve samimiyete di
yecek yok. Fakat hani meşhurdur: 
-Adın ne? 
- Mülayim 
- Sert olsan ne yaparsın. 
Onun gibi "Uluslar kurumuna. iti· 

madın olmazsa. ne yaparsın t" 

• Kadıköy Su Şirketinin mali ve 
idari muamelatının bir heyet tara.im 
dan tetkik edilmekte olduğunu yaz
mı:ştık. Bu heyet tetkikatının birinci 
safhasını bitirmiş, raporunu alaka
dar makamlara göndermiştir. Heyet 
tetkikatma bir müddet da.ha devam 
edecektir. Şirketin teşekkülünden 
bugüne kadarki mali ve idari vaziyet 
leri raporda tebarüz ettirilmiştir. 

Yerli mallar sergisi 
Bundan bir iki gün evvel, yerli 

mallar sergisinin nerede açılacağı 
hakkında bir karar verilmediğinden 
bahsetmiştik. Aldığımr- malfımata 
göre endüstri birliği yerli mallar ser 
gisi için yine Taksim bahçesini mü
sait görmüştür. Sergi 25 Haziranda 
açılacaktır. 

Brezilya mümessili 
şehrimize cıeldi 

Cenubi Amerika, Almanya, Fran
sa, Italya ve Suriyede iktisadi tetkik 
ler yapan Brezilya Cüm.huriyeti ha
riciyesinden Baros, şehrimize gelmiş
tir. 

Brezilyalı Baros, kendisi ile görü
şen gazetecilere ezcümle demiştir ki: 
"- Her sene Brezilyadan hususi 

şirketler va.srtası ile Türkiyeye 85.000 
çuval kahve ihraç edilliyor. Bu hu
susta yapılmış olan mukavele ayba-
3ffida biteceğinden, yenilemesi için 
çalışacağım. Lakin asıl mesele, Bre
zilyanın kahvesine mukabil Tiirkiye
den Türk malı almaktır. 

Şimdiki halde Türkiyeden, kendi
sine sattığımız kahveden daha az 
mal almaktayız. Buradaki tetkikle
rlm ve temaslarım esnasında bu me
seleyi halle çalışacağım.,, 

Baros 8-10 gün şehrimizde kala
rak, sonra Balkanlara hareket ede
cektir. 

Hafriyatta iki sütun 
araştırmalar 

• • 
yenı 

baş lığı bulundu, 
safhaya giriyor 

r===- t" 
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/ Ne Dersiniz? 
l Son iskele 

Hafriyat sa.hasına bir bakıt 
Sultanalımette Arasta sokağında- tmda olan duvarın zembµ bulunmuş

ki hafriyat mühim bir safhaya gir- tur. Duvar, bir sütun başlığına. isti
miştir. Tariht kıymeti haiz eserlere nat etmektedir. Aynca diğer bir sü
tesadüf edilmektedir. Hafriyata bir tun başı bulunmuştur. Bu duvarla 
istika.met vermekte olan bu eserlerin sütun başlrkla.rmm hangi sa.raylara 
tamamen meydana çıkarılabllmeleri ait olabileceği. etrafında tetkikler ya
için, geçen seneki hafriyat nuntaka- pılma.ktadır. Eserlerin civan genişle
smda bulunan bir duvarın temelleri tilmektedir. Hafriyat bu yüzden mu
etrafmda araştırmalar yaptlma.kta- vakkaten durdurulmuştur. Tetkik-

dır · terin neticesi, bu civardaki kazıya 
Sultanahmet camiinin arka. cihe -

tine düşen hafriyat, epeyce genişle- sarih bir veçhe verecektir. Profesör 
tilıni§tir. Mevcut Uç surun tamamen muavini Robert, bulunan kUçUk eser 
altma inilmiştir. Camiin on metro al· ler Uzerlnde meşgul olmakta.dır· 

Eğe denizine işliyen gemiler, J~· 
ta.nbnla. dönüşlerinde, koyun getiri" 
yorlarsa, denizyollanmn Galata rıb" 
tnnma yanaşıyorla.r. Koyım getirıııl' 
yen vapurlar, her zaman Sirkc,-Ci!tı 
demir atmaktadır. tt 

Gemilerin koyun getirmeslae 1'9.' 
§ey nenllemez ama, lstanbuldald ~ 
kalılar, çok defa yolcu beklly~, 
geminin nereye ya.tl&'j&C&ğı h ;,ıJ 
da bir şey söylemiyorlar. tçind ııe
yolculann Galataya mı, yoksa Sit tsl' 
clye mi çlkanlacağını yalnız k&P 
bUlyor. ~11 

Filhakika, son diırak, ancak ~J 
Saraybunıu açıklanna geldiği ıaıı" 
a.n.Iaşıhyor. ~ 

Bize kalma vapurun içinde ~ 
olup olmadığını ve nereye yan 

11 
6 

ğmı, ·hlO değilse- mUvasalatınde tJıl 
saat evvel tesbtt ve ilan etmelldltj ~I( 
yolda. alınacak tedbirler, herhall~ ,.~:t 
vapuru Galata. ile Sirkeci ar-aS~.,ıı 
durarak, Köprü üstünde beld '.ete 
karşı.ltyıcılan beynama.z vaıi) 
düşmekten kurtaracaktır. 

Biz böyle düşünüyoruz. f 1 
Slı ne dersi~ 

_,...,.-~__..-~~ . 
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Dördüncü müfettişlik için 
tahsisat istenecek 

Ankara, 14 (Tan} - Hükümet, dördüncü umumt müfettişlik için, 
Kamutaydan 4 milyon liralık tahsisat istenilmesi hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 936, 937, 938 finans yılı bütçelerine konulmak sure
tile dördüncü umumi müfettişliğe 4 milyon lira verilecek ve umumi mü
fettişlik bu tahsisatı hükumet binal arı, memurin evleri, hastane, hapi
aane ve mektep gibi inşaata sarf edecektir. 

Bütçe esrarı ! · ı Macaristanda bloke 
kalan alacaklarımız-Bir lngiliz Nazırını 

sorguya çektiler 
Londra, 14 ( A.A.} - Bu sabah 

bütçeye ait esrarın ifşa edilmesine 
ait tahkikatı yapan mahkemede müs 
temlekat nazırı Thomas dinlenmiştir 
Thomas demiştir ki: 

Mesleki hayatımda dokuz bütçenin 
esbabı mucibe mazbatalarını dinle -
dim. Zannedersem bu, bir rekordur. 
Boş boğazlıklardan bahsedildiğini ilk 
defa işitiyorum. 

. Ankara, 14 (.Tan) - Macar elçiliği 
ile hükumetimiz arasında blöke pa
ralar için yeni bir anlaşma yapılmış
tır. Anlaşmaya göre, gerek Macaris
tanm Ctimhuriyet Merkez bankasın -
daki bloke paraları, gerek hüküme
timizin Macar milli bankasındaki blö
ke paralan olduğu memlekete gire
cek turistlere verilmek suretile sar
f olunacaktır. 

Göçmenlere buğday 

tevzii devam ediyor 

Thomas, muhaberatmm neşredil
mesinden ve zevcesi hesabına bir ev 
eatm almış olmasına. telmihlerde bu
lunulmasından dolayı teessüf etmek 
te olduğunu beyan etmiştir. Bundan 
eonra Thomas, siyasi mesleğine mü
teallik olarak sorulan suallere cevap 
'7ermiş, bu işte oğlunun .isminin zik
redildiğini dostlarmm kendisine ne 
euretle haber vermiş ve kendisinin 
oğlunu nasıl hemen yanma c,:ağır -
lillf olduğunu hikaye etmiştir. Na -
zır, paskalya tatillerini oğlu dahil ol 
duğu halde ailesiyle birlikte Ferring
on-Sea.'da geçirmiş ve sonra Brighto 
na gitmiş olduğunu söylemiştir. Mu
nıaileyh, bütçe projeleri mnhtPviysı.
tmdan hlg .ki1llseye hiç birşey söyle
lnemiş olduğunu kat'i bir lisanla. ifa
de etmiştir. 

Hakimin talebi Uzerine Thoma.s, 
bankadaki hesabının ve mevduatına 
:müteallik bordronun mahkemeye 
tevdi edilmesine muvafakat etmiş -
tir. Na.zırm vermiş olduğu ifa.de üç 
Çeyrek saat silrmüştür. 

Hitler lngiliz Elçisiyle 
görü§tü 

Bertin ,14 (A.A.} - Hitler, bu sa
bah lngiliz sefirini Von Neurath'da 
hazır olduğu halde -lngiliz sualname
•i hakkında göl"Ü§mek üzere çağır
Jnı.ştır. 

Çekoslovakyada yeni parti 
dağıtlldı 

Prağ, 14 (A.A.) - Senato diln ge
~ "devletin müdaf a.ası,, partisi ile 
~slukla mücadele partisinin,, da
ei•ı.um.ası hakkındaki kanunu mebus
lar meclisinden geldiği eekilde kabul 
~~-Komünistler kanunun aley
~e rey vermişlerdir. • 

~llnan Krall Korfoya 
9İdiyor 
ld Atina, 14 (Tan) - Kral Jorj yedi 
~ azını Yunanistana ilhakı yıldönü -
~ U._ ~ünasebetile yapılacak genlikle
tı'' ~ak etınek üzere cumartesi gü
ti~ bır harp gemisile Korf o adasına 

ecelrtir. 

lilndenburg balonu 

~evyorktan döndü 

Türkiye • Çekoslovakya 
ticaret anlaıması 

Ankara, 14 (Tan} - Türkiye • 
Çekoslovakya Ticaret anlaşmasının 
müddeti bu akşam bitmiştir. Klering 
anlaşması ise bu hazirana mer'i ka
lacak ve Çekoslovakya emteası 1 
Hazirana kadar umumi kontenjan 
kararnamesi klering listesinden isti
fade edecektir. Yeni Çekoslovakya 
anlaşması 1 Hnzirandan itibaren me 
riyet mevküne girecektir. 

Alembi öldü 

Alembi mütareke senelerin· 
de lstanbuldaki lngiliz 

kuvvetleri kumandanı idi 
Londra, 14 (Tan) - lngiliz Ma

reşallerinden Lord Alembi 76 ya'111-
da olduğu hal
de bugün öl
müştür. 

Daha 18 ya. 
gmda iken ordu
ya intisap eden. 
bu zeki ve ce
sur asker, cenu
bi Afrika lngifü 
müstemle
kelerinde 
bulunup, bilaha
ra lngilterenin 
Mmır yüksek ko Mareşal Alembl 
miseri tayin olunmuş ve harp sene -
lerinde Filistinde bulunan İngiliz 
kuvvetlerini idare etıniştir. 

Not: Lort Alembi, 1918 senesinde 
lngiliz işgal kuvvetleri kumandanı 
olarak lstanbulda dahi bulunmuştur. 

Selanikteki grev 
hCidisesiz bitti 

.Alina, 14 (Ta.n) - Sel!nikte işçi
ler grevi hldisesiz geçmiş ve dün de 
bildirdiğim gibi umumi grev akim 
kalmıştır. Atina ve Pirede gazeteler 
yine eskisi gibi çıkmış, dükkanlar a
çrk kalmış ve münakale vasıtaları iş
lemiştir. 

Selanikte dün ahalhıin galeyanda 
olması nazarı dikkate alınarak kanlı 
hldiseler çıkmaması için esaslı ted
birler alınmıştı. 

Lamya ve Urisadan yeni ukeri 
kıt'alar getirilmiş ve kuvvetli müfre
zeler §ehrin etrafını işgal etmi~lerdi. 

'1nı ~lin, 14 (Tan) - Dk defa olarak 
''liın. ali Amerika eeyahatine çıkan 
l'o denburg,, balonu, 6670 kilomet
~a~esafeyi 49 saat ve 13 dakikada 
ticı..- erek, bu sabah saat 6 da Frid
~ ~hafene vasıl olmuştur. 

Sahil boyuncada asker dizilmişti. 
Sabahleyin erken uçan tayyareler 

her tarafa hükumetin beyannamele
rini atmakta idiler. Bu beyanname -
!erde hükumetin işçilerin haklı ma -
taliplerini temin edeceği cihetle grev 
den vaz geçmeleri tavsiye ediliyordu. 
Ve cebri hareketlerin kendilerini iz
rar edeceği bildirilmekte idi. 

Dün Selinikte gayet ehemmiyetsiz 
bazı hadiseler görillmilştür. 

Ankara, 14. (Tan) - Ziraat Ban
kası hükCtmetin kararı veçhile Zira
at Bakanlığının gösterdiği yerlerde 
göçmenlere ve mUhtaç çiftçilere ye
meklik ve tohumluk buğday dağıt -
maya devam etmektedir. Banka şim 
diye kadar Trakya mmtakasındaki 
göçmenlere 8700 ton tohumluk ve 
4726 tonu yemeklik olmak üzere 
13426 ton buğday dağıtmıştır. Ban
ka, Anadoluda mühtaç çiftçilere to
humluk olarak 18351 ton, göçmen
lere de yemeklik olarak 6875 ton 
buğday dağıtmıştır. 

Dum dum kurşunları 

ltalya lngiltereyi 
şikayet etmekle 

hata işlemiş! 
Londra, 14 (A.A.) - Cenevreden 

gelen bir habere göre, ltalyan hüku
meti, lngiliz mamulatı dom-dom 
kurşunlarını Habeş ordutm tarafın -
dan istimali hakkındaki İtalyan no
tasının neşredilmemesini Milletler Ce 
miyetinden rica etmiştir. 

Daily Telegraf gazetesinin bu hu- j 
sustaki neşriyatına göre, bu mesele
ye dair olan lngiliz cevabı da şimdi
lik ne.şredilmiyecektir. 

Times gazetesinin Cenevre muha
birine göre, Italyan hükumeti, bu 
vesikanın geri alınması için elinden 
geldiği kadar çalışacaktır. Italyanın 
bu hususta büyUk bir hata işlemiş ol 
duğu anlaşılmıştır. Bu arada, lngil -
terenin cevabı Milletler Cemiyeti ge
nel sekreterliğine tevdi edilmiştir. 

Berlin olimpiyatları 

için hazırllk maçları 
Futbol federasyonu, Berlin olim -

piyadma iştirak edecek Türk Milli 
takımının esas kadrosunu hazırlar
ken, elde mevcut elemanların kıyme 
tini umumi bir tetkikten geçirmeğe 
karar vermiş ve Ankara, Istanbul. 
Izmir, f utbolcülerini biri birleriyle 
karşılaştırmayı muvafık görerek 
keyfiyeti alakadar üç mıntakaya teb 
liğ etmiştir. Tesbit edilen esasa gö
re, Istanbul, Ankara ve Izmir futbol
cüleri, bir ecnebi takımın da iştirak 
edeceği turnuvada karşılaşacaklar -
dır. Bu ecnebi takımın bir Avustur
ya takımı olması muhtemeldir. Bu 
hususta. cereyan eden müzakereler 
henüz intaç edilmemiştir. 
Hazırlanan program şudur: 
6 haziran: 
lstan'bul - Anke.r&. 
lzmir - Ecnebi takım 
7 haziran 
lzmir - Ankara 

Avusturya hadiselerinin içyüzü 

Şuşnig'le Starhemberg 
arasındaki ihtilaf 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

edecek bir vaziyette bulundurulınak
tadırlar. Bu aralık, Almanya tara -
fından, doğrudan doğruya bir darbe 
yapılması imkansız gibidir. Yegane 
ciddi tehlike vatan cephesi arasın
daki ihtilafı vesile edilerek yapıla -

1 cak olan bir müdahaledir. Bu vatan 
: cephesi, birçok yarı askeri teşkilat 
•tarafından terekküp eder. Bu teşki-

1
18.tlarm herbirisi bir şef tarafından 
idare edilmektedir ve parlamento 

1 sisteminin inkişafından evvelki za -
1 manda olsaydı, bunlara parti demek 
: münasip olurdu. Vatan cephesini 
teşkil edenler arasındaki ihtilaf te
ferruat üzerinedir. Eğer bu ihtilaf
ların ekserisi mücadeleye varmak 
tehlikesini göstermese, buna ehem
miyet bile vermek doğru olmaz. 

Başlarında Starhemberg olan 
Heimwehr teşkilatı bir faşist rejimi 
hayali ile yaşıyor. Bu teşkilat hü
kumetin sağ cenahıdır. Başvekil 
Schuschnig'in Ostmaedkische Sturm 
scharen teşkilatı ile, başlarında mü
şavir Kundschak'ın bulunduğu Frei
heitsbund teşkilatı hükumetin mer
kezidir. Freiheit.sbund teşkilatı hı
ristiyan - sosyaldir ve sosyalistlerin 
programları hıristiyanlık idealine 
uyduğu takdirde, onları sinesine ka
bule amadedir. Halbuki Heimweh
ren'ler, 1934 şubatında mağlup et
tikleri, eski sosyal demokrat sosya
listleri ile hiçbir veçhile anlaşmak 
istemezler. 

Mayısın onuncu günü yapılan nü
m~·-işlerin ehemmiyetini anlatmak 
için bu izahatı vermek lazımdı. O 
gün, resmi geçit esnasında birtakım 
hadiseler olacağı belli idi. Polis kuv
vetleri ~efcrber edilmişti. Başvekil 
Schuschnigg kısa bir nutukla Frei
heitsbund'larla hıristiyan sendikala
ı'ının kıymetlerini takdir etti ve ken 
disinin de }. vusturyamn selametine 
çalışan hıristiyan bir işçi olduğunu 
söyledi. Bu sözler çılgın bir alkış
la karşılandı. Ve geçit resmi başla
dı. Başvekilin tribünü önünde bir 
hadise olmadı. Fakat biraz ilerde 
halk, haYkırıvor, yumruklarını kal • 
dı,.ıvordtı. Birdenbire bir ses du

- } <ı.!iasın Starhemberg! Yaşasın 
Fey! 

~ivil olarak gelmiş olan heim
wctr'Jer Freiheistbund teşkilatına 
ıslık çalıyorlar, yuha çekiyorlar ve: 

- 1934 şubatta Viyanayı kim 
kurtadı? Fey kurtardı! Yaşasın Fey 
yaşasın Starhcmberg! Diktatörlük 
Starhemberg'in'dir. Yaşasın Heim
wehr! 

Diye bağırıyorlardı. Polis birkaç 
<i~i tevkif etti. Resmi geçidi ihlal 
etmek istiyenler götürüldü. Fa
kat geri kalarilar daha şiddetle hay
kırıyorlar, resmi geçide iştirak eden
ler aleyhine bir hava yaratıyorlardı. 
Bir aralık, resmi geçidi seyre ge -
enler ,onlara sırtlarım çevirdiler ve 

o esnada, bir evin balkonuna. çık
,, olan Kaymakam Fey'i selamla

dılar. 

Böyle bir nümayişin kavga ve 
rnücndele ile neticelenmemesi ıçın 

:e• } alade bir disipline lüzum vardı, 
\'e • hayret verici disiplin mevcut
tt Fakat, Heimwehren ile Freiheit.s
bund gibi, Avusturyanın istiklali 
ideali üzerinde birleşmiş iki teşki -
tat arasındaki bu soğukluk kayde 
değer. Bu iki teşkilat, ittihattan 
kuvvet doğacağını nasıl unuturlar? 
Almanya hemen bundan istifade et
mez mi? 

Çekoslovakya ile 
Macaristan 

arasında ihtilaf 
Peşte, 14 (A.A.) - Bütün Macar 

matbuatı, Çekoslovakyada neşrolu -
nan yeni devlet emniyet kanununa 
şiddetle hücum etmektedirler. Gaze
teler bu kanunla Çekoslovakyadaki 
bütün Macar, Alman ve Polonyah 
ekalliyetlerin mahalli hükumetlerin 
baziçesi olacağını yazmakta ve mu
ahedelerin garantisi altında bulunan 
ekalliyetler hukukunu ihlal eden ve 
beynelmilel menfaatlere dokunan 
bu meselenin tetkiki için beynelmi
lel bir mahkeme teşkili istemektedir 

yulc.iı.ı: ... ler. 

lnebolu fa.ciası maznunları 

Beş maznun lznıir Ağır ceza mahkemesindt 

işletme fefi Zekeriya isticvap 
edilirken 

lnebolu suvarisi Mehmet Ali kaptan 
isticvap edilirken 

l't ~i, ordu, hava, devlet, memurla
hu ~onu selamladıktan ve tayfayı 
tı~8'Uıeı seyahatten dolayı tebrik et
~Up n so?ra. kendilerine bir güm.liş 
~ a Veri.lmış ve Ekenerin Alman 
~~erindeki yüksek liyakat ve 
~etlerini belirtmiştir. 

r DiKKAT! 
"'\ 

Gazetemiz mensuplan- 1 

Gece ya.nsmda.n sonra bütün işçi
ler greve nihayet vermişlerdi. 

Grev ille dakikada 
muvaffakıyetsizliğe uğradı 

Atina, 15 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 24 saatlik grevin bittiğini 
bildiren gazeteler, gerek Atinada, 
gerek Vilayetlerde hiç bir mühim ha 
dise vukua gelmemiş olduğunu kay
dediyorlar. Gazeteler, bu grevin, mü 
temadi tahriklere karşı hiç bir sem
pati duymayan ve müfritlere karşı 
büyük bir müdafaa ordusu teşkil ey 
leyen çok kuvvetli bir işçi şebekesi· 
nin mevcut olduğunu bir kere daha 

lstanbul - Ecnebi taJmn 
9 haziran: 
Istanbul - lmılr 
Ankara - Ecnebi taknn 
Bu mlisabakala.r temsili mahiyeti 

haiz olamıya.cak ve sırf milli takım 
kadrosuna a.lmaca.k oyuncuları de
neme maksadına matuf olacaktır. 

Evvelki günkü sayımızda İnebolu 1 nUshasmın üçüncü sahifesinin ikin
vapurunun batmasında suçlu olarak ci sütununda (İnebolu faciası} baş
Adliyeye verilenlerin lzmir Ağır ce- lıklı yazıdaki (süvari fazla yükü 
za mahk_emes~d.e ~uhakemelerine Vekaletin emrile aldıtrnı ifade et -
başlandıgmı bıldırmış ,ve bu husus- . . 

~ın hepsinin hüviyet cüz-
11 anı vardır. 
0~dao öturu her ne iş için olursa 
't P2etemlz namına mliraca-
~ec.ekıerden hüviyet cUzdan
'1 lstenıımeat iş aahlplerlnln 

1Latıer1 lktızasmdaııdır. 

gbstermiş olduğunu tebarüz ettiriyol' 
lar. Gazeteler, hükumetin grev de
vam ettiği müddetçe almış olduğu 
tedbirleri de övmektedirler. Bu ted
birler neticesinde grev ilk dakika· 
dan itibaren muvaffakıyetsizliğe uğ
ramıştır. 

t lz · h b' · · · ·· d d' -· mış ve Zekerıya da filhakika böyle a mır mu a ınmızm gon er ıgı . . . 
telgrafı koymuştuk. lzmir muhabiri- bır emırle kaptana ıskeledcn mal al-
miz dün de suçluların muhakeme es ması için tebligatta bulunulduğunu 
nasında aldığı fotoğraflan gönder- ileri sürmü~tür) ibaresile süvarinin 
miştir. Yukarıda neşrediyoruz: ve onu teyiden benim söylediğim 

Bu dava münasebetile Denizyol - sözler katiyen yanlıştır ve söylenme
ları işletme şefi Zekeriyadan bir miştir. Keyfiyetin ilk çıkacak nüsha 
mektup aldık. Bu mektubu aşağıya nızda tashihini saygılarımla dilerim. 
koyuyoruz: Denizyolları ı,ıetnıe Şefi 

Gazetenizin 12 Mayıs 1936 tarihli 1 Zekeriya 

Dimağda ameliyat ! 
- Fen, doğrusu çok ilerledi. Dün 

bir frenk gazetesinde okudum, Por
tekizli bir doktor, insan dimağını a
~ıyor, l~lnden istediği bir kı"mı ~ıka
nyor, yerine daha taze ve yeni bir 
par~a yamıyormu.ı;. 

- Olagan şeydir ..• 
- Ne diyorsun; birader? Lafa ko 

lay. Dimağ bu! A~p içinden bir kıs
mım alarak yerine ba.5ka bir parça 
koymak olur şeymi?. 

- Dün~· ada olmıyan ne var ki'? 
Hem bu ıııöylediğin yeni bir "'ey de
ğildir. 

- Anlamadrm. Yeni değil mi? He
rif açtığı dimağdan mesela malihül
ya ,·eya sar'a gibi bir illeti tel'lit e
den hasta parr.ayı ayınyor yerine sıh 
hatıi bir parça ikame ediyormuş. Ne 
zaman tahabet bö~·le dimağ ameliya
tı yapma:ra muvaffak olmu~tu. 
- - Tababeti bilmem ama, bö~·ıe a-
meliyat yapanlar vardır • , • 

- l'aaa .. Kimdir bu mucize:ri ,·a-
9 ~ J pan ... 

- Be kuzum. Sen bir dalgın adam 
sm. Alırsın eline bir frenkç.e gazete, 
başlarsm okumaya! Orada harika di 
ye yazdıklanm harika sanırsın. Bu 
s~_nln dimağda deği~iklik dediğin ~eyf 
dunya<Ja ameli:ratsız yapanlar \.'81'. 

Hem eline neşter almadan. 
- Garip şey!. 
- Garip şey değil, herkesin bildiği 

şey!.. Misalmi Jstl~·orsun. İ!l,lte daha 
iki üç sene enel G milyon komünis
ti olan Almanya .. B~tan a~ğı nas
yonal sosyalist. 

J~te Jngiltere, bundan ev\'l"lki inti
habatta amele fırkasının prensipleri
ne sanlan memleket ekseri'reti son 
intihabında birdenbire muh~fazakar
lann programım alı~·or. işte, on be1' 
-.ene enelki liberal, hatta komünl t 
l~alya ! Bugün faşist, hem de kuzgu
nı fa.5ıst!. l~te sen daha dün kayna
tanın aleyhindf' idin. Bugün lehi~de
sin ! işte ben! işte Neca~i! lste E
den, i~t~ Gandi, işte rahmetli Veni
ıelos! Ve işte Mussolini! .• 

Bunlann her biri dimağlan açıı
maw~an di~ağ df'~J!';ikJiğine uitramış 
degıl midırler? .. Ne di~·e şimdi tut
muş ta bir veya iki hasta üzerinde 
ufarık bir ameliyat ~·aptı di~·e bn.ns 
Portekizli cerrahi gösteriyorsun?! 

- ?I?? 

B. FELEK 

Feci şey 

3 küçük yavru 
diri diri yandı 
Zile, (Tan) - iğdir nahiyesine 

bağlı Elik Tekke köyünde tüyler tlr
pertici bir yangın olmuştur. Ahmet 
oğlu Halilin oturduğu yedi odnıı ev 
dikkatsizlik yüzünden tutuşmuş, ta
mamen yandığı gibi çocukları 10 ya
§ında Fevzi, 4 yaşında Ayşe ve he • 
nüz 4 aylık bir yavru olan Recep te 
haykıra haykıra kül olmuşlardır . 
Bunlardan başka beş ökUz, üç intk 
ve Uç dana yanmıştır. 

lran Elçisi itimatnamesinl 
verdi 

Ankara, 14 (A.A.) - Iran büyilk 
elçisi Ekselans Halil Fahimi, bugün 
saat 16 da mutat merasimle Cümur
reisi K. Atatürke itimatnamesini tak 
dim etmiştir. 

Recep Peker geliyor 
Ankara, H (Tan) - Recep Peker 

inkılap dersini vermek üzere bu ak
şam !stanbula hareket etmiştir. 

Ankara Hukuk Fakültesinde 
Ankara, 14 (Tan) - Ankara Hu

kuk fakültesinde imtihanlar bu ayın 
25 inci günü başlayacaktır. 2 ve 3 Un 
cü sınıfların imtihanları 25 Hazira
na ve birinci sınıfın imtihanı 28 Ha
zirana kadar sürecektir. 

r Küçük Haberler -, '----• Ankara, 14 (Tan) - Cümhuri
yet Merkez Bankası kanununun 7 
ve 38 inci maddelerinin değiştirilme 
si hakkındaki layihayı hükümet ka
mutaya vermiştir. 

• Ankara, 14 (Tan) - 9tırsa Zi· 
mat Direktörü Raifin birinci umumi 
müfettişlik ziraat milşavirliğine ta
yini kararlaşmıştır. 

• .Ankara, 14 (Tan} - Ziraat Ba
kanlığı teşkilat kanun layihasını.o 
hazırlığını bitirmiş ve layihayı kadro 
cephesinden tasdik etmesi için Fi
,, ans Bakanlığına vermiştir. 
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No. 133 Ziya ŞAKIR 

Muhalifler Türkleri yer yüzünden 
kaldıracaklara yol gösteriyorlardı 

Ayni zamanda Ankarada. bulunan 1 değildi. (Sapına kadar münevver) 
İngiliz mümessili (Binbaşı Vital) e olduğunu iddia etmekle geçinirdi. 
- bütün eşyalarını toplıyarak mai- Ve bu iddia da, hiç yalan değildi... 
yetindeki memurlarla - derhal ts- Şu itibarla Rıza Tevfik Beyin {ce
tanbula hareketi için emir verildiği lali) ne demek olduğunu herkesten 
gizlice haber alınmıştı .. Hiç şüphe- daha iyi bilmesi lazımgelirdi. 
siz ki Binbaşı Mister Vitalin aldığı Rıza Tevfik Bey, pek ala biliyor 
bu emirle lstanbulda baş gösteren ve görüyordu ki; Paristeki Dörtler; 
harekat arasında mühim bir müna- Onlar ve daha bilmem kaçlar mec- ı 
sebet vardı. !isleri; meyhanelerde dalkavukları-

Mustafa Kemal Paşa, Istanouldan na şunu bunu bağışliyan sarhoş mi
artık ümidini büsbütün kesmişti. Ve rasyediler gibi; - tarihi şerefi, ta
onun için oradaki teşkilatın mühim rihle başlıyan - (Türk milJeti) nin 
unsurla~ derhal Anka.raya çek- malını, yağma ediyorlar.. Asırlar
mek için, icap eden emirleri vermiş- danberi (Efendi Türk) ün sayesinde 
ti... Şayet Istanbulun mukadderatı; ve himayesinde yaşadıktan sonra, 
meş'um bir akıbetle neticelenirııe, o şimdi ona ihanet ve hiyanet eden 
zaman büsbütün milli varlığa isti- nankörlere bağışlıyorlardı. .. Bu he
nat edilecek; her tehlikeye kar§ı en sabı sormak, Türkün hakkı değil 
son kudretle göğüs gerilecektL miydi? .. Ve kendinde bunu soracak 

kadar hak ve kudret bulan TUrke, * (celali) mi denirdi? .. 
Muhalifler; bu felaket zulmetleri Rıza Tevfik Bey; mütarekenin ilk 

içinde, ortaklarına meşale tutuyor - gUnündenberi, sokakta rastgeldiği 
lar; Türkleri yeryüzünden kaldırıp Ingiliz neferlerinin cıgarasmdan cı
onun muazzam mirasına konmak is- garasını yakmağı şeref addetmiş; 
tiyenlere yol gösteriyorlardı. İngiliz zabitlerinin istiskal ve haka-

Daha dün, tulumbacı kahvesinde retine uğramağı: 
tulumbacı elbisesi giyerek resim al- _ Haklan var. Galipler, azamet-
dırırken, bugün Osmanlı imparator- li olurlar. 
lugunun (ayan meclisinde aza) hk 
gibi en yüksek ve şerefli bir mevkii- Diye, pek tabii telakki eylemişti. 
ni işgal eden sabık (maarif nazın) Fakat Türk; hiçbir zaman zilleti şe
- ve memleket münevverlerinin baş ref addetmez; benliğine karşı göste-

rilen hakareti tabii telakki edemez
tacı olan - (Meşhur filosof, Rıza 
Tevfik bey; ayan meclisinin (Damat di. Türk ölür, fakat inlemezdi. 
Ferit paşa köşesi) ni de tulumbacı Rıza Tevfik Bey de görüyordu ki; 
kahvesine çevirmekle iktifa etmiyor; hiçbir galip millet, mütarekenin ilk 
(Alemdar) gazetesinin (bir mudhi _ günündenberi !stanbul sokaklarını 
kei fecia) başlığı altında yazdığı baş çiğniyen (galipler) kadar kaba bir 
u.ıakalede aynen söylüyordu: gurur göstermemiş; insanlığın aziz 

ve mukaddes gururunu iğrendirme-
Aynen mişti... Insan vicdanının en büyük 

(Buhran oldu. Fakat, memleketi - sermayesi olan bu gururu ezdir-
1nizin siyaseti dahiliye ve idareyi- mek, çiğnetmek istememek, acaba 
sinde zerre kadar bir değişiklik yok- (celali) likten mi ileri gelebilirdi? .. 
tur. Gene zihniyet (yani türkçesi) Trakyadan, Havran dağlarına ka
kafa, o kafadır. dar mayıp giden; Garbi Anadolu, 

(Evvelki kabinenin ne gibi zanı -
retler karşısında istifa edip çekildi- Adana, Maraş, Antep, Urfa cephele-
ğini tahattur ve teemmül edince: rinde; milli ~ref ve istiklalini mu
(Allahü yestehzi bihim .. ilah) kavli hafaza etmek için, aziz vücutlarını 
celilinin delalet ettiği manayı hikmet, dilşman kurşunlarına karşı geren; 
hakkiyle anlaşılır. yurdu ve milleti için seve seve ba-

{Bugünkü harekatı milliyenin, ha- g-trlarını deldiren, insanlığın en yük
kikati halin belagatine nazaran, bir sek fazileti olan namus vazifesini 
harekatı mezbuhaneden başka bir ifa etmek için en küçük bir şikayet 
şey olmadığını bu kafalar ne vakit ıstırabı bile çıkarmadan tatlı canını 
hissedecekler.) feda eden TUrk evlatları, nasıl (ce-

(Bizim rüfekayı siyasetimiz de, lali) addedilebilirdi? .. 
yani (nasyonalist + emperyalist + Bu suallerin cevabını:, yine bizzat 
pan islamist olan Turancılarm tu- Rıza Tevfik Bey vermişti... Sözüne 
haf tabirlerince) Damat Ferit paşa 
yaranı meyanında bugünkü (heves- her halde inanılması caiz olan bir 
karanı hükiimet) i istirkap edecek zatm, kendi mü~hedesine nazaran 
derecede ahmak bir adam yoktur. bize anlattığına göre, Rıza Tevfik 

[Biz, kemali samimiyet ile itiraf Beyin bu makalesinin intişar ettiği 
ederiz ki, bu hale çaresaz olmak, gün, Rıza Tevfik Beyle içli dışlı gö
memleketi kurtarabilmek için bir rUşen bir ahbabı doğruca ayan mec
Ferit Paşa değil; kırk tane Bismark lisine gitmiş; elindeki gazeteyi gös-
kifayet etmez. termiş: 

[Alelhusus o itikattayız ki; kabi- - Filozof! .. Utanmadın mı bun-
ne teşkilinden evvel yapılacak bir lan yazmağa ? .. 
şey, yegane bir gey vardır. O da, Demişti... Rıza Tevfik Bey, haki
(hareketi milliye) namile Anadolu- katen (filozof) olduğunu ispat et
yu yangın yerine çeviren bu ( celA.- miş.. hiç kızmadan, hiç telaş etme
li) lerden haki paki vatanı temizle- den; elini cebine sokmuş, cüzdanını 
mektir.] çıkarmış, içinden yüz liralık bir 

Rıza Tevfik Bey; cahil, basit, ip- banknot çekmiş, o yazıların üstüne 
tidat ruhlu, softa kafalı bir adam kapamış: 
olsaydı; bu sözler çok görülmez; ve - Aziz dostum!.. Hangi yazıdan 
hatta Damat Feridin, . Hoca Sabri- bahsediyorsun. Göster bakalım, o 
nin, Konyalı Zeynelabidinin, Gü- yazıları. 
mülcinelinin, Miralay Sadık Beyin, Cevabını vermişti ... Tıpkı Ali Ke
Kiraz Hamdinin !Özlerine yapıldığı mal Beyle, iıımini anmak istemedi
gibi, bunlara. da ktılak verilmezdi. ğim büyük bir edip ve şair gibi... 
Fakat Rıza Tevfik Bey, bunlar gibi (Ar.kası var) 
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rnUracaat edilmertdir. 
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KUçük ilanlarm 5 satırlığı bt• 

iefaltk 30 kuruştur. 5 satırdar 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Avrupa.da bir devlet (9). 
2 - nbay ( 4). Bir hece (2). No

ta (2). 
3 - Millet ( 4:). Medet ( 4:). 
4:- Buğu (3). Pay (4). Uzak ni-

dası (2). 
5 - Beyaz (2). Züppe (5). 
6 - Belediye ( 4). Mahruk (5). 
7 - Oruç ayı (6). Mısırdaki ne

hir (2). 
8 - Hücum ( 4). !stemiyerek ya

pılan zarar ( 4) . 
9 - Memba (5)'. 

10 - Fazla doldurulmuş (5). Ba
ba (2). 
11 - Tren arabaları (5). Işık ve

rir (5). 

DUNiro BULMCAMIZIN 
HALLI 

1 - Paravan (7). Dar (3). 
2 - ll (2). Dolu (4). 
3 - Rica (4). Alık (4). 
4: - Alaman (6). 
5 - Ara (3). 
6 - Adana (5). Ok (2) . 
7 - No (2). Do (2). Azar (4). 
8 - La (2). Akaret (6). 
9 - Dul (3). Ze (2). 

10 - Irk (3). Atak (4). 
11 - Rak (3). 

· U\.Un t L HALAk 

80 - 100 lira irad getiren piyasa
nın işlek yerinde dükkan veyahut 
Ayaspaşa, Cihangir, Kabasakal'da 
denizi gayet iyi gören ve önü kapan
mayacak kağir bina arıyorum. Fia
tı, mevkii, geliri, vergisi hakkında 
taf!ilatlı mektupla TAN gazetesinde 
lşıkbay rumuzuna müracaat. 

ZAYI - 3966 sicil No. amatör şo
för ehliyetna.memi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan zayiin hükmü 
yoktur. Onıiros Mumcu 

ZAYI - Uskiidar Kız San'at Orta 
kısım 1933-1934 !enesine ait almış 
olduğum mezuniyet diploma suretini 
zayi ettim. Aslını alacağımdan ev
velce alınış olduğum diploma sureti-
nin hükmü kalmadığını ilan ederim. 

Şükriye 

lstanbul !kinci icra. dairesinden: 

Mahcuz ve paraya- çevrilmesi mu
karrer bir adet istim kazanı 18 ma
yıs 1936 pazartesi günü saat 16 da 

Istanbulda Sultan hamamında Yeşil 

direkte Polis karakolu karşısında 

Hoca hanında 8 numarada. açık ar

tırma ile satılacağından taliplerin 

ayni gUn ve saatta mezldir mahalde 

ha.zır bulunmaları ilan olunur. 
(229M) 

ZAYI - Galata ithalat glimrüğUn
den aldığımız 1612 numaralı beyan~ 
nameye aid 300825 sayılı ve 
10-7-935 günlü, irat makpuzunu za
yi ettik. Yenisini çıkaracağımız

dan eskisinin hUkmU olmadığlnı l· 
lan ederiz. Sadık oğlu Mustafa Ah
nıet ve Şürekası. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN: Kırklare lınde İstanbu1 caddesi 
.~~----~~-----------------------------~----------~----~ 

MEMLEKETTE "TAN ,, l 
Koyun otlatmak yüzünden 

büyük bir kavga oldu 
Balıkesir, (Tan} - Bilyiikbostancı köyünden Çoban Ahmet, koyun sü

rülerini başka bir köy otlakiyesinde otlattığı için başka çobanların teca
vüzüne maruz kalmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: Bostancı köyünden Çoban Ahmet iyi bir otla.kiye 
bulmak ve koyun sürüsünü otlatmak üzere Nergis köyüne ait bir otlakiye
ye koyun sürüsünü sokmuştur. Nergis köyü çobanları, hemen Ahmedin 
olduğu yere gelmişler, sert ve ağır bir lisanla koyunlarını alıp çıkmasını 
söylemişlerdir. Ahmet, sürüyü hiçbir tarafa götilremiyeceği cevabını ver
miş, bu cevap işi kızıştırmıştır. 

Nergis köyü çobanları sopaları, bıçakları, tabancaları çekerek Abmede 
hücum etmişlerdir. Ahmet, bu boğuşma esnasında kurşunla yaralanmış
tır. Silah seslerini duyan köylüler hemen mahalli vak'aya yetişmişler, ya
ralı, baygın bir halde memleket hastanesine getirilmiştir. Suçlular hak· 
kında takibata başlanmıştır. 

Kaçakçı kadın mahkum oldu 
Balıkesir, (Tan) - Edremit ilçesinin Hekimzade uramından Fatma ile 

kızının kağıt kaçakçılığı yaptıkları haber a.lınmş, yakalanarak ihtiıwı hak 
yerine verilmişlerdir. 
Yapılan duruşmada Fatma altı a.y hapi.8 cezMma ça.rptınlmış, kızı be· 

raet etmiştir. 

Gagrif enni şekilde yapılan 
çeltik ekimi yasak edildi 

Terme!den 

Samsun, (Tan)' - Sa.msuna bağ
lı Terme kazasında çeltik ziraati ol
dukça ehemmiyetli bir safhada bu
lunmaktadır. Şimdiye kadar gelişi
güzel yapılan çeltik ekiminin bundan 
böyle sıhhi ve fenni mevzulara uy
gun bir şekilde yapılması için vila
yetçe gereken teşebbüslere girişil -
miştir. Sıhhat ve Ziraat Bakanlık· 
larınca 1936 yılma mahsus olarak, 
"Çeltik ekiminin ne gibi şartlar için 
de yapılabileceği" hakkında hazır -
lanan talimatname vilayete gelmiş 
ve bu talimat ilgili bulunan bütün 
köylere bildirilmiştir. Çeltik ekimi
nin sıhhi ve fenni şartlar dairesinde 
yapılmasını ve bu talimatın tatbiki
nin temini için vilayetten gösterilen 
lüzum üzerine Ziraat Bakanlığı çel
tik uzmanlarından Rahmiyi bu işe 
memur olarak vilayetimize gönder
miştir. Rahmi, Termeye giderek 
çeltik sahalarını tetkik etmiştir, 

Çeltik ekimi çorak ve sulak arazi
de yapılmakta ve bu da ekicilerin 

iPEK ve 

bir görünUf 

sıhhati üzerinde fena te8irler husule 
getirmekte olduğundan bu yıl ancak 
taliına ta uygun olan sahalarda ekim 
yapılacak ve bunun haricindeki yer· 
lerde çeltik ekimi yasak edilecektir. 
Bu civardaki köylülerin sıhhi du
rumlarını sıtma mücadele cemiyeti 
yakından takip etmektedir. Terme
de çeltik ekiminin gelecek yıllarda 
en iyi bir şekle konması için muay
yen bir program tatbik edilecektir. 

Baba oğul 
boğuldular 

Trabzon, (Tan) - Elektrik şirke
ti memurlarından Giresunlu Hüse.
yin ile oğlu 13 yaşlarında.ki Musta
fa, Visera'da fabrika yanındaki ku -
lUbede otururlarken, birdenbire dağ
dan inen selin zorile tutunamamış 

ve sürüklenerek boğulmuşlardır. 

MELEK 
S inemalarında bugunden itibaren 

YAZ FiYATLAR 
DUhullye 20 • Balkon 26 • Husuaf 38 kuruf 

Çukurova civarında 

yeni ekim vaziyeti 
~'Ulcuroocı, ('.l'cm) - Havalar 901C 

iyi gitmektedir. Çiğit ekimi hararetle 
devam ediyor. Ekim, nihayet on bef 
güne kadar t>ttmi§ olacaktır. Birkaç 
nafta evvel yagan Ml.rekli yagmur
lar, pamuk ekimini bir parça gecik
ttrm~ olmakla t>eraber çı~çiler ~ 
günlerde bu yllzden kaybedilen za.. 
manı teMfi etmek tçin hara.retle u~ 
rcışmaktadırlar. 

Ekim vaziyeti, 311.reti umumi~ 
memnuniyeti mucip bir haldedir. Ko 
ra.ttı§ ve hatxıli.!itıd6 arpalar seçümek 
todw. K.t-u buiidaylar• ya'IXJf ya. 
1XJf karcırma.ktactır. :ı "'' ~, m.a.MtlJ 
ba.kımından •yi neUcelere kiW'ufaeak 
kazalar arasındadır. 

Yeni buğday mah3ulüniin. t&tihMlt
ne pek az bir zaman kaldığı için atolc 
fJUgd4y fıyatlannda mahsii.! bir dü
ŞU.kluk t><ı§gô3term~tır. Y trmi gun 
önce kil-Osu fJ ,ıs lcuroşa sa.tılan t:nı.ğ· 
daylar, bugün _.,., Jcu~ kadar d.U§ 

m~tür. Havalann miısait gıdişi, pcı 
Tr11Uk mahsul.ünün de çok verimli ola 
cagı kanaatsnı JCUııvetıenaırmeJae • 
dir. · 

Tuhaf şey 

Dilsiz bir çocuk 
konuşmağa basladı 
Izmlr, (Tan) - ~öfk nahiyeetn• 

de oturmakta olan timir Dilsiz mek
tebi mezunlarından dilsiz Hüseyin, 
geçen gttn arkadaşı .ıfustafa ile KarS 
gerneye gitmiş ve bir aralık uyu .. 
muştur. Hüseyin, uyandıktan sonra. 
dili açıla.rü arkadakşmı ismile Ç& .. 

ğırmaya ve konuşmaya başia.m.ışn:· 
Çocuk sevinç içindedir. Çocuğun fiı 
yolojik vaziyeti ve dil çözülüştinlln & 
milleri mütehassıslar tara.fmda.n a • 
r'aftmlacaktrr. Htiseyinin Izm~ ınet 
kezine ça.ğırılınaaı muhtemeldir. 

Ekmek fiatleri indirildi 
Balıkesir, (Tan) - Ura.y S~ 

Kurulunun toplantısında buğday fı
yatlarında görülen tenezzUI Uzeriı'a 
birinci ve ikinci nevi ekmeklerdell 
yirmişer para tenzilile 9,5 ve 12 ~ .. 
nışa ve üçüncü nevi ekmekten de bıt 
kunış tenzilile 6 kuruşa verilıneıııne 
karar verilmiştir. 

J Küçük Haberler 
• Balıkesir, (Ta.n) - Balya ilçe

sine bağlı Hacı Hüseyin köyündeıl 
22 yaşlarında Ahmet, evinde ölil ~ 
larak bulunmuştur. Yapılan tab1'di 
katta ve adli muayenesinde kell 
ecelile öldüğü anlaşılmıştır. pi· 

• Amasya, (Tan) - KültUr . 6 
rektörü Fevzi, senelik tefti§lerıııt"' 
başlamıştır. Kültür direktörll ~~~c
zifona gitmiş, ilçenin kliltilr vazı} t>' 
tini tetkik ve bütün mektepleri ıco 
trol etmiştir. t 

• lzmit, (Tan) - Vilayetill s~, 
ha.yatında son aylar içinde ın~t· 
l:ıir durgunluk göze çarpmakt8 e' 
Jdma11vurdu ile Akyeşilsporu;11 b~,., 
ketsizliği Izmitlileri yanlış bır ~ıı 
ba sürüklemiştir. 19 Mayısm t(iil' 
bir spor günU olacağı temin fil' 
mektedir. Halk, bu arada bu bil ~e' 
gUnlln ilk klüplerinin harekE>til18 

sile verıneltini belcliyor 
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41940 Hatrbü 
Yazan: B. o. weua - 21- Çeviren: .Nuri Mahmut 

Bu ne, Gordon, bizden evvel tayyaresi olanlar 
var? Haniya uçmak imkanı yoktu 

Gordon heyecanla Meri'ye yak
lattı: 

- Meri, 9ekerim hakkm varmış! 
l,te bir tayyare. Demek uçmak unu
tuımamıt! Bak motöre durdu ... Ine
tek! .. 

lnen tayyare Gordon'un tamire 
ı:al1'tığı motörlerden çok daha baş· 
ka idi. Bir kırlangıçtan farkı yok
tu. .Manevralarmdaki sühulet bir 
kırlangıcmki kadar kıvraktı. 

Herkesten evvel kendini Strong 
topladı. Endi9e onu harekete sevke
diyordu. Maiyetini etrafına çağıra
!'ak: 

- Bu ne? Bizden evvel kim tay
l'areye sahip oluyor? Sen, Gordon, 
Uçmağa imki.n olmadığını söylüyor
dun. Bu ne? Biz gönül eğlendirir
ken onlar çalışıyorları 19. Bak! 

Tayyare meydana konmuştu. 
Muhafızlardan birine işaret etti: 
- Sen, haydi git herifi yakala! 

içinde yalnız bir kişi var. Haydi 
•en de git, tayyareyi nezaret altına 
al! 
Muhafızlar tayyareye doğru koş

tular. Strong atık kendini adama • 
kını toplamııtı. Bir diğerine daha 
ita.ret etti : 

- Haydi sen de k0!5 Simon Pur
tonu bul. Simon Burtonu istiyorum, 
Slbuk. 

Meri ile Gordon elin hayretlerini 
~lamamıılar, ahmak ahmak bakını
l'orlardı. Hayatlannm tahakkuk et
lniı olması onlan yan sarhog et -
bıi§ti. Gordon bu sUIUn gibi makina
n bakarak kendini hulv.Uarau cı.• •· 

~."'- 6 u• u.Yurou. Meri kocasının e
&4lll tutarak sıktı, bu hareket Rok
~llarun nazarından kaçmadı. Kıs • 
~çhğını tahrik etti: 
'---- Siz bana bakın! Bu mesele hak
'ında ne malitmatmız var? Çabuk 
'<>yleyin. 
Ştrong da onlara döndU:. 
- Evet, Gordon bent .klfl derece

Ge oyaladın. Işte geldiler. Hani tay
~ilik lınutulmuştu. Muhakkak 
'ettin bu işten haberin var. Adamı 
hkalasınlar, sizi yüzleştireceğim ... 
. Gordon yan kendine yan derebe

>hıe cevap mahiyetinde seslendi: 
~Yeni bir §ey, yeni bir makine! 
b ek ki hlll daha tayyare yapıla· 
~lyor. Mahvolmamış yerler var ha? 

tasavvurumun fevkinde doğrusu, 
~rk uçmak kabil olmıyacağmı zan
--alyordum. 

llokaana aordu: 
tile- Fakat pilot kim? Buraya gel

Ye tıuıl cesaret ediyor? 
Gordon: 

aıı:: . ·~ir -Sehlr,, i bttttın dünya mı 
~yorsunuz? 

~atı hleeeden kadm alev gibi 
~ n YilzUnU genç makiniste çevir
ı.ı:!a.kat eevap vermesine vakit kal· 
~ Derebeyhıin llui ifiWdi: 
tt...':-- Reriti yakalaY.JP htıkiUnete, da
.. ~ aetirln. ...., 

Qarip bir tayyare yere konmuştu. içinde makinesi kadar garip kılıklı biri 

Dönüp maiyyeti ile birlikte uzak
laştı. 

Gordon karısının koluna girerek: 
- Gel, Meri, şekerim. Bu tayyare

yi her halde görmeliyim. 
Tayyare meydana konmuştu, fakat 

görmek için koşuşan çocuk, kadın ve 
erkeklerin vücutları, yamalı elbise -
ıerı tie>rdon ve Mcrinin tayyareyi 
görmelerine mani oluyordu. 

Maamafih makinist ve karmnnı 
yaklaşmalarına lüzum kalmamıştı. 
Kalabalık bir bıçakla yarılmış gibi 
açıldı ve bu aralıkta onlara doğru 
ilerliyen bir adam göründü. Bu her 
halde gelen tayyarenin pilotu idi. 

Gordonun nazarı dikkatini ilk cel
beden şey pilotun başının omı.ızlan
na kadar bir derviş külahı gibi ba -
camsı bir şeyin içinde mahfuz olma
sıydı. Bu külah şeffaftı ve içinde pi
lotun çizgileri uzamış, geçgin yüzü, 
ve kır saçları görünüyordu. Gordo • 
nun hayret içindeki gözleri pilotun 
elbisesine doğru kaydı. Yırtık, pa • 
çavralar görmeye alıştığı için yeni 
gelendeki fevkalldeliği daha iyi sez
di. Yabancı orta asırlarda ~övalye • 
terin elbiselerini andıran göğsü be -
Une kadar düz ve kapalı bir ceket 
giymişti. Bu gi.lneşte pırıl pırıl par
lıyordu. Makinist bunun neden ma
mul olduğunu pek kestirememişti. 
Bu esnada yabancı daha yaklaşmış 
Strongun gönderdiği muhafızlardan 
biriyle görüşüyordu. Yabancı sor • 
du: 

- Bu memleketi kim idare ediyor? 
Muhafız: 
- Derebeyi Strong. 
- Peki, onu görmek istiyorum. 
- Strong beni ıizi tevkif için gön-

derdi. 
- lşte ou yapıtmazsm. Fakat ben 

kendi arzumla gidip onu göreceğim. 
- Siz ister kabul edin, ister etine· 

yin mevkuf sun uz. Hali harpte .. 
Yabancının kendileri gibi görUştü

ğUnU gören ve korkularını yenen 
mütecessis çocuklar iyice yaklaş • 
mışlardı. Onlardan cesaret alan ka
dınlar da çocuklarını kaybetmemek 
behanesiyle yakın geliyorlardı. 
Muhafız: 

- Çekilin! 
diye bağırdı, kolunu savurdu. Pi

lot savrulan kolu yakalıyarak: 
- Yok dostum, ben şiddetten hoş· 

lanmam. 
Dedi, ve kalabalığa doğru dönerek. 
- Ben de bir zamanlar burada 

yaşadım. Senelerce evvel burası bir 
mamure iken! Işte bakın benim evim 
orada idi. Burada arkadaşlarım var
dı. Acaba ne oldular? Passvorthy, 
Harding. Tanıyor musunuz? 

Iki çocuk birden: 
- Doktor Harding, doktor Har

ding, 
diye bağırdılar. Ihtiyar bir kadın: 
- Doktor Harding çok iyi bir a

damdır. Yegane doktorumuz. Çok iyi 
adam. 

- Onu görmek isterim. Beni ona 
götürebilir misiniz? 

Meri babasının ismini işitince da
yanamadı atıldı: 

- Efendim ben sizi götüreyim. 
Doktor Harding babamdır. 

dedi. Yabancı genç kadını battan 
aşağı süzdü: 

- Hardingin kızı ha! Koskoca • 
man bir kız ... Vakit ne çabuk geçi-
yor, (Arkaaı var 

NOTLAR 
Resmin Abdülhak 

Hc1mid'i 
Artık, bblm memlekette resim "·e 

ressarnl&mı zavalb vaziyeti tehrin 
bakıırunzlığınd&n, yolsuzluğundan 
bahsetmek kadar ayağa düşmüş bir 
me\.'Zll, bir mütearife ve l~inden çı

kılmaz bir şey oldu. Nasıl olınasm 
ki, dnletln bakanlıklan ve hal,r 
cemiyetleri hiç olmazsa her sene, 
muhtelif resim sergilerinden, on bin 
liraya yakın tablo aldığı halde bun
lar anbarlara atılır, mahvolur, bir 
galeri yapılmaz ve resimden anlıyan, 
anlanuyan sanki u.Wılyetll lmlt gibi 
me11ela şöyle bahseder: 

"Filan ve falan doğru ve keskin 
vizyonlarından!! ayrılmamak husu
sunda biribirlerini andırıyorlar, fa
kat eşyayı dik ve sert şeması içinde 
gören gözleri, hacimlerin hendesi id
rakiiçinde kalarak şekle hüviyetini 
veren na.mer'i tesirleri kavrayamı

yor,, 
Ve ben, bu kargaşalık içinde, res

sam denilen gUnahklr nasıl olup ta 
boya kutUAunu yere çalıp eline bir 
badanacı fırçası almaz \"e heplınlzln 
liizlerlnl aketmes diye Pf&I' kalır
ken, dün, ressamlarmuzuı en YS'Jlısı 
olan General Halll'e Viyana.da açılan 
tM>ynelmilel bir resim sergisinde teş
hir ettiği natUrmortU için bir altın 
madalya geldiğini haber aldım. Ya
bancılann bir ressamımıza göster
dikleri bu kadirşinaslığı düşünürken, 
garip bir tesadüf, bulunduğum tnm
\.-aya, General Balili bindirdi. Tram
\'&y alelfüıul kalabalıktı. Oturacak 
yer yoktu. Fakat bu aralık, ön sıra
lardan genç bir kız ya..'lh fakat hala 
dik ressamı gördü, kalktı, "buyuru
nuz Generalim,, di~·erek onu götürdü, 
kendi yerine oturttu. 

San'atkann memnuniyet \'e ifti
harla parlayan gözlerinden, bu ka
dirşina..<Jhk ve iltifat.a, elinde tuttuğu 
altm takdir madalyasmda.n daha 
hM"8S olduğunu anladım, ve düşün
düın: 

- Niçin onla.rda.n bu kadarcık 
takdiri esirgeriz? 

Fakat takdir, onlara ud..ce tram
vayda, ve ihtiyarlamak prtile yer 
venneğe değil, er1erlerine yer, yani 
bir galeri \'ermekle olacaktır. 

Fikret ADIL 

Avvstury~da 

diktatörlük 
[Başı 1 incide] 

zı ııdyMi tetkikler yaptığını,, söyle
mekten çeklnmemişti. Bu nokta üze
rinde ehemmiyetle durmak faydadan 
hali değildir. Onun içindir ki, Şu!r 
nlg'in belki şimdi İtalyayı ihmal ede
rek bir Franırnz - İngiliz blokuna daha 
ziyade teveccUhklr davranması lın

kln dahlllnde görülmektedir. 
A\'USturya, İtalyan • Habeş ihtila

fı esnMmda ltalya ile ekonomik sa.
hada teşriki mesai ederek \'azfyettni 
hayli dil.zeltmlştlr. 52 devletin ltal -
yaya karşı ıttri tedbir tatbik etme
leri A vusturyanm ltalyadald mah· 
reçlerfnl genişletmiştir. 

llabet harbi başladığı uman A VUA 

turyada çok bozuk olan tlnuıs işleri 
şimdi hayli dtızelınlştlr • 

Bu harp başlarken, de\•let bütçe-
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Avusturyada diktatörlük 
Faşist teşkilatının reisi Prens 
Starhemberg kabineden atlldı 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

da olduğunu beyan etmiştir. Bun
dan böyle Avusturya, iki başlı rejim 
den çıkarak tamamile Şuşnigin eline 
geçmektedir. Mumaileyhin progra · 
mı, partileri, siyasi kanaatleri her ne 
olursa olsun bütün Avusturyanın is 
tiklili davasında birleştirmektir. 

Biltiln bu kabine tadilatına göre 
Şuşnig Avusturyada diktatör olmak 
tadır. 

Fakat bu hdisenin evveliyatı var
dır. Hatırlardadır ki geçenlerde 
Haymver bir itaatsizlik yapmış ve 
pazar günü Viyana sokaklarında 
Şuşnig aleyhinde nümayişler yapmış 
lardı. Bunun üzerine Şuşnig inzibati 
temin etmek için Ştarhemberge dos 
tane ihtaratta bulunmuştu. Başvekil 
daha düne kadar ikinci derece neza
retleri bir araya getirmekten veya
hut vatanseverler cephesini yılbaşın 
da tensik etmekten ibaret bir prog
ram tatbikı ile iktifa etmek tasavvu 
runda bulunuyordu. lki devlet ada • 
mı nihayet anlaşmışlar ve Şuşnig -
Ştarhemberg ittifakı olduğu gibi kal 
mıştı. Vaziyet böyle iken Starhem
berg'in kendiliğinden hareket etme
si ve Şuşnigi hiçe sayması, kabine 
tadili.tında amil olmuştur. Havas A
jansının verdiği malfımata göre Vi
yanadaki sefirlerden bazıları da 
Mussollniye çekilen telgrafın muhte 
viyatını protesto etmişlerdir. Şuşnig 
asıl bundan dolayı sinirlenmiştir. 

Bugün, yeni kabine azası ve müs 
tc:şarlar Cümurreisi huzurunda sada 
kat yemini etmişlerdir. Yeni hüku
met, bütün milli kuvvetleri topla· 
mak maksadını takip edecektir. Bu 
maksada varmak için takip edilecek 
siyasada birlik olması, vatanperver 
cephe ile hükumet organizasyonları 
arasındaki münasebetlerin kat'i ola
rak tesbit edilmesi l!zımdır. Bu se
bepten dolayı Cilmurbaşkanı vatan
perver cephenin idaresini ele almış-

sindeki ll188&rlf 2,2 mll~-ar şlling, \.·e 
\.'aridat 1,9 milyar şiling iken şimdi 
bütçede salah vardır. 

Fakat İtalyanın bugün Ulu!itlar Ku 
nımunu tehdit altında bırakmak iç-in 
Alma.nyaya fazla te\·eccüh gösterme-
141, belki An!lus'dan ~le çeklaen 
Şuşnlgi fazla dtişilndü.mıüş olabilir. 

Diğer taraftan Almanıa.,mıyan A· 
vusturyarun faşistleşmesi, ve bu fa-
1'izmln ltalyanm burnunun dibinde 
olması da aynca bir tehlike teli.kki 
edilebilir. 

işte Starhemberg Ue olan ihtil8.f 
bu lld cepheden mütalea olunduğu 

zaman dış siyasanın istikbalde alaca
itı !fekli biraz daha vuzuhla görmek 
kabll olur. 

Vaziyet şudur ki, Şuşnig memleke
tinin mukadderat-ını ıfU veya bu cere
yana bırakmamak için bütün iktidar 
mevklinl kendi elinde toplamak iste. 
mir;, harbiye \.'e hariciye nazırhk

lannı Başbakanhkla beraber uhdesi
ne almıştır. 

Dahili vaziyete gelince, bu suretle 
Avusturya bir Faşist tehlikesinden 
kurtulmuş, hukfunet tam mlnaalle 
katollklerin eline geçmiştir. 

TAN 

tır. Cümurbaşkanınm arzusu Uzerl
ue Heimchutz'ların şefi Prens Star
hemberg bu birliğe mensup kabine 
azalarına, hükumet tarafından ken
dilerine yapılan müracaatı kabul et
melerini emretmiştir. 

Yeni Şuşnig kabinesi şu suretle te 
şekkUl etmiştir: 

Şuşnig, Berger Waldeneg'in uhde 
sinde Lulunan Hariciye nazırlığını 

kendi üzerine almakta olduğu gibi 
"vatanperverler cephesi" reisliğinde 
de Starhemberg'e halef olacaktır. 
UçUncU Şuşnig kabinesinin heyeti 
umumiyesi şudur: 

Şuşnig Başvekil ve Milli Müdafaa 
ve Hariciye nazın. 

Barenfels: Başvekil muavini ve 
Dahiliye nazcn, Vatanperverler cep
hesine mensuptur. 

Hammert - Quord: Adliye nazın 
Hıristiyan Sosyalist fırkasından 

Perntner: Terbiye nazın Hıristi • 
yan Sosyaliat fırkasından. 

Resch: İçtimai Basiret nazın, Ka· 
tolik demokratlardan. 

Draxler: Maliye nazın, Vatanper· 
verler cephesinden. 

Stockinger: Ticaret nazın, Hıris
tiyen Sosyalist. 

Ziraat Nazırlığına Hır~stiyan Sos
yalist mahafiline mensup olan eski 
nazırlardan Foedermayr getirilmif • 
tir. 

Bu tayin ile kabinenin tadili işi IO 

na ermiş oluyor. Bu kabinede, eski 
kabinede de olduğu gibi, büyük Al
manya temayülünde bulunan hiç 
kimse yoktur. 

Starlremberg lcfmseyf 
dinlemeyin diyor 

Viyana, 14 (A.A.) - Reuter A • 
jansı muhabirinden: Kabinenin tadi· 
li haberi ortaya yayılır yayılmaa 
Ştarhemberı. Heimvehr umumi ka· 
ı argahı vasıta.aile aşağıdaki emirna· 
meyi neşretmi§tir: 
Arkadaşlar, soğuk kanhlığınızı ve 

intizamınızı muhafaza ediniz. Sizi 
birtakım tahriklere alet etJnek iste
yenlerin bu hareketlerine müsaade 
etmeyiniz. Yalnız Starhembergin ve
receği emirleri dinleyiniz ve o emir
lere tın-e har~ltet ediniz. 
Şimdi öğrenildiğine göre kabine

nin tamamiyle istifa etmesini icap ~ 
den usul hilafına olarak yalnız Şuş· 
nig, istifa etmiş ve Reisicümhur Mik 
lastan bütün kabine azasını azletme 
sini istemiş, o da bunu yapmıştır. 

Bu da Ştarhemberg'in kendi arzu• 
su ile mevkiinl bırakmaktan imtina 
etmiş ve o mevkiden hakikaten ko
vulmuş olduğunun delili sayılmakta 
dır. Heimvehren'lerin mukabil hiç 
bir hareketleri görülmemiştir. Ge -
rek Viyanada ve gerek eyaletlerde 
sükün hüküm sürmektedir. 

Mussollni • Şuınlg 
Viyana, 14 (A.A.) - iyi mah'.\mat 

almakta olan mahafil, Avusturya ka 
binesinin tadili yüzünden Şuşnlg ile· 
Mussolini arasında bir gfına ihtilU 
zuhur etmiyeceğini beyan etmekte -
dir. ÇUnkil Şufllig ile Duçe arasında 
son derecede dostane münasebetler 
vardır. 

KRALIN MÜCEVHERLERi • 22 Edgar Wallace'in Resimli romanı ltolyonlor ıaıtılar 
Roma, 14 (A.A.) - Reuter Ajan· 

sı muhabirinden: Starhemberg'in ik 
tidar mevkiinden sukutu, İtalyan si
yasi mahafilinde şaşkınlık tevlit et• 
miştir. 
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MÜMA. 

NAAT 

!TME.O~N 

i(APLAN 

IP.E.Yri 
~AD5~

t>ıı.OİK. 

Tt,.. 
!ıON~A 
VE o 

Hl\LOVEL· 

lf. ı·~~ 
"1E.~Gu t. 1 
Olu~? j 

$İQ.kAT VU\.<U GUL.0\JGlJ GECC. - .. . 
l E.GMEN HALOVEL • MUC~.VHE.R.LE· 

~İN SAKL• BULUNOU~U OOANıN 
"'APa!>•N• AÇ\~ SuLOU vL jçE.R.; 

G
0

ıı:lOİ' \~TE. ~AHİT!-

Muııolfniye telgraf 
Viyana, 14 (A.A.) - Avusturya 

Ajansı bildiriyor: Yeni hUkflmetin 
başına geçen Başbakan Şuşnig Mua 
soliniye bir telgraf göndererek, sar· 
sılmaz dostluğunu kendisine temin 
etmiştir. Şuşnig bundan başka Ro -
ma paktları politikuma devam et
mek kararında olduğunu ve bu pakt 
ları imza eden Uç devletin menfaat
leri ve merkezi A vrupanın kuvvetlen 
dirilmesi için bu devletlerin dostlu • 
ğunu inkişaf ettirmeğe çalışacağım 
Mussollniye bildirmiştir. 

ltolyon gaıetel~ri ihtiraı 
gösteriyorlar 

Roma, 14 (A.A.) - Avusturya ka 
bineaindeki tebeddiil İtalyan siyasf 
mahaf'ılinde hiçbir endife uyandırma 
mlftlr. Çünkü Prens Starhenbergi'n 
tavsiyesile kabineye Uç Heimverlt 
aza girmesi eski dış siyasanın de -
\'am edeceğine bir delil olarak telak 
ki edilmektedir. Maamafih, gazete • 
ler son Avusturya hadiseleri hakkın 
da bUyUk bir ihtiraz göstermekte ve 
ancak luaa Ajana haberlerini neşret
mekle iktifa eylemektedir. 
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İngilizlerin idama mah
adaml ... Avusiuryanın yeni dıktafôrü dün diyordu ki: OGOTLERI kum ettiği 

Avusturyanın diktatörlüğe gideceğini 

iddia etmek bir çılgınlık olur! 

Şişmanbk mı, 

kırışık mı? 

Mısırda 180 İngiliz lirası maaş alan, bir Camiülez· 

her hocası şimdi İstanbul sokaklarında sürünüyor 

Tanıdığım avukatlardan birile ko
Şişmanlığm zararları hakkında nuşarak gidiyorlardı.Avukat beni gö

ben de sizin fikrinizdeyim. Güzellik nince, yanındaki adamı, elile işaret 
bakımından şişmanlığı beğenenler ederek: Parls - Solr'dan: 

Yösyö I:urt Şu§Ilig ile, Bal
Jhusplatz'taki çalışma odasında uzun 
bir görüşme yaptım. Başvekilin ça
lışma odasına bitişik küçük san sa
lona girdiğim zaman, büyük bir fa
cianm sahnesinde bulunuyorum. 
Fiıhakika, yeni Avusturyanm kahra
manı Başvekil Dollfuss 1934 te bu
rada katledilmişti. Sl)n nefesini 
verdiği köşede, tahtadan oyulmuş 
bir ağlıyan kadın heykdi ve heyke
lin altında, üzerinde şu kelimeler ya
sılı bir levha var; 

f5 Temmuz 1934 te, Bcı§'Vekil 
Doll/WJ8 burada öldü." 

Bu hazin manzara karşısında bir 
an duruyorum. Sonra kapı açılarak 
ba::vekilin beni beklediği odaya gi
riyorum. Henüz kırk ya~ına basma
mış olmakla beraber saç!arı ağar -
ınıs olan başvekilin yüzünde, insa
r.a nüfuz eden bir vakar "ar. Omuz
hnna büyük bir mes'uliye: in yük . 
lenmiş olduğu Şuşnig, tehli-
kede bulunan vatanın ...- ... v~~m. ce
sur ve dürüst bir adam aradığı sı
rada, ve feci günler içinde bu mes'u
liyeti üzerine almıştır. 

Dollfuss'un ölümündenberi, sa
bırlı cehdi ve feragati bir gün ol
sun eksilmemiştir. Ailevi felaketlere 
maruz kalmış, kansını bir otomobil 
kazasında kaybetmiş, daha geçen -
lerde de annesi ölmüştür. Bu şahsi 
felaketler, ona, takip ve intaç etme
ğe yemin ettiği eseri bir dakika ol
sun unutturmamıştır. 

Başvekil diyor ki: 
- lktısadi vaziyetimiz, üç sene

den beri fevkalade düzelmiştir. Teh
like içinde ve kısmen bizi tehdit 
eden bir Avrupa arasında altın stan
dardımız oynamamışttır. Şiling müs 
takardır, devlet bütçesi şimdiye ka
dar olmadığı şekilde muvazenelidir. 
Yeni vergiler yapmağa lüzum his -
eetmeden, bu son üç ay ;çinde vari
dat artmıştır. Böylece, kanunusani 
ve şubat için hazine bonolan çıkar
mak ihtiyacını duymadık. Dış tica
retimiz iyi bir hız aldı ve alım kabi
liyetimiz arttı. İşsizlik sayısı azal -
dı, istihsalatımız yekünu meselesi 
sanayiimiz üzerine iyi bir tesir yap
tı ve işsizlik meselesinin önüne kıs
men böylece geçildi. 

- Hemen hemen mahvolmak Uze 
re bulunan bir memlekette bu muci
ze nasıl oldu? 

- Hakikaten vaziyet dediğiniz gi
bi idi. Mali tensikat olmadan hiç bir 
yerde politik vaziyet dlizelemez. ve 
politika vaziyetinin istikrar bulması 
için de ekonomik esas olan itimadın 
teessüsü lazımdır. Bunun için iç si
yasetimize herhangi bir yabancı mü
dahaleyi bertaraf ettik. Geniş ıslahat 
prpgramımız noktası noktasına ta
hı.kkuk etti. Halkın ekonomik ve 
kültürel ihtiyaçlarını nazan itibara 
aldık. Böylece, halk ile aramızda, 
her turlU otorite kurmak fikrini ber 
taraf eden [ •] bir teşriki mesai te-
tekkül etti. . 

- Eğer yanılmıyorsam, bu, Hıns
ttyan korporatif devletlerinin yeni 
teşekkül ruhuna uygun bir hadise
dir. 

Başvekil tasdik etti: 
- Ve iŞte bunun için bu teşkilatın 

bir diktatörlük rejimi için merhale 
olacağını iddia etmek bir çılgınlıktan 
başka birşey olamaz. c••) Düşman
lanmızın telmih ettikleri gibi, mes
leki korporasyonlann intihap korpo 
rasyonlan halinde teşekkül edip in
tihabata iştiraklerini geciktirmek 
maksadile bu teşkilatı tatbik sahası
na koymak istemediğimiz hakkında
ki iddialar yanlıştır. Vorarlberg vi
layetinde daha şimdiden intihabata 
başlanmıştır. Hiç bir propaganda ya 
pılmadan müntehipler reylerinin yüz 
de seksen, doksanını, resmi liste 
namzetlerine vermişlerdir. Bir sene
ye kalmaz, bütün korporasyon inti
hapları bitmiş olur, ve artık Avu~
turya meselesinİJ'! halline mütesanıt 
bir halde çalışabiliriz. 

- Dış siyasa hakkında biraz ma
lfunat verir misiniz? 

- lç siyasamız ne ise dış siyua
mız da odur. Dostlukların takviyesi, 
eulhUn korunması, kollektif emni
yet. Tuna havzası Avrupanın bir çı
ban başıdır. Birçok müşküller bura
dan doğmaktadır. Buna mani ol
mak için komşularımızla ticaret ve 
kUltür münasebetleri temine çalış-

(•) Bu fikir ba gün tahakkuk etmistir. 
c•o) Hadiaeler baDQll abini ispat etmi-
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bulunsa da, insanların en çoğu gerek - Gel, dedi, seni bir idam mahkfı
güzel görünmek iç.in, gerek güzel gör mu ile konuşturacağım! .. Istanbul so 
mek için, daha ziyade, şişman olma- kaklarında serbestce dolaşan bu idam 
yı tercih ederler. mahkümu da kimdi? .. Acele işim ol
Sağhk bakımından da şişmanlığın duğu halde durdum. 

birçok mahzurları vardır. Bunları Avukatın benimle konuşturmak is
şimdi yeniden sayacak değilim. Ba- tediği adamın göbeğine kadar inen 
zılarını zaten sırası geldikçe yazmış- bir sakalı vardı. Yayvan yüzünü çer-
tım. çeveliyen bu sakal, ona anlatılmaz bir 

Onun için, esasından şişman olma~ heybet veriyordu. !çimde ürküntü ile 
mak çok iyi şeydir. Zaten şişman o- kendisini tepeden tırnağa tetkik et
lup da sonradan - Eğer hekim za- tim. Baktığı yeri oyacakmış tesirini 
yıflamakta zarar görmezse - zayıf-

ı veren gözile, o da bir yandan beni sil 
lamak da gene fena bir şey sayı - züyordu. Nihayet konuşmağa başla-
maz. dık. Tatlı bir Türkistan şivesile sor

Fakat sonradan zayıflamanın e - duğum şeylere cevaplar veriyordu: 
hemmiyetli bir mahzuru vardır. Gü- _ Nerelisiniz? 
zellik için zayıflamaya engel olabile- - Buharanın Semerkand brin 
cek hiçbir hastalık, herhangi türlü d şe -

b"l nl ktan enim .... bir sebep olmasa ı e, şişma ı _Adınız? 
zayıflamak istiyenler bu mahzuru 
önceden göze aldırmalıdır. Bu mah- - Ali Zeki ... 
zuru zaten bilirsiniz, unutmuş olsa- - Ne iş yaparsınız? 
nız bile yazının başlığından hatırı- - Bugün hiç bir iş yapmıyorum. 

lstanbula gelmezden evvel, Mısırda 
nıza gelmiştir: Jnsan şişmanlıktan i 
zayıflayınca, zayıflıyan yerlerde kı- dim. Kıyafetimin perişanlığına bak

mayın. Camiülezherden mezunum. E. 
rışıklar peyda olur. . li 

Erkek derisine şişmanlık çok defa mde Şehadetül'alimiye olduğu için 
bozuk bir renk verir. Fakat kadın de beni Camiülezher müderrisliğine ta

Ali Zeki 

ile evlen ... 
- Kaç yWjmdasmız '! 
- 312 doğumluyum. Kırk yaşında 

yım demek! ... Halbuki, kır düşmüş 
uzun sakalile, elliden fazla gösteri· 
yordu. 

Bunu kendisine söylemedim.Fakat 
o anladı: 

yin ettiler.Yakın zamanlara kadar180 risinin güzelliği derinin altındaki 
Şuşnig mesai odasında yağ tabakasından .. ve kadınların er- lngiliz lirası maaş alırdım. Fakat Mı 

keklerden daha ziyade terlemesinden sırda boş durmadım. Milli partiye gi-

- Bizi mihnet çökertti dedi, yok· 
sa Buharada kalmış olsaydım, şimdi 
kinden daha genç görünecektim. 

- Tekrar Mısıra dönecekmisiniz ! 
Gözlerinin içinden 180 lngiliz lira

sının parıltısı, bir anda yanıp sön
dü: 

tık. Iki sene evvel Italya ve Macaris- ma yaptığımıza memnunuz. Bunun · C'~d z 1 1 t f l ·ı b ' l 
-

ileri gelir. Kadın sarının daha yu- rıp ~ ag u ara tar arı e ır eş-
tanla yapılan ve Avrupa sulhünün neticesi Çekoslovakya için memnu " ti Mı · fkl"l" • d al 1 mu•u>k ve daha gu··zel olması bile ge- m. sır ıs 1 a ı ugrun aç ışan a-
muhafazasına matuf anlaşmalar ar- niyet verici olduğu kadar. Tuna dev !ıl"" k t B. al k 

-
ne o sebeptendir. Şişmanlarda ise rm arasına arış ım. ır ar ı pro-

tık kimsenin meçhulü değildir. Çekos 
1 

Jetlerinin istiklalini korumak bakı - d · · '-- · s d .. d rd' 
gene derinin altında yai? tabakası da- pogan a ıçın l,J\;nı u ana gon e ı-

lovakya cUmhuriyeti ile de bir anlaş mından da şayanı dikkattir. ~ 1 F k t ı u· l h k tı · · ha fazlaca olduğu gibi, ter de daha er. a a • ng ız er, are e erımı 

- Müsaade etseler döneceğim el• 
bette ... 

fazlaca gelir. Bunun için şişman ba- adım adım takip ediyorlardı. Zaglu-
V • t J k • • h • f ' yanların derisi çok defa daha ger- lün başına geçtiği milliyet cereyanı-
1 unanıs anua l grevın ma ıye l gin, daha parlak ve daha güzel olur. nın kuvvetlendiğini görünce, kuşku 

Camiülezher muallimlerinden Bu·. 
haralı idam mahkumu Ali ZekiniıS 
· ·ıdi bütün ümidi, Mısırın genç Kra 

Jirinci Fanıkta !. Şişman bir kadın zayıflamaya baş- landılar. Bir çok kimselerle birlikte 

1 •ı • A k ti d v •ı •• f !ayınca, derinin altındaki yağ taba _ beni de hap~ettıler. Fakat bir yolu
ŞÇ I er sıyası ma sa a egı ucre kası eridikçe deri gt•vşer, rengi bo- nu bulup kaçtım. ve kıyafetimi değiş

zulur ve derinin üzerinde kırışıklar tirerek gizlice Beyruta geçtim.Fran-
meseleSİ nden grev yapltlar peyda olur. Gevşiyen derinin rengi- sızlar, Bcyrutta bana çok iyi muame

Helkı oır uıu~-~ af ilan eder diye.. 
Zaglul Paşanın adı anuaıx.~a., A ıı 

Zekinin gözleri yaşarıyor: 
Ah, ne adamdı o ... ne adamdı o. 
Diyor. 

Atina, 12 (Hususi muhabirimiz -
den) - Selanik ile Makedonyanın 
diğer tütün _mllstahslli memleketle
rinde üç gündenberi b\lyük bir anar
şi ve kargaş81dt vardtr. Bu anarşiye 
sebep bütün bu divardaki tütün işçi
lerinin grev yapmalarıdır. Tütün iş
çilerinin grevlerine şimendifer, elek
trik, otomobil, otobüs işçileri de ka
tılmış, bu yüzden grev, şimali Yuna
nistanda umumi bir hal almıştır. Se
Ianik başta olmak üzere Serez, İske
çe, Drama ve Kavala gibi şehirlerin 
umumi hayatı felce uğramıştır. Bun 
dan başka birçok zavallı işçiler dt> 
hadiseler esnasında ölmüşler ve çok 
feci sahneler olmuştur. Şimali Yuna 
nistan amelesinin son zamanlarda 
ikide birde grev ilan etmelerinin se
bep ve saiklerini burada hülasa edi· 
yorum: 

1930 senesinden beri hükumetin 
komünistlerle muhtelif işçi teşekkül 
terine karşı tatbik etmekte olduğu 
kanun işçilerin müfrit hareketlerinin 
önüne geçmişti. Fakat bunlar için 
için kaynıyorlar ve mütemadiyen 
patronlarla aralarında ufak tefek 
hadiseler çıkarıyorlardı. Muhtelif te 
şekkliller arasında tesanüt yoktu. 
Hatta bunlar biribirlerine rakip va
ziyette idiler. İşte bunun içindir ki, 
bundan evvelki grevler münferit ma 
hiyette kalıyor ve grev karakterini 
bile kaybediyordu. 

Fakat son zamanlarda bazı yeni 
amele teşekküllerinin ortaya çıkıp 
muhtelif işçiler arasında bir tesanüt 
tesis etmeğe muvaffak olması Yuna
nistanın şimal taraflarındaki amele
ye şiddetli bir canlılık vermeğe baş
ladı. Bu yeni vaziyetin tezahürü Se-
18.nikte toplanan bütün tütün işçile· 
rinin kongresile başlamıştı. Bu kon
grede evvelce biribirlerile mücadele 
halinde bulunan tütün işçilerinin 
muhtelif teşekkülleri birleşti. Artık 
şimali Yunanistanda şu veya bu par
tiye mensup ayn ayn işçi kitleleri 
kalmamıştı. Bunların hepsi "Müsta
kil tütün işçileri birliği" namı altın
da toplanmışlar ve yekdiğerlerine 
müzaheretlerini temin eylemişlerdi. 
Kongre ayni zamanda tütün işçileri 
meselelerinin tedvir ve idaresini bu 
yeni birliğin idare heyetine bıraka -
rak dağılmıştı. Malumdur ki tütün
cUllik Yunanistanm en mühim eko
nomik faaliyetlerinden biridir. Yu -
nan tiitünleri ihracatı umum Yunan 
ihracatının yü?.de 30 una müsavidir. 
Binaenaleyh memleketin serveti nok 
tai nazarından tütün meselesinin e
hemmiyeti aşikardır. Bundan dolayı 
dır ki. Yunanistanda tutUn işçileri • 
nin mikdan çok fazladır. Fakat bun
lar öteden beri vaziyetlerinden fiki-

ni dlizeltmek bizim elimizdedir, deme le ettiler. 
yet ederler ve daima maişet sıkıntı- yiniz. Sizin tuvalet masanızın üzerin Fakat orada daha fazla kalama
sı çektiklerini söylerlerdi. Şu aşağı· deki türlü türlü pomatlar, pudralar dım. Çünkü lngilizler, gıyabımda ida
da zikredeceğim Uç sebep bunların derinize nckadar güzellik verseler. ,, ma mahkiım etmişler. Fransızlara eş
ne bUyUk bir darlık içinde bulunduk tabii gUzel olan bir derihın tallı~ ' kanmı verer k' : 
!arını pek iyi göstermektedir. • lığını , tazeİigini veremezler. - Bu Ati Zeki, tE!h1ikeli bir adam-

ı - Tütün işleyen fabrikaların Kırışıklara gelince. bunları yok dır, hemen hudud harici edin! diye ha 
ihtiyaçtan çok fazla olması, etmek için de, güzellik mütehassıs - ber yollamışlar. 

2 - Esasen fazla olan erkeklerin \arının ellerinde vasıtalar bulundu - Istanbuldan başka sığınacak bir 
yerlerine daha ucuz yevmiyelerle kn ~unu rivayet ederler. Ancak o vası- yer aklıma gelmediği için, Beyrut-
dınların kullanılması, talar gerçekten fayda verseler de tan kalkıp buraya gı;ldim. 

3 - Tütün işçilerinin senenin an- pek geç verirler. Sonra da fayda _ Istanbulda yerleşmek niyetinde 
cak dört beş ayında iş bulup diğer veri" ıeri her vakit muhakkak değil- misiniz? 
zamanlar işsiz kalmaları, dir. Zayıflamaya merak edip de _ Bir iş sahi'bi olabilsem yerleşe-

Bu üç sebepten ikisi gündeliklerin muradına ermiş. fakat daha otuz be- ceğim. Fakat 180 lngiliz lirası maaşı 
gittikçe azalmasına sebep olduğu gi- şine gelmeden şakaklarından kırışık bir daha nerede bulabilirim? ... 
bi bir de bunların velev ki küçük yev lar peyda olmuş bayanları görrnüşsü- Geçende bir aralık köy köy dolaşa 
rniyelerle olsa da senenin yedi sekiz nüzdür. rak BozöyUğe kadar gittim. Orada 
ayında boş kalmalan maişet husu - Halbuki esasından zayıf olanlara bir köylü kızı ile evlendim. Ne denir? 
sunda ne kadar berbat bir halde bu- bile kırkından sonra derinin altında Kısmet böyle imiş ... Bunca zamandır 
lunduklarını anlatma~a kafidir. biraz yağ tabakası pek lüzumludur. bekar gez ... Sonra, bir Anadolu kızı 

Selanik kongresinde teşekkül e - Çünkü bu tabaka kırışıkların gelme-

Bir aralık gazeteci olduğumu öğrt 
nince: 

-- Ben de sizın meslektenim .. dedi, 
Kahirede El'alemUlislam adında bit 
gazete çıkanyoİ-dum !. 

Veft partisinin Mısırda iktidar me'f 
kiini ele geçirmesi belli ki Ali Zekiyi 
çok sevindirmişti. 

- InşaaJlah, yeniden Mum-a döJJ" 
memiz yakındır!. 

Diye söylendi. 
lstanbul sokaklarında, eski bir elli' 

be, başında eski bir külahla dolaşa.ıs 
bu adamın, bir zamanlar Mısırda yi1$ 
seksen Ingiliz lirası maaş alan bir CI 
miülezher hocası olduğuna inanın&~ 
için en aşağı yüz şahit isterdi. 

E ... Ne demişler. Düşmez kaı:ımıaf 
bir allah!. 

Salahaddin GUN6'lıı 

den tütün işçileri birliği en önce iş- sini birçok seneler geciktirir. 
çilerin gündeliklerini arttırmakla on Zaten şişmanlığın zararları da bir 
lan maişet sıkıntısından mümkün az şahsa göredir. Mesela sarışın o
mertebe kurtarmak istedi. Bugünkü lanlarda biraz şişmanlık güzelliği 
yevmiyeler bizim para ile erkekler artıracak bir şeydir. Sarışınların de
için en yükseği 100 - 110, kadınlar rileri de daha beyaz hem de yanak
için de 50 _ 60 kuruş raddesindedir lar üzerinde pembe olduğundan biraz 
Birlik bu ücretlerin yüzde 50 - 65 a- şişmanlık onlara daha ziyade taze

lnönü abidesinde yaptlan merasim 

rasında bir nisbet üzere arttırılması· lik verir. 
nı istiyordu. Patronlar kabule yanaş Karın üzerindeki, arka üzerindeki 
madılar. Nihayet iş hükümete inti . ~işmnnhklar eridiği vakit kırışık 
kal etti. Hükumet te bir hayli za- mahzuru pek büylik olmasa da, çene 
man evvel yaptığı tetkikat neticesin altındaki şişmanlığı eritmeğe kalkış
de erkekler için yüzde 10 - 12, kadın mak hiç doğru değildir. Çene altında 
!ar için de yüzde 5 - 8 kadar bir zam gerdan iki katlı bile olsa, onların 
yapılabileceği kararını verdi. işçiler yerine gelecek kırışıklar kadar can 
birliği bu mikdan kabul etmediğin- sıkacak şey olamaz. 
den 15 - 20 gün evvel hükUmet tek- Bir de kalçalarda toplanan şiş • 
rar gündelik meselesini tetkike ko- manlık vardır ki, onu da eritmemek 
yuldu. Fakat bu arada grevler baş
ladı ve telgraflarla tafsilatı verilen lazım olduğunu güzellik bahsinde en 
feci sahnelere yol açtı. ziyade erbap sayılan artistler haber 

Binaenaleyh Yunanistanda son verirler. Sebebini de elbette siz ben
günlerde görülen hadiselerin yegane den daha iyi bilirsiniz. 
sebebi maişet darlığıdır. Yoksa bazı Lokman lfflK™ 
ecnebi gazetelerinin yazdıkları gihi 
bunda Komünist parmağı yoktur. 
Filhakika komUnistler hadiselerden 
istifade etmek istemişler, fakat faz
la bir netice elde edememişlerdir. 
Atina gazeteleri herhangi partiye 
mensup olursa olsunlar şimdiki Me
taksas kabinesini bu işlerden mesul 
tutmamaktadırlar. Bütün bu gazete 
ler Selanikte zuhur eden kanlı çar
pımalara polisin grevci ameleye kar 
şı soğukkanlılığını muhafaza ede -
mediğinde ittifak etmektedirler. Fa
kat Liberal gazeteler Selanik polis 

Bu sene çilek ihracatı 
yapılamadı 

Ereğlide bazı çilek müstahsilleri 
Türkofise müracaat ederek, dış mem 
leketlere çilek ihracatı yapılıp yapı
lamıyacağını sormuşlardır. 

öğrendiğimize göre bu sene çilek 
ihracatı yapılaman.ıştır. Geçen sene, 
İstanbul . Berlin arasında seferler 
yapan tayyarelı _ vasrtasile Berline 
bir miktar çilek gönderilmişti. 

amirlerinin Ahali partisine mensup -
kimseler oldukları için particilik zih rının siyasi maksatlarla işe karışma 
niyetile hareket ederek bu kadar in- !arının grevi bu derece vehamete go 
sanların felaketine sebep olduklarını türdüğünü söylüyorlar. Hükumet 
Ahali partisine mensup gazeteler dı:? yaptığı tetkikatta grevcilerin siyasi 
grev patlak verdikten sonra Selani- maksatlarla hareket etmediklerinı 
ğin Liberal teşekkülleri ve saylavla- tesl;>it etmiştir. 

Söğüt heyeti abide önünde ~ 

Söğüt, (Tan) - lnönü şehitler a-ı met lnönünün bu tarihi meydan~ 
bidesi, her sene olduğu gibi, bu sene zafere ait telgrafları okunmuş, . ti 
de civar il ve kazalardan gelen he- sa, Bilecik ve Söğüt heyetleri ın~ 
yetlerin iştirakile ziyaret edilmiştir. sillerinin heyecanlı söylevletl # 

H a z ı r 1 a n a n pr o g r a - sonra bir dakika sUklit edilerek 
m a g ö r e, t ö r e n e saat on 
buçukta başlanmış, bir tayyare filosu 
uçarken Bilecik bandosunun çaldığı 
yas havası dinlenmiştir. Bunu müte
akip, il ve ilçelerden, nahiyelerden gön 
derilen çelenkler abide sütununa ko-

nulmuştur. 

Bundan sonra, Eskişehir heyetin
den bir erki.niharp binbaşısı İnönü 
meydan muharebesinin nasıl cereyan 
ettiğini, çelik Verdon, Liyej istihkam 
!arının bile dayanamıyacağı faik bir 
düşman kuvvetinin karşısında Türk 
göğsünün gösterdiği mukavemeti an
latmıştır. Bu arada, Atatürk ve ls-

ne nihayet verilın1ftiı'. 

Üzüm ı-.yu ~ııı 
Son zamanlarda Fransada ~· 

suyu diye alKolsuz bir içki ço~ • 
bet görmektedir. Kahvelerde, 1, • 
nolarda, lokantalarda .. peretif. ~ ô' 
rak ve -\yrıi zamanda -1U yefitl 
kullanılmaktadır. f'' 

İzmir Ticaret odası, üzürtı .~ıJ ıc:iP 
nun Türkiyede ~o taammüıtıi.l ;' 
teşebbüslere girişmiştir. F&Sat 
ba bu şira olrn~ m.? 
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Belgrad kısa dalga 
postası muntazam 

programla çaltııyor 
Geçen sayımızda tecrübe emisyon

ları yapmakta olduğunu bildirdiği
tniz kısa dalgalı Belgrat radyo pos
tası programlı neşriyata başlamış 
bulunuyor. 

Tam manasile bir propaganda neş
riyatı ile çalışan kısa dalgalı Bel
grat radyosunu 49,18 metro dalga 
uzunluğunda şimdi günün muhte
lif saatlerinde dinlemek mümkün -
dür. 

Kısa dalgalı Belgrat radyosuna 
ait haftalık programı elde ettik. Fa
kat elimize biraz geç geldiğinden 
haftalık programlarımızla bir arada 
b.eşredemiyonız. Maamafih günde
lik program şeklen aşağı yukarı bir
dir. Ancak verilecek konserde ça
lınacak parçalarla konferans ve mu-
8ahabelerin mevzuları değişmekte ve 
Pazar günkü program nisbeten zen
ginleştirilmektedir. 

60 kilovatlık, "Poste Parisien" in makine dairesi 

Fransız radyoları hükumete geçiyor 

Geçen haftaya ait elde ettiğimiz 
J>rogramı aşağıda lstanbul saatine 
göre tanzim edilmiş olarak gösteri -
i)'oruz: 

8: Sabah konseri; 8,30: Ilkbahar 
llervisi ; 8,35: Konserin devamı; 9: 
konser; 10: Haberler ve aktüalite; 
10,25: Kitap ve mecmualarda oku
duklarımız; 10,45: Fransızca haber
ler ve gazetelerden hulasalar. (Bu 
b.eşriyat yalnız pazarları yoktur) ; 
ll: Ayin; 11,05: Plak (hafta gün
lerinde); 11,15: (Pazardan maada 
hergün) Alman, italyan, yunan ve 
türk dillerile haberler; 13: (Pazar
ları) : Fransızca gazete ve ajans ha
berleri; 14 : Haberler; 14,45: Haber
ler; 15,05: Konferans (sırpça); 
15,20: Macarca haberler; 15,30: 
lılemıeketin kültürünü gösterir ya
bancı dillerle konferanslar; 15,45: 

Fransada radyo gönderici postala
n kısmen posta ve telgraf bakanlı
ğının idaresinde, kısmen hususi sos
yete ve gazete sahiplerinin elinde 
bulunuyor. 

Yeni çıkartılan bir kanuna göre 
bundan bir sene sonra bütün Fransız 
radyoları bedelleri mukabilinde hü-

Yeni sistem 
reportailar 

Berlin radyosunda her aksam sa
at 20,45 te başlayıp bir çeyrek kadar 
süren yeni sistem ve orijinal repor
tajlar yapılmaktadır. Büyük bir 
zevkle dinlenen bu reportajlar, güne 
ait siyasi edebi ve artistik repartaj
lardır. Bunlara radyo idaresi repor
törü tarafından plak üzerine zapte
dilerek görüştüğü kimseye hem 
sorduğu sual ve hem de aldığı cevap 
olduğu gibi konuşanın kendi sesiyle 
i~itilı:n.elctedir. 

kumete devredilmek mecburiyetinde
dir. 

Bu hususi istasyonlardan en kuv
vetlisi yukarıda makine dairesinin 
resmini gö ''üğünüz, 60 kilovatlık 
"Poste Parisien., gönderici postası
dır. Bu posta Le Journal gazetesinin 
malıdır. 

Balkanların en tanın· 
mıı opera artisti 

Bahriye Nurı Hacıç 

KPazarlan) : Arnavutça, türkçe ve 
1.1.ınanca haberler (Bu haberler pa
~rtesi, salı, çarşamba ve cuma gün
leri yalnız amavut dilile neğredilir; 
t>erşembe, cur•:ırtesi hırvatça neşre
dilird); 18: (Pazarları): Herhangi 
bir spor reportajı; 19: (Pazarları): 
li'ra.nsız, italyan ve yunan dillerile 
haberler; 20: Aktüalite; 20,15 (Pa
o&ardan maada) : Haberler; 21 : (Pa
ta.rdan maada) : Fransız, yunan, ar
lla vut, türk dillerile haberler 23: Ha
berler; 23,10 (Pazardan maada): 
lıfacar, alman ve italyan dillerile 
haberler; 23,20 (Pazarları): Modem 
halk musikisi; 23,30 (Pazartesi, çar
latnba ve cuma): Balkan havalan; 
KSaıı, perşembe, cumartesi) dans 
lnusikisi. 

• 10 Mayıs sabahı k188 dalgalı Yu-
1 goslav radyosunda Yugoslavyanın 
• en ileri ı:;elen artistlerinden Bayan 
1 Bahriye Nuri Haciç'in ses konserini 

Yukarda gösterdiğimiz program 
teÇen haftaya ait olmakla beraber 
havadis saatlerile konser zamanla -
tında bu hafta da büyük bir deği-
9İklik olmıyacağını zan ve tahmin 
ederiz. 

Şurasını da ili ve edelim ki, bütün 
8iğer kısa dalgalı istasiyonlardan 
daha iyi işitilen Yugoslav kısa dal
ta postasının anten enerjisi yalnız 
bir tek kilovat anten enerjisindedir. 
~ Bu bize, bugün - bir kilovatlık 
11Ue olsa - kısa dalgalı bir emisyon 
~tasına muhtaç olduğumuzu gös • 
""Cl'ltıektedir. 
Okuyuculanmızdan, bu istaeiyo • 

Poste • Parisien radyosunun spikeri 
ve rejisörü Andre Oaudelette 

nu nuıl dinlediklerini Belgrat rad
yo idaresine bildirmelerini tekrar 
rica ederiz. 

T.M.BELDA 

'l"'eıaraft · · k d · · ·· d··.ı;.·· rı·· • an sonra "UzaktA.n yazma" makınesı yu arı a resmını ıor u.,,u-
t~'l nıakine yazıhanelerde kullanılan yazı makinelerinden değildir. Bu, 
-ıo tek.niği sayesinde bulunan son sistem bir uzaktan yazma makinesidir 

rtıakıne ile binlerce kilometre uzaktaki klğıdın üzerine istenilen feyi 
yazmak mümkündür. 

dinledik ve mütehassis olduk. 
Yukarıda resmini gördüğünüz bu 

opera artisti Viyanada konservatu
varı bitirmiş bir genç kızdır. 

Tahsilini bitirdikten sonra Bayan 
Bahriye ilk angajmanını lsviçrede 
Ber:n operasında almıştır. 

Sofran dramatik sese malik olan 
billur sesli artistin ilk aldığı rol Puç
çini'nin Tosca operasında olmuştur. 
Halk tarafından çok alkışlanan 
genç kız bilahare Straus'un Salome 
operasında da büyük muvaffakiyet 
gösterdiğinden Aida operasında da 
kudretini tam manasfüı göstermiş -
tir. 

Bundan ı:ıonra memleketi olan Yu
goslavyaya dönen artist Belgrat ope 
rasında angajman almış ve Slome o 
perasında yaptığı rol ile dinleyicileri 
hayran bırakmıştır. 

Belgrat operasında daha birçok 
opera kujeslcrinde baş roller aldık -
tan sonra Bayan Bahriye Prağ, Zü
rih ve Zagreb operalarında da opera 
temsilleri vermiştir. 

Bahriye Nuri pek yakında Kopen
hagda iki ve Stokholmda üç büyük 
ses konseri verecektir. 

Mısır radyosu 100 
kilovat oluyor 

Bugünkü haliyle 20 kilovat anten 
enerjisiyle Kahire radyo postasının 
emisyonlan daha uzak yerlerden a
lınabilmesi için kudretinin 100 kilo
vata çıkarılacağı bildiriliyor. 

lstasyonun mevcut tesisatı yeni 
sistem olduğu cihetle şimdiki mal
zemeden çoğundan istifade edilerek 
masrafın çok büyük olmıyacağı hak
kında fenni raporlar verilmiştir. 

Varıova radyosunda 
Pilsudski neıriyatı 

Bir müdedt evvel ölen Lehistan 
Cumhurreisi Pilsudskiyi tanımıyan 
kimse yoktur. Lehistanı bugünkü 
sağlam ve disiplinli hale getiren mü
teveffa cumhurreisini takdirle yade
den Leh milleti kendisinin yaşayışı
na ait hatrralannı her akşam radyo 
vasıta.siyle daha esaslı olarak öğren
mektedir. Bu emisyonlar için Varşo
va ile bütün diğer Leh radyoları 
programlarında on dakikalık yer ay
nlmıştır. 

D=DaftaDok Pıroçgııram 
.................................................................................. 

Pazar, 17.5.936 
VARŞOVA 

17,15: Operet ve ıesl ifilm parçaları; 
18: Danı musikisi; 19: Keman konseri; 
19,30: Radyo piyesi - Muhtelif. 21: Bah
riye bandosu; 22,10: Şen neşriyat; 22,55 : 
Danı; 24,05: Danı plaklan 

BUKREŞ 

18: Mataş orkestrası; 19,20: Plik; 20.20: 
Koro; 22,05: Debüıi'nin sonatlaruıdan; 
22,55: Şantöz Aida Helta'nm iftirakile 
radyo orkestruL 

BUDAPEŞTE 
18: Salon orkestrası; 19.15: Cinccne 

musikisi; 20,40: Harpa musikisi; 21: Stild· 
yo piyesleri; 22,40: Opera orkestrası; 24: 
Plik. 

MOSKO\'A 
18,30: Bir opera temsilini nakil; 22: 

Muhtelif dillerde emisyonlar. 

PRAG 
18,40: Musikili skeç; 20,05: Asker ban

dosu; 21,25 : Mikrofon piyesi; 23,30: Plik ; 
23,35: Salon orkestrasL 

MUNlH 
20: "Yeşil Dom" adlı radyo ıkeci; 21: 

Sürpriz (i ... ) 23: Gece musikisi ve danı 

ViYANA 
18: Avusturya • Italya futbol mac;mı 

nakil: 19,40: Muhtelif; 20,10: Avusturya -
Lehistan tenis maçma dair: 20,30: Hafif 
musiki ; 21,45: Valdincer kendi eıerleri~i 
çalıyor; 21.05: Sen yayım; 23,20: Tenıı 
maçı neticesi; 23,25: Danı. 

Pazartesi, 18.5.936 
VARŞOVA 

17,15: Salon triyosu; 18,20: Şarkılar; 
19: Piyano - keman sonatları. muhtelif: 
21.30: Eski Leh şarkıları ; 22: Plik; 23· 
Fitelberc'in idaresinde orkestra konseri ; 
24,05: Hafif musiki. 

BUKRF..Ş 
18,15: Radyo orkestrası: 19,15: Konse

rin devamı; 21: Klasik konser (kuartet, 
1875 m .): 21 : Operet musikisi (364 m.); 
22,10: Şarkılar: 22.45 : Konser nakli; 23,45 
Alm. Fr. haberler 

BUDAPEŞTE 
18: Senfonik konser ; 18.30: Konferan~ : 

19: Piyano refakatile taragato konıerı; 
19,50: Piyano - şarkı ; 21,15: Orkestra 
(Bach, Debüıi, Stravimıki); 24,10: Caz. 

MOSKOVA 
19: Konser; 19,45: Konaer nakli; 22: 

Yabancı dillerle nakiller. 

PRAG 
16: Fok orkestrası; 17,10: Hafif maıiki; 

18,40: Pi,.ano konseri; 19,10: Muhtelif; 
20,53: Ctnup ~rkılarmdan radyo popurİ· 
ıl: 21,45: Erkek korosu; 22,35: Oda mu
ılltiai. 

MUNlH 
19: Şarkılı şen neşriyat: 21.10: Bilmece

ler; 21,40: "Sonnvendglut" adlı dramatik 
ballad: 23: Haberler ; 23,20: Max Reger 
musikisi ; 23,40 : Aşk ve musiki ; 24: Gece 
musikisi (sopran sesle). 

ViYANA 
20,55: BUclapeşte filarmonisi Emıt Doh

nanyi'nin idaresinde); 23,10: Holzar'm 
idaresinde radyo orkestrası; 24,15: Konse· 
rin devamı; 24,45: Viyana musikisi. 

Safı, 19.5.936 
\'ARŞOVA 

17,15 : Hafif musiki: 17,50: Şarkılar; 19: 
Kuartet konseri: 21: Monolok; 21,10: Oda 
musikisi; 22: Ha herler: 22, 15: Opera plak· 
lan; 23: ilkbahar prkdarı; 23,0: Danı 
musikisi. 

BUKREŞ 
ıs.ıs: Pllk; 20: Mariya Anda tarafm· 

dan şarkılar: 20,50: Piyano konseri (Bach 
Busoni, Brahmı, Sopcn): 21,35: Senfoni 
(RadYo orkestrası); 22,45: Konserin deva· 
mı; 23,15: Gece konseri 

Birçok Alman radyo merkezlerinde fier zaman sesini işittiğimiz meşhur 
Sopran Şantö;o Erna Berger 

Böceii" adlı piyes; 23,30: Plak. 

MUNlH 
19: Eilenceli musiki ; 2P_; Küryoziteaer ; 

21 : Haberler; 21 ,15 : Ulusal ne$r1yat: 21,45: 
Strauss operetlerinden : 23: Haberler ; 
23,30: Orlı:eetra c:efakatile keman koueri; 
23,50 : Gece muıilriıL 

ViYANA 
20,30: Johann Vilhelm Ganclbercer'in 

60 mcı doium ydı dönıimü mıinasebetile 
konser· 22: Büyük musiki salonundan na
kil ; 23,10: Caz; 24,05: Hafif musiki ; ı : 
Viyana musikisi. 

Per§embe, 21.5.936 
VARŞOVA 

18,15: Viyana musikisi; 19,10: Orr mu
sikisi - Muhtelif; 21 : Konser nakli: 22 : 
Radyo piyesi: 22.35: Leh ıarktları ; 23, 15 : 
Kuartet konseri ; 23,15: Dans pliklarL 

BUKRE.5 
18,15: Stefaneaku orkestrası ; 20,10: Şar

kılar; 21,15 (1875 m.): Ateneadan nakil : 
Senfonik konser; 21 (364 m.): Dans mu
sikisi; 22,45: Plik; 23 (1875 m .): Plik 
konseri. 

BUDAPEŞTE 
19,50: Yaylı kuartet; 20,30: Musikili pi

yes; 22,50: Haberler; 23,10: Salon orkes
trası; 24: Çincene muıikist 

yaylı kuartet ko nser i : 19,10 : Almllnca ._ 
m isyon; 20,30: Operadan nakil; 21,15: 
Şarkı, dans ve saire ; 22,30: Şarkılı ork•
tra ; 23,15: P lak. 

MUNIH 
19:' O rkestra : 20: AICtüalite ve sürprb 

nefriyatı; 22: Plak ; 23 : Haberler; 23,30: 
Musikili sözler; 23,45 : Radyo orkcst rasL 

\'ll'AN'A 
20,30 : Köylü musikisi; 21,20: Gur+.,, 

Mahler'in eserlerinden senfonik J. 
tl,20: J oscf Şm"d'in ilk gösteril"r ı. 

gun Hayatrmm En İyi Gunüdıi. 
nakil ; 23,35: Dans. 

Cumartesi, 23.5.936 

VARŞOVA 

16,30: Mandolin orkestrası; 17,15: P iyes; 
17,45 : Şarkılar ; 19.10: Şarkı - P iyano ( so
list konserı) : 19,50: Muhtelif ; 21 : Hafif 
musiki; 22,30: Şen neıriyat; 23: Orkestra; 
24: Plak. 

BUKREŞ 

BUDAPE.5TE MOSKOVA 

18,15: Askeri bando ( 1875 m.); 18,15: 
(364 m .) : Dans musikisi; 20,20: Şarkılar; 

21 ,20 : Radyo orkestrası ; 22,45: Hafif mu
siki nakli; 24: Bar musikisi (Colorado ba
rmdan). 

BUDAPF.ŞTE 
20: Franz Lehar'm "Çingen eAıkı" adlı 18,30: Kllsik Sovyet kompozisyonları; 

opereti; 22,45: Salon orkestrası; 24,15: 20: Gri•o'in eserlerinden •arltılar ·, 21: Bir 18,45 : Pli..k : 19,55: Piyano (Şopen), 
20,55 : Viyanadan: Viyana operetlerinden 
mürekkep radyo popurisi; 23 : Çi~cnc mu
sikisi ; 24: Caz. 

Piyano konseri. - .. 

MOSKOVA 
16: Klbik Rus muııikisi ; 21,15: Arza 

edilen havalardan mürekkep konser; 22,30 : 
Yabancı dillerle neşriyat, 

PRAG 
17,10: Hafif musiki; 19,30: Alp şarkıları ; 

20,30: Smetana'nm eserlerinden "Branden
burclu Bohcmyada" operaSL 

MUNlH 
19: Radyo orkestrası; 20: Kılıç sembol 

halinde; 21,15: Sürpriz: 21,10: Plak; 22 : 
Piyano iyi bir mahluktur; 23 : Haberler: 
23.20: Periler bisiklete binebilir mi; 24 : 
Halk musikiıi. 

ViYANA 
21,15: Aperet parçaları: 23: Haberler: 

23,10: Yaylı kuartet musikisi (Mozart); 
24,20: Danı musikisi. 

Çarıamba. 20.5.936 
VARŞOVA 

18,20: Keman konseri • Muhtelif; 21: 
Hafif musiki; 22: Şopen'in eserlerinden 
konser; 22,55: Şarkılar; 23,45: Danı muıi
kiıi. 

BUKBEŞ 
18,15: Plilı:; 19,15: Muhtelif milletlerin 

prkılarmdan; 21,30: Beethovcn'in Kreu • 
zer sonatı; 22,05: Şarkılar; 22,45: Küçük 
radyo orkestrası ; 24: Gece konseri. 

BUDAPEŞTE 
19,15: Piyano refakatile keman konseri; 

20,20: Pli..k; 21,20: Berlin fılirmonisi 
(Dohnanyi'nin idaresinde (Bach, Dohnan
yi, Varner, Beethoven); 23,10: Çingene 
musikisi; 24,10: Caz. 

MOSKOVA 
18,0: Dinleyicilerin istediklerine cöre; 

20: Konser; 22: Yabancı dillerle neıriyat. 

PRAG 
17 ,10: Çocuk korosu; 17,55: Çocuk tint· 

rotu; 20,30: Halk konseri; 21,30: "MaYJa 

mikrofon operası ; 22: Yabancı dillerle net· 
riyat. 

PRAG 
19,10: Skeç; 20,05: Askeri bando; 21 : 

Nedbal'in e.erlerinden "Lehli Kanı" adlı 
operet; 23,20 : Almanca haberler; 23,30 : 
Salon orkeatrası ve salon danalarL 

MUNIH 
19: Musikili ilkbahar konuşmaları ; 19,20: 

Orkestra; 21 : Serenatlar (Bariton ve sop
ran seslerle); 23 : Haberler; 2-'.30: Hanı 
Bund orkestrası (Danı). 

l\IOSKO\'A 
18,30: Bir o pera piyesini nr.kii ; 22 : Ya~ 

bancı dıllerle emisyonlar. 

PRAG 
17.05: Hafif musiki: 18,05: Mandolin vs 

c itar musikisi ; 19,45 : Muhtelif ; 20,15: Şen 
caz kuarteti; 22,20: Radyo orkestrası; 

2,15: Plak ; 23,30 : Dans musikisi. 

MUNIH 
ViYANA 

19: Eilcnceli parçalar ; 20: Süel neşri • 
20,45: Şen musikili skeç ; 21,45 : Mizahi 

yat ; 20,40 : Muhtelif; 21,10: Karı§tk neşri
neıriyat; 22: P iyes "Medea"; 23: Haber. 

yat ; 23 : Haberler ; 23,30: Dans musi'kiai. 
ler; 23,20: Plik: 24,45: Cazbant. 

ViYANA 
Cuma, 22.5.936 

VARŞOVA 

19,30: Halk şarkılan; 20,10: Erkek ko
rosu; 20,55: Viyana operetlerinden parça
lar ; 23 : Haberler: 23,10: 5stonya şarkıla-

18,20: Piyano musikisi: 19: Koro • rı; 24,05 : Senfonik caz musikisi. 
Muhtelif; 21: Senfonik konser (Varıova 
fili.rmoniıi); 23,50: Danı. 

BUKREŞ 
18,15: Küçülı: radyo orkestrası; 19,20: 

Konserin devamı; 20,35 (1875 m.): Cilea
nm "Adriane Lccouvreur" adlı operası 
(operadan nakil); 20,35 (364 m .) : Plik ;, 
21,20: Viyanadan: Mahler'in eserlerinden; 
23,05: Plik; 24: Gece konseri, 1,25: Plllı: . 

BU.DAPEŞTE 
18,30: Piyano refakatile kllmet: 19: 

radyo salon orkestrası: 20,30: Puccini'nin 
"LA BOHEME" operası; 23,35: Çincene 
musikisi. 

MOSKOVA 
18.30 : Piyano - keman (Sovyd kompo. 

riıyonları); 20: Le Kok'un '"Camareo" 
operetinin radyo adaptasyonu; 22: Yabancı 
dillerle ncıriyat. 

PRAG 
17,10: Hafif musiki; 11,10: Kentet •e 

Posta - Parisien istasyonu sl'ft<eri 
H. P. 
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EKONOMi BORSA · PiYASA 
PIY ASA VAZiYETi 

Tüccar, yeni sene rekoltelerini 
knt'i neticelerle beklemektedir. Va -
kıa, buğday mahsUIUnUn bol olacağı 
h a k k ı n d a üm i t l e r g i t -
t i k ç e t a h a k k u k etmek
tedir. Fakat buğday mahsulU
nün miktan hakkında kat'i bir fikir 
edinmeden, buğday ticareti sahasın
da ona göre, bir vaziyet almak kabil 
olamryacaktır. 

Türkiyede şarao istihsalatı 14 MAYIS PEK.SEMDE 

Para Borsası 

Son zamanlarda Hollandadan da 
siparişler gelmeğe başladı 

.... 
Sterlin 623.-

1 Dolar 123,-
20 Pranıu fr&DC1 164.-
20 Belçika fran11 10.-

lataı 

626,-
126,-
167-

[Ba atttuaıar lgla 16aderlleeek mektupl&rm "EVienmeier alltunana• 

kaydlle ıönderllmeal ve mttmldln oldnju kadar ID8a olmaal rica olunW') 

Bu sene nekadar afyon mahsülU 
elde edileceğine dair bir fikir edin
mek sırası da gelmiştir. Çünkü ha -
valar her tarafta iyi geçtiği için, her 
sene afyon mahsulUnU ziyana uğra
tan dolu. bol yağmurlar gibi tabii a
fetler olmamıştır. Maamafih afyon 
mahsulUnUn bol olacağı, piyasada 
afyon tacirlerini dUşUndUrmektedir. 
ÇünkU elde stok mallar vardır. Yeni 
sene mahsulü de buna ilave edilecek 
tir. Bu vaziyet karşısında uyuşturu
cu maddeler İnhisarının alacağı ted 
birler hakkında da malumat yoktur. 

Bu sene fındık mahsulUnUn de 
bol olacağı anlaşılmaktadır. Her se
ne bu mevsimde Karadeniz mınta -
kasında fındıklar doludan ve şiddetli 
soğuklardan mUteessir olurdu.Bu se
ne böyle olmamıştır. Fındık fidan -
lannda görUlen tomurcuklar hava • 
ların iyi gitmesi yüzünden ıittikçe 
büyUmektedir. 

Tütün fiatleri 
Jstanbul tUtUn piyasası dur&.mdur. 

Son gUnlerde Almanyadan engin tU 
tünler üzerine sipariş artmıştır. İs -
tanbul piyasasında tüccar elinde 
mevcut stok 100 bin kilodan ibaret
tir. Bu malların ekserisi Çekoslovak 
ya rejisinin mimakasasma bağlan -
mıştır. 

Polonya rejisinin açtığı mUnaka -
gaya numuneler BUkreş yoliyle Po
lonyaya gönöderilmiştir. Satın alı -
nacak tUtünler, Trabzon, Samsun, 
Bafra, Taşova, Düzce, Gönan, Trak
ya, lzmir tUtUnleridir. 

Tunus'+ beynelmilel 
üzüm konCJresi .. 

Teşrinievvel ayında Tunusta bey
nelmilel bir üzUm kongresi toplana
caktır. Bu kongrede görUşUlecek me 
&eleler şunlardır: 

1 - Bağ çubuklan, 
2 - Yaş üzUm 
3 - Kuru Uzüın, 

4 - Uzüın suyu ve kullanışı 
5 - UzümUn tababet i.lemindeki 

kıymeti 

6 - Uzum lstihlakini arttırmak 

için propaganda. 
Tunusta toplanacak olan beynel

milel üzüm kongresine Türkiye de i~ 
tirak edecektir. 

Avustralyada tütün 
sarfiyatı 

Avustralya Ticaret ve Gümrük 
Nezaretinin verdiği malumata göre, 
30 Haziran 1935 de biten mali sene 
zarfında bu memlekette adam ba
~rna 2.87 libre tütlin sarfedilmiştlr. 
Bu miktar şu tarzda ayrılmaktadır: 
2,11 libre mamul tütün, 0,04 libre 
puro ve 0,72 libre sigara. 

No. 23 

Ademle Havva 
Bilrhan CAIUD 

özlemedim mi. Sorulur mu hiç. 
İstanbul özlenmez olur mu? Fakat 
içimdeki o ukde bu sevgiye Ustun 
çıktı. Istanbuldan her gelene sorar
dım: 

- Hala sokaklarda tüküren var 
mı? 

Sorduklarım bana gUldUler: 
- Tabii! 
Şimdi hasretllsine kavuşan bir l

~k gibiyim. lstanbulu göreceğim di
ye sevinçten kalbim çarpıyor. Dün
yanın bu en güzel parçasını inun 
:Avrupada çok oturduktan sonra gö
rUr8e içi acır. Neden bllhem, tabla.
tin bu emsalsiz hediyesine karşı 
çok ihmalciyiz. Alikasısız. lnsan 
nadide bir gUl görUr de UstUne tU -
kUrür mU. Yoksa onu seve seve kok
lar mı? 

inhisar idaresinin 

TUrklyede f&r&p i8tihsalltı gittik
çe artmaktadır. Bilhaua İnhisarlar 
tdaresl tarafından yapılan tarapla
rın iç piyasalarda sarfiyatı yava, ya 
vaş çoğalmaktadır. Son bir iki sene 
içinde inhisar şaraptan yalnız iç pi
yasada değil, dış pazarlarda da rağ
bet görmeğe başlamıştır. 

Geçen senedenberi lsveç Inhlsar 
şaraplannın en iyi müşterisi sıraaı
na girmiştir. lsveç tarafından alı -
nan şaraplar, Tekirdağı fabrikası ta 
rafından yapılan dömisek beyaz ta
raplardır. Bu tarap tipi, tsveçte ol
duğu gibi, Holandada da rağbet gör 
meğe ba,lamıştır. Son zamanlarda 
lnhisar İdaresine Holandadan nUmu 
ne olarak siparişler başlamıştır. Bu 
numuneler arkasından daha geniş 
mikyasta siparişlerin geleceği ümit 
edilmektedir. 

İnhisar şaraplarına Bekikadan 
birkaç firma da talip olmuştur. lnhi 
sarlar ldaresinin geçen sene Anvers 
sergisine iştiraki, Tilrkiye şarapları 
nın Belçika piyase.aında tanınması -
na sebebiyet ven.niı:ıtir~ 

lııhisadar ld,resi likör satıştan 
için de Avrupada maruf firmalara 
nümuneler göndermel,(;edir. Son za
manlarda Almanyadan çilek, ahudu 
du likörleri üzerine birkaç sipariş ol 
muştur. 

İnhisarlar Idaresinin Filistinde 
Telaviv şehrinde açılan beynelmilel 
sergiye gönderdiği likör nümuneleri 
pek beğenilmiştir. Yakında Filistin
den likörlerimiz Uzerine siparişlerin 
başlayacağı ümit edilmektedir. 

Türkiye liköörleri evsaf itibarile 
Avrupa likörlerini n ekserisinden 
yüksektir. Çünkü likörler, bazı fab
rikalann yaptığı gibi, esanstan değil 
doğrudan doğruya meyvalardan ya
pılmaktadır. Fakat böyle olmakla 
beraber, İnhisar likörleri Avrupa pi
yasalarında. pahalı görülmektedir. 
Bundan başka Avrupanm bilhaasa 
Fransanın bütUn dünyaca tanınmış 
likör firmalarına reka'1et yapmak i
çin, bu sahada büyük fedakarlıklara. 
ve bilhassa rekla.ma ehemmiyet ver 
mek lazımdır. 

Tekirdağı şarapları için büyük 
masraflarla reklam yapılmadığı hal 

yemeden lstanbulu bekliyor. 
Hayal ve ben onun bu heyecanın

dan tamamiyle uzağız. Ben çok öz
lediğim annemi göreceğim için sevi
niyorum. Bu &evlnçte artık Hayale 
tamamiyle sahip olmak zevki de 
var. 

Istanbula kolumda sokakta yahut 
bir mağaza tezgahında bulunmuş 
frenk kızı ile değil, gene tstanbulun 
kıymetli bir incisi ile döndUğUm için 
başımda tatlı bir gurur rüzgarı da 
esiyor. 

Şevket Vamık bey Mhiden bir Is
tanbul lişıkı. İstanbuldan bahseder
ken !esi titriyor, gözleri yaşarı
yor. Bu adam yıllarca bu sevgisini 
nasıl saklamış bilmem. Şimdi bir 
nostalgique sersemliği içinde yemek 

Nihayet Şevket Vamık bey lstan
bula kavuştu. Fakat daha Sirkeci 
rıhtımında onun yüzünü buruştur -
duğunu farkettim. Sebebini de anla
dım. Otomobile bineceğimiz sırada 
merdivenlerde biriken ha.mallan 
gördü. Bir tanesi hatır hatrr yediği 
karpuzun kabuğunu gayet tabii bir 
hareketle fırlattı. Attı. Ve üstü ba
tı kir içinde, kokusu daha uzaktan 
duyulan pis bir dilenci kadın bir 
çingene kadını A vrupadan gelen yol 
culardan yağlı bir sadaka koparmak 
için sırnaşmağa başladı. 

Şevket Vamık beyi likırdıya tut
tum. Bizi karşılamağa gelen Hayalin 
amcası ile bizim emektar Hayreddin 
ağa eşyamızla meşgul oluyorlardı. 

Şevket Vamık bey Avrupa muaşe-

. 

,arap laboratuvarı 

de, iki beynelmilel sergide teşhir e· 
dilmesi yüzünden, İsveçte Holanda
da da rağbet görmüşttir. Şarap ibra 
catrnı daha ziyade artırmak bu vesi
le ile memleketimize pJ.ra sokmak 
kabildir. Fakat şarap fiatlerini daha 
ucuza mal etmek lazımdır. Fakat dı 
,arıya ucuz şarap verebilmek için, 
herşeyden evvel, iç piya.~ada şarap 
sarfiyatını arttır:mak çarelerine baş 
vurmak · ap eder Başka memleket
lerde şarabın himayesi için, üzüm 
ev şarap ~nleri yapmak auretile 
UzUm ve şarap istihlakini arttırmak 
yolları aranmaktadır. Türkiyede de 
•arap sarfiyatını arttırmak için, bu 
gibi tedbirlere ihtiyaç vardır. Bugün 
kil şereit altında şarap sarfiyatı 

mahdut sahaya inhisar edecek, ve 
bu yüzden şarap fiati de ucuzlamı
yacaktır. 

20 Drahmi 20.-
20 tıviçre fr. 115,-
20 Çek kuron 14,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 4!1.-
Llret vesikalı 1!10,-
Florin 12.50 
Avuıturn tilin 22.-
Mark 21,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22.-
Yen 30,-
lsveç kuronll 30,-
Altm !173.-
Banknot ~41,-

Çekl e r 
Pariı ilıerlne 
İnciliz Uzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Le'l'a 
Florin 
Çekoslo·uk 
Avusturya 
Martı: 
İsveç kuronu 
İspanya pueta 

Esham 

84,-
23.-

420,
aa.-
16.-
52,-

196.-
14.-
24.-
32,-
24.-
24.-
23.-
34,-
33,-

975.-
243,-

12,03 
625,75 

0,79.33,-
10,12,10 

4,67,96 
2,45,40 

63,96,62 
1,17,42 

19,13 
4,24,75 
1,96,75 
3,09,13 
5,11,12 

İt Ban.kuı Mü. Kupon kelik 85.-
,J • N. 9.90 
ı. ı. Hamiline 9,90 
Anadolu ,; 60 24,-

" %100 41,-
Slrlretihı)'t'iye ıs.-
Tramvay 19,75 
Bomonti Nektar Kupon 1ı:e1l1ı: 7.85 
Terkoı 1%,40 
Aılın Çimento 10,55 
Merkeı Bankası Kupon kesik 63,75 
Oımınlı Bınlı:ası 26,-
6.arlı Uerlıu ltcsunl • •~ 

f ıf 1 1rraırar 
Türk Borcu I 

" ,. II 
• • III 
htikruı dahili Kaore n.tk 
Erıanl A. B. C. 
Sıva• luurum I Kupon k•lk 

• • II 

Mısır TaltvUlerl 
11861 --1903 II K. kesik 

23,50 
22,50 
22,50 
04.50 
!15,-
96,50 
96,50 

--
B 1 • t d 1911 lll K. keailı 

u garıs an a şar~p , 1 • " v 11 a t 
88,50 
83,SO 

89,50 
84,SO 

ihracatı artıyor . 
Bulgar İhracat Enstitilsünün ver

diği malumata göre, Bulgar şarap
lannm ÇekMlovakyıı.ya ihracatı art
maktadır. Iki sene evvel Bulgaris • 
tan Çekoslovakyaya 40.000 litre şa
rap ithal etmiş ve 1935 te ithalat 
hemen hemen iki nisli artmıştır. Bu 
yılın ilk aylannd- Bulgaristandan 
Çekoslovakyaya yapılan ihracat ise 
marta kadar 300.000 litreyi bulmu~
tur. 

Ihraç ~ilmi• olan ,araplarm hep
si yemekten sonra içilen nevilerden 
olup, timali Bulgaristandan gelmiJ
tir. Bundan sonra Cenubi Bulgaris
tan şaraplannm ihracatına başlanı
lacaktn. 

Uyuıturucu maddeler 
inhisarı direktörü 

4ınum 
A1ladohl hen Xupon lielhı:: 

.. III 
Anadolu Mümessil 

lMO 
«,10 
47,50 
51,40 

Mısır da lzmir panayirine 
ittirak ediyor 

lzmir panayırı için hazırlıklara 

başlanmıştır. Alınan haberlere göre, 
bu seneki panayıra dı, memleketler
den daha fazla ittirak edenler ola
caktır. Mısır hük(imeti, panayıra iş
tirak edeceğini lktısat VekA.letine bil 
dirmiştir. Suriye demiryollan idare
ıi de panayıra iştirak edecek Suriye 
liler için tenzilatlı bir tarife tatbik 
edecektir. Bundan başka mesajeri 
martim, Romanya vapurlan ve di
ğer vapur kumpanyalan da panayı
ra gidecek yolcular için yüzde kır
ka kadar tenzilatlı tarife kabul et
ınişlerdir. 

Boı geçen günler .. 
Istanbuldan Melli imza.sile: 
"Er.ıincanlıyam. Yükaek tahailimi 

g6TJMk il.ıere buraya gekiim. Hiç 
kimaeyi tanımıyonım. Yalnız tah3il 
arkadaşlanmla temaatayam -ve bir 
ortahalli ailenin yanında panaiyoner 
olarak otunıyONm . .Arkada§larımtn 
birçok tanıdıkları kadınlar, göf'Üf -
tükleri kızlar var. Ben iae yapayal
ntzım. Tatil günlerimi tek başıma 
sokaklarda dokışmakla, sinemaya, 
gezmeğe giden çiftleri hasretle sey
retmekle geçiriyor ve kalbimde bir 
acı duywyonım. Niçin be?ı yalnı.ıımt 
Kendisine dertlerimi açacak bir ar
~m bile yok. Ho~, arkada§la
nmdan ek.!~, şivemin biraz "ta§
ralı" o~nda?ı beniml~ hafiften eğ
kmiyor1ar. Buna -pek akiırış etmi
yorum ama, e"Vinde pansiyoner ol
duğum aileni" 17 • 18 ~lannd4 bir 
kı.ıı oor, o da ayni !Uretle eğleniyor. 
Ve beni en çok mw:ızzep eden o. 
Gençliğimin bo~ geçen günlerini M

~l doldurayım1" 
Olgun ve içli bir gençsiniz. Yalnız 

biraz iradeniz eksik. Iradenizi kuv
vetlendirmeğe, şiveni%i düzeltmeğe 
çalışınız. lddia edebiliriz ki, mah
cupsunuz. Bu, urımız için bUyük 
bir kusurdur. Mahcupluğu bir tara
fa bırakınız. Boş geçen günleriniz, 
şimdilik, birkaç Bene, tahsilinizi bi
tirene kadar, hulya yerine çalışma 
ile doldurunm. Sizin kuvvetiniz ça
lışmada olmalıdır. Bunu yaparsa
nız, kendi sahanızda. çabuk meşhur 
olur.runm ve o zaman, her teY sizin 
ayağınıza gelir. 

• 
Fena bir ômlr 

Be§iktaştan K. L. imza.sile: 
"Dört aenedir e"Vliyim. Kocam bir 

şirkette çalışıyor • .Az bir ücret alı
yor. iki aenedir girdiği şirkette, 
kendi.!inden aonra gelenlere sam 
ya11~e; 1cooom MUClt .-at
~~ ~1/t 7uılde o
'""' .,ıt;tM <0rttWsı•elHar. Kemft.!C 
ço'IC ma.ıltlm bir adam olduğu için 
ağzınt açıp bir şey aöylediği yok. 
Bir gün, aklıma geldi, gidip müdü
rü göreyim dedim ve gittim, gör
düm, ona oo.riyeti anlatttm. Müdür 
beni dinl~di. Jl'akat tuhaf tuM/ ba
karak: "Sete bir gün baM gel tü bu 
mesele hakkında görüPrüz" <keli. 
Kıpkırmm keailerek çıktım ve pek 
tabii gitmedim. .Aradan bir ay geç
ti. Kocam bir akfam eve mah.wft ve 
kederli döndü. Yaktftda firkettm1 
birkaç kifi çıkclraccıklannt, madiıriln 
kendirini <Ü çıkclracağtftt a~ZecH. 
Bütün bu 'tlerift benim yU.ıümdeft 
olduğunu anladım. Eğer kocam i§
ten çıkar3a aç kalmak ihtimalimiz 
oor. Ne yapayım.1" 

geldiği kadar yardım ede.,riz. 

• 
Aık imha edilir mi ? 

Beykozdan B. Bahri: 
"Dü§kiın bir kadtnı se"Viyomm. 
işi daha fazla ileri götürmemek 

için, bir zaman bu kadından uzak
laşm.ı~tım. Fakat zaman bana gös
terdi ki, gayretlerim beni bu kadın· 
dan ayıramaz! 

Bizden öğrenmek i.!tediğim bu 
§ekilde bir çare değil. Bazı adamla· 
nn evlenmeden önce, çılgın gibi .!ev
dikleri kadınlan, evlendikten sonra, 
sevmediklerini mU§ahede ettim. De
mek oluyor ki, onları blribirinden 
ayaran :ıey cinsiyet ve münasebetle
ri. Ben de bu kadın1a dü§er kal
kar.!am, acaba ondan hevesimi alw, 
bırakır mıyım1. l~te 6ğrenmek '3-
tediğim nokta but Yani bu şekilde 
bir müt'<a.<tebetle pis bir ~kı imha 
etmek mümkün müdür1 Değilse ne 
için,,, 
Eğer "aek" denilen şey herhangi 

bir mUnasebet ile geçen !jey olsaydı, 
"allka" denilen hadiseyi nasıl tari! 
ederdik? Eğer siz bu kadını seviyor
sanız, hakikt manasile seviyorsanız, 
söylediğiniz tekilde bir münasebet 
sizi ondan soğutmaz. Maamafih bir 
tecrllbe ediniz. 

• 
Onu bırakmak istiyorum 
Istanbuldan E. Birkan imzasile: 
"Hayatımı kazanmışım ve !3 ya

~ndayam. 7 aydanberi bir oosıt11 
ile tanıffığım 18 yaşında güzel bir 
kızla aı~yoruz. Bu müddet zar
fında kendisini .!ebepsiz birçok de· 
falar kırdığım halde gene beni ter· 
ketmiyor. Bir gün kendisine hayat 
arkad~ olamıyacağımı kat'iyetle 
aöyledim, fakat o sUkut ve gözycıt· 
Zan ~ mukabelede bulundu. Ben
den ewel birisile epey bir müddet 
s~m~ler. Böy~ olmakla berabq 
onu gene seviyor ve f azlasile seoı1~ 
yonım. Bıraktığım takdirde hayattı 
kiiseceğini de biliyorum. Onu bt· 
rakmak istiyorum. Ne yapaytm1" 

Bir şeyi bozmak, bir şeyi kırmak 
kolaydır. Şapkanızı alır, gidersiniz. 
En kısa ve dUrUst yol budur. Fakat 
bir ıeyi yapmak, yaratmak, kurmak 
güçtür. Insanlar ise güçİUklerle mü· 
cadele nisbetinde insanhklarım ken
dilerine karşı ispat ederler. Mtişkül· 
den kaçınmak zayıf kimselere mah
ıuetur. 

Tünel hanı lnıaatı 

Yapılacak bir şey yok. DUnyada 
fena. insanlar da var. Ve ne yazık 
ki, hazan inaanm istikbaline h&klm 
olacak ınevkilerde de böyleleri bulu· 
nur. Eğer uğraşılmak istenae, bu 

Uyu,turucu maddeler inhisan dl- ------------- - ahllksıs adama. birçok şeyler yapı
rektörü Hamza Osman Avrupada bir ettikten sonra Hamza Osman ihraca- labilir. Fakat hem tehlikeli, hem de 
tetkik seyahatine çıkacaktı. Öğren - tı artırmak maksadile Avrupaya se- namuslu bir kimsenin yapabileceği 
diğimize göre bu seyahat şimdilik ya.hat edecektir. Bu seyahat esnasın ıeyler defildir. Naçar, bekliyeoek -
bir teahhura uğramı§tır.Yeni sene af da, afyo!l alan mUesseselerle görü - siniz. Kocanız açıkta kalır ve it bu· 
yon mahsulü kat'i .. ıarak tebeyyün şecektir. lamazaa, bize yazınız, ıize elimizden 

Karaköyde yapılacak büyük tünel 
hanma alt proje nafıa veklleti tara· 
tından tudik edilerek §irketler ko
mi.lerliğine gönderilmiştir. Vekllet, 
projeyi esas itibarile kabul etınif, 
fakat tef errUatta değişmesini lüzunı· 
lu gördUtll bazı noktalar haklrınd• 
na.zan dikkati celbetmiştir. Bu ci
hetle, veklletin nokta! nazarına uy• 
ıwı bir şekilde tashih edilecektir. 

Şirketler komiseri bugün Tünel 
firketi direktörlUğile temasa geçe -
oek ve lnp.ata en kısa bir müddet 
içinde bqlamuı temin edilecektir. 

retini yemiş yutmu, bir adam oldu
ğu için daha Nisteyken mektupla -
rında otele ineceğini yazmıştı. Ba
bam verdiği cevapta hepimizi köşke 
beklediğini söylediği için onu bu fik
rinden vazgeçirdik .. Biz otomobile 
binmek için acele ederken Hayred
din ağa: 

- Sirkeci iskelesine kadar zah
met edeceksiniz, dedi. Beyefendi mo
tör gönderdi. 

Babam iyi du,unmü9. KadıköyUne 
geçmek için en iyi fikir. Şevket Va
mık bey bundan çok memnun oldu. 

Tatlı bir hbiran sabahı motörle 
Kalanu9a geçi' hepimizin ho9una 
gitmişti. 

Şevket Vamık bey şık bir seya -
hat kostUmU ile hovarda ve modern 
bir derebeyi gibi ylrnü yıldır gör • 
mediği lstanbulu seyrederken: 

- Babana nasıl te,ekkür etmeli 
bilmem. Diyordu. Kadıköytine va. -
purla geçerken bana yıllarca mem
leket hasreti çektiren o vak'ayı ha
tırlıyacaktım. Bu gUzel şehri deniz
den se}Tetmeli zaten! 
Kalamış iskelesinde babam bizi 

bekliyordu. 
Bu pek heyecanlı bir sahne oldu. 
lki ihtiyarm eski arkada.tlıklarmı 

tazelemeleri pek firaklı idi. Fakat 

biz onlan görecek halde değildik. 
Hayal de ben de aanki yanşa çık
mış gibi bir an evvel köşke varmak 
için koşuyorduk. 

Bana yollar, bahçeler, evler değiş
mhı gibl geliyordu. Bir yıl sUren ay
rılık bana bunu duyurursa, Şevket 
Vamık bey kim bilir neler hissedi· 
yor. 

Zavallı rnnenı zahmetle salona 
inebilmiş. Ona gelinini babam tanıt
tı. Ağlıyordu kadıncağız. Sevinç ağ
laması. 

Bizim ev bugUnktl kadar heyecan 
görmemi,Ur. 

Annemin bütUn emektarlan srra 
sıra ~lmlzdeler. Uzak ye.km hısım 
akraba takım takım dökülüyorlar. 
Bir fırsat bularak yıkanmak için 
yukarı fırladık. 

Bizim eııki adetleri bırakmıyanlar 
yoldan gelene biraz olsun dinlenme 
fırsatı vermeden "ho' geldiniz., e 
ko~uyorlar.Babam bugün o kadar ne 
şeli ki, hatta Şevket Vamık beyin 
de dinlenme ihtiyacını hatırlamıyor, 

Elbise deği\liP a,ağı indiğimiz za
man koca aalonda oturacak yer kal· 
mamıştı. 

Benim A vrupada Hayalle nif&n • 
landığnnı bilenler, meraklarını baı· 
tırmak içiu bir iki gün olsun sabre-

dememiJlerdi. 
Hayal de bugUn bir zambak ka -

dar güzeldi. En tık elbiaelerinden 
birini giymi9tl. Gelenler araamda 
vaktiyle aramızda uf ak tef ek mace
ralar geçen kom9ular da olduğunu 
görUyorunı. 

Kadın teceuUıU ne· mUthi9tir. 
Hayal bu kalabalık aruında kendi
ne tanıtılanlarla konu9urken bUtUn 
gözlerin ona çevrildiğini, iskarpinl
n in ucundan, saçlar m teline kadar 
en çetin bir imtihandan geçirildiğini 
hi.aaediyorum. 

Parlate yaptırdıft elbi.le içinde 
zarif hareketleri beni bile yeni bat· 
tan çıldırtacak kadar culbell idi. 
Annemle yalnıı kalıp Hayal haldan
dakl fikrini öfrenmek latlyordum. 

Çiftehavuslarda oturan ahbapla • 
nmııdan bir ıenç hanım da liyare· 
te gelmift.1. 

A vrupaya rf.tmezden evvel ara • 
mızda oldukça uzun ıUren ve ancak 
benim seyahatimle kesilen tatlı bir 
mUnasebet vardı. 

Ben yakın komşumuz Ragıp beyi 
merdivene kadar ge<:irmi• dönüyor
dum ki, bu da vedalafmıt salondan 
çıkıyordu. Merdiven b&fmda kartı • 
laştık. 

Elini uzattı: 

- Tebrik ederim Klmran beY• 
dedi. Nipnlın çok güzel kız. 

- Te9ekkUr ederim. MUballğa ~ 
diyor1unuz. 

Manalı bir bakıfl&: 
- Artık ualu oturacakam, defi' 

mi! 
Dedi. 
Toy bir mektep çocuğu gibi ıııal

dım. 

Elimi acrta.cak kadar ııkarken Ui 
ve etti: 

- Zaten kadınlara ııtırap ver -
mekten zevkalıram değil mi? 

Merdiven bafmda lUzumuıı~ 
ful& ıilren bu konUfJDamızm ~ 
bir dedikoduya yol açmumdan kot' 
kuyordum. • .. ı 

Zaten epey aöylenmi§tlk. Sırf ~ 
olaun, 11.Jmdı deflfain diye: 

- Beyefendi ne llemdeler, ~ 
dlm. 

Elimi bırakmryarak cevap verdi= 
- lzmirde... Sen çok kalacak rO" 

sın burada! 
- Belki bir ay! 
- Görüşelim. 
- Hay hay. 
- Kaya beklerim bir gün . 
lfildlm: 
- Emredersiniz! 

f Arkul vt' 



Fenerhahçe mi, Beşiktaş mı? 

lstanbul ıampiyonu bu 
haffa belli oluyor 

~I ve ııpfai l•ıan derisi 
~dan IOnr& Jl&clcle er
~ kaldı; derisi açtı; etinde bir 
-l'l1l doymıyan, cam, çivi yiyebilen, 
lliıranttıytl kaldıran midenin uçuru
llıl'Q 'VVdl. Bu deride ormanlan yu
~ Mutodoute'larm lüeleti kımıl· 
~ Bu bdm derili homurda· 
~.bir teY bulamadığı için llacl-

teııın: kendlainl yiyordu: Kanındaki F b h s·· G 1 t B ......... 
~- kurtulmak 1ç1n cı-ı.ıe • ener a çe, uneı, a a asaray ve eııuaı 

~kapatmam olmağa ramydı; için· Lı•• 1 • d b• d ti k k 1 • • 1 d ~ cebemıemm aıevt a1ııma vuru- il up erı arasın a ır os u mu ave e11 ımıa an ı 
,.., ds1erinln karaltmmda acalp 
1ıliı alev erkek olmak prtlyle öltller Kultlplerinln bunal lflerlne alt lıpn•larmda latanbul pmpiyonu 
~u. Siyah alnmm haftalardan· blrtalam pOrislert ortadan kaldır • meydana çıkacatJ lçbı. puar gtbıktl 

llraı tadıHlindeld daamllf mak pyell1e cl6rt lılly8k tultlp lda- müahahlırm btlytlk bir ehemmlye 
~ amulan bldıramlJOrdu. reelleri )'81'1ııde bir kararla aralarm- tl olduğunu analtmak ltızumauadur. 
~ llmlar içinde bayılmak, 6lmek da bir doetluk mlkaveleal lmr.aJım'f Şeref etadmm bu maçın ehemmiye
lali: balta, topuz, lobut, hullla ki • lardlr. Mukavelenin bnalınmuı l - tile miltenuip bir 8eyircl kltleelni 
...... lurpalJyUı bir kıyamet bekli • çln yapılan toplantılarda btlyü htıa tatlap edemlyeceltnl clttfUDen mm· 
~ Emdi uyuduiu aman, eti, nfl niyet g&Renm munbbıallr, bil- tak& ve kulüpler labetli bir kararla 

111UJDuyordu. ır.ilmeye, b- bula, oyuncu ayartmak mwleıdnln mUaabüayı Taladm atadma ahmt -
~ muhtaçtı; öpen dudalm it· önflne geçmek lçln, kulilbllne herlıan lardır. Puvan vaziyetinin, geçen 88-
~e, ditlerin attngUltlne muh- gl bir 1ebepten ıtıcenerek diğer te- ne Fenerle Galatuarayda olduğu gi 
-çıı. (laha kılkan kam, homurda • fekldlle girmek isteyen oyuncuyu bl çok enteresan bir f8kll a1mu1 ma 
~. ~ kam onu boluYordu. aJmamatı taahhtıt etmlfleıdir. Bu çın ehemmiyetini bir kat daha tula· 
~: Her tarafı çarpıyord1L vn- karar eporwnuz namma en ehemmi· laftmnıttır. 
~u batkYan damarlardan, ıöi· yet verilecek bir mevsudur. Bundan Fenerbahçe yenllcllil takdirde Be
~ h'l*den etten kuduruyor, bl· acmra, yetipıelerl lçln 1enelerce e - tlkt&fla puvanlan milaavi olacak ve 

dolan kalbi nabmm parçalı • mek urfedilen Be,ıktqm Şeretın1 pmpiyonun be1ll olmuı için ayni 
~-B&mayen bnmdan •U kur- l'ener forvetinde, l'enerbahçenln kulüplerin blr daha brfılafmuı l • 
~ 1Mıt on dılrUrahk 6lthn11, bir Necdeıtlnl Gatatuaray lraleeinde tızU cap edecektir. Abl halde Fener 2 ve 
h.~ clttlye vereceği mtımu hay- lerek •yretmlyeceğlz demektir kl, ya 4 puvan llerile atlayacaktır kl, bu 
~ bağrmda buJmaia ruıydL bu huausta fm11Janan mukavele dl- takdirde alyah beyuldann pmplyon 

""'~ • r l ı l n l yırtan &&derle ctu- ter kultıplerlmize ele örnek olablle • hık Umidl ortadan kalkacak demek-
~ Mr noktaya çılchrm&ya 'bqla- celr mahiyettedir. tir. 
~. ~ balayord1L Bisınetçl ka4m l'enerbahçe, Betiktaf, Galatua- Aynl glln Tablm stadında Galata 
-..... .kuttu: ralr ve Gtlnet kultıplerl arumdaki 11.1'1.J • Slleymaniye, Gilnet - Eyilp. 
~bir araba durdu; aisl bir anl•tm•y& bir muJmddeme ol • Şeref .ıaclmda latanbulapor - Top-
bMi 1 mat tuere Gaiatuaray • Gtıne, mub kapr, l'ener stadmda da Beykos - Hl-
,.. "•elde anı.dı:Seallı efendl ull telltlle, l'enerbahçe • Betfktat muh W ve Vefa ·Anadolu brfıJafacak· 
~-;: ~'Qftu, lçmlf ve arabayla te1ltl Bulran içinde bir • mtı.büa lardJr. 
~; JalDı alnı ..ıer çok IU'hot yapacü]ardJr. Aynca her lene tek- • 1 L D 1 • 1 it L •• 
:&.....~ ki arabdan ~u: l'U' etmek bere muayyen tarihlerde T. s. it. lataalMd F..._I AJe-l•lm•• , 
~ ~ koca11Dm rtıtbe aldı· d&t blflp arumda bir turnuva ya- 16-5-ttse camarte.t dd ,..Ddac:ü mac 
......-......._ halde 4e1ildl; 8tlleJ- pılıcü ve pllbe bir kupa ftl'lleoek• ları ır .. ltMı: ._....euu -. te....,.n 
~-~ llttllrtm IOll1'a o blo'* tir. ..t 15 ..... Talllla; •• Am .. J!._~ 
~ ........... Kapya IWll .blıtmanm mlhlm ...ıarmdan :aı.hnl•n wt 11,SO ..._. Jlalld -uar 
~ ~ 1roe1mm aarhaetuıun& biri de, kultıplerlmlse her bektmdan lenf etac1ı: ı....w.,or • Toplraps B 
~ Ke==J•r ba _....,_._...., menfaat temin etme,en •-' ecne- ..,._,," mt 15 ..._ B.ı.a.&Bn Ulah. 

......- ~--...... -304 T.aim ..... : Gtllllt-B71' B tehn1•n \t-... .._~ acrm•h 1dller. bl taJmnlar yerine, her 1ene A""'1p&· aat ıs.45 büem Suf Tescan. Galatauray
t..::' 111.un efendi bmmula blltfln nm en maruf Ud eklblnl getirtmek Sil~ B tehalan aat u,30 hakem 
.. ~ tltdefa l&J'hot plmit ola • kararmm verllmft olmamdır. Bu iyi Feridan Kdlıç. Fenerbahce-B~ilrta• B te-
~: ~ mademki Maolde erkek- neticeyi temin eden tefebbtlaleri teb k~~1=t ~Cils=-T~ maçlar: 
• .. :::-!.~bir 1enedekl bu tı- rik ederiz. v ... ttaclı: Alan ciisc:lall Ali Ratnn: 
~ ~ ba Karqtimr'tlk - Fener Ydmu A tümalan 
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'~)'lllapollalecl.a-tn~~ ·~-~~~!•c~t .......... '--. :~~ ::! ::"i.~ı.::.!ef:: 
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aim 9tadmda IUt 14,SO da Peur'bebce • 
GalatuarQ ta""'•n arumda 134 - tS5 
..... a t•kım•an IUDNODlak map ,.. 
pdacaktJr. 

4 - Map mlteüi.p aporcalann tenktim 
etmİI kupa ,,. mada1Ja&ar• tcvai edilKCk
tir. 

S - A7DJ ctiD aat u te Bebek köJUD· 
de denia J&l'Jlian J&pdacaktır. 

1 - Klipler Tab&m aıadma cinnek içuı 
daveti)'elenni Böle• merkuindea alacak
lardır. 

7 - llabtelif INldalra kannm• atlet 
deaiKi •• ..... iiJelerile kupa kuua
DUI ldilpleriD tenü mllkafat euıa1111da 
bauat balunmılan ebemm.ı1etle rica oha-
Dar. 
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ltalyanlar 

Filistin hükumetini 
protesto ettiler 

Kudüs, 14 (A.A.) - !talyan Ge
neral konsolosu, Habeş imparatoru 
Selasie'nin resmi surette kabul edil
miş olmasını Filistin htikümeti nez
dinde protesto etmiştir. 

Hobe§lere silah satanlar 
Adisaba.ba, 14 (A.A.) - İtalyan 

maka.matı, Habeşlilere siliih satmış 
olan bütiln tacirlerle ltalya aleyhin
de hissiyat beslemekte oldukları aşi
kar ve malfun bulunan eşha,sı mem
leket haricine çıkarmağa karar ver
mişlerdir. 

Necaıinin lcütüphanesl 
Roma, 14 (A.A.) - Messaggero, 

gazetesinin Adisababa muhabiri, Se
lassie'nin kütüphanesinin halihazır
da İtalyan valisi tarafından işgal e
dilmekte bulunan imparator sarayın 
da el sürülmemiş bir halde bulun -
muş olduğunu bildirmektedir. Bu kü 
tüphanede bilhassa soİı seneler zar
fında Habeşistan hakkında yazılmış 

olan bütün eserler mevcuttur. Bu e 
serler de bizzat Necaşi tarafından 
yazılmış notlar vardır. 

Garedeki Habeş hükumeti 
Londra, 14 (Tan) - Röyterin 

verdiği mahlmata göre yeni Habeş 
htikCtmeti Goreye yerleşmiştir. Bu 
şehrin halkı dört bine yakındır. Gar 
bi Habeşistandaki İngiliz konsolosu 
yüzbaşı Erskingin bir raporuna göre 
bu civarda tam bir süktı.n hüküm sür 
roektedir. Habeş otoriterleri, dağlar 
dan gelen silhlı firarilerin çıkardık
ları kanşrklıkların önünü almak için 
sıkı tedbirler almışlardır. Cepheden 
dönen garbi Habeşistan ahalisinin 
bir kısmı tarlalarile yeniden meşgul 
olmaya başlamışlardır. 

Damadiyle oğulları 
lfalyaya dönüyorlar 

Roma, 14 (Tan) - Habeşistanda 

bulunan Mussolininin iki oğlu, yeğe 
ni ve damadı Kont Ciano bugün hal 
kın ve askerlerin büyük tezahüratı 
içinde vapura binerek, !talyaya hare 
ket etmişlerdir. 

Maarif 

Muallimler için Heybe

lide kamp kurulacak 
Muallimler için Heybelide bir 

kamp kurulacaktır. Bir ay devam e
decek olan bu kampa iştirak etmek 
istiyen her muallimden on beşer li
ra alınacaktır. Ayrıca talebe için de 
iki ay devam etmek üzere ücretli 
kamplar kurulacaıktır. 

• Bugün yapılacak tayyare ihtifa
line bütün izcilerin iştirak etmeleri 
dün maarif müdürlüğü ta.rafından 

mekteplere bildirilmiştir. 
• Universite profesörlerinden Kes

ler, dUn beynelmilel nUfus hareket
leri mevzulu bir konferans vermiş -
tir. Konferans üniversitece tertip e
dilen umumt ve serbest konferansla
rından sondan bir evvelidir. 

Kudüs mahallelerinde 

örfi idare 
Kudüs, 14 (A.A.) - Şehrin eski 

kısmında dört mahallede örfi idare 
ilan edilmiştir. Bunun sebebi iki Ya
hudinin öldürülmesidir. Bu mahalle-
lere saat 20 ile 6 arasında girmek 
yasak edilmiştir. Bazı yahudiler po

lis himayesinde şehri terketmektedir 
ler. 

Filistin garnfzonları 
takviye edildi 

Londra, 14 (A.A.) - Milstemle
kat Bakanı Thomas Avam Kamara
sında, yeni karışıklıklar ihtimaline 
karşı Filistin garnizonlarının takvi
ye edildiğini bildirmiştir. Son hfi.dise 
lerde 600 kişi tevkif edilmiştr. 

Tayyareci Mollison 

Londraya döndü 
Londra, 14 (Tan) - Tayyare ile 

yalnız başına Londradan Kapa git
m~ ve iki gün evvel yeni bir rekor 
kırmak Uzere Avrupaya hareket et
miş olan meşhur kadın tayyareci 
'Ami Mollison bu akşaın Avusturya
nm Gratz şehrine visll olmuştur. 
Gece Londraya avdet etmiş buluna
caktır. 

Adliye 

On üç rakamının ıea· 

metine inanan kadın 
Fotini isminde bir kadın, bundan 

bir müddet önce, nüfus tezkeresinde 
doğum tarihi olan 113 rakamını de
ğiştirmeğe teşebbüs etmiştir. Fotini, 
bunu ne için yaptığını soranlara: 

"-Bu 13 rakamı yüzünden başı
ma olmadık işler açıldı. Türlü fela
ketlere uğradım. Artık, ne olursa ol
sun, 313 ti, 323 yapıp, rahata kavu
şacağım! ... ,, cevabını vermiştir. 

Fakat, Fotini, nüfus tezkeresinde 
ki doğum tarihini değiştirmekle, ra
hata kavuşmak şöyle dursun, başına 
yeni yeni dertler açmıştır. Hadise, 
haber alınarak, nüfus cüzdanında 

tahrifat yapmak maddesinden hak
kında takibata başlanmış ve iş mah 
kemeye intikal ettiği için dün üçlin
cü ceza mahkemesinde, Fotininin du 
ruşmasma başlanmıştır. Türkçe bil
meyen suçlu, meramını güçltikle an
latabilimiştir. Hakiı:n Şişhane civa
rında oturduğunu, dul olarak yaşa
dığını söyleyen Fotiniye: 
"- Niçin doğum tarihini değiştir

din?,, diye sorunca suçlu, yarım türk 
çesile: 
"- Benim için çok fena idi." ce

vabını vermiştir. 
İddia makamını işgal eden Feri -

dun, suçlunun akli vaziyetini tesbit 
etmek için kendisinin Tıbbı Adlice 
müşahede altma alınmasını istemiş, 
duruşma 11 Hazirana talik edilmiş
tir. 

• Yazıhane işleterek, çiftlikler ida 
re ederek lstanbulun muhtelif semt
lerinde, hırsızlrklar yapmaktan suç
lu Eyüp Sabri ile kardeşi İsmail ve 
Mihal dün, Müddeiumumiliğe tevdi 
edilmişlerdir. Ancak, suçlular, hak
larında tanzim edilen evrakta bazı 
noksanlıklar görüldüğünden bunla -
rm tamamlanması icin, tekrar zabı
taya iade edilmişlerdir. 

• Eczacı İsmail Hakkının evinden 
bir kaç yüz liralık eşya çalarak Lü
leburgaza kaçan ve oradan buraya 
döndüğü l!lırada yakalanan Ayşe Mu 
zaffer isminde bir hizmetçi kız,dün 
F'atih sulh ceza mahkemesinde 7 ay 
15 gün hapis cezasına mahkum ol
muştur. 

• Muhafazasına. memur olduğu 

yedi mevkuf tan N e<:det isminde biri 
nln firarına sebep olmaktan suçlu 

Nusret ve lsmai1 isimlerinde iki po
lis memurunun muhakemelerine ü
çüncü cezada devam edilmiştir. Müd 
deiumumi suçlulara ceza kesilmesi
ni, ancak ahlaki temayüllerine göre 
cezalarının tecilini istemiş, müdafaa 
şahitlerinin dinlenilmesi için duruş
ma başka güne bırakılmıştır. 

ltalya ve Uluslar 

Kurumu 
[Başı 1 incide] 

mahafil, Aloisi'nin Cenevreden mü
farakatinden sonra !talyanm ne ya
pacağı hakkında bir şey söyleme
mektedir. Yalnız bu, mahafilde Ce
nevre müessesesi ile her türlü me
sai birliğinin kesilmesi zaruri olduğu 
çUnkü Milletler Cemiyetinin haliha
zırdaki noktai nazarının İtalyan nok 
tai nazarı ile taban tabana zrt oldu
ğu söylenmektedir. 

Esrarengiz bir Habeıli 
Cenevre, 14 (A.A.) - Bacha - U

red ismini taşıyan ve Habeşistanın 
Berlin maslahatgüzarı olduğu iddia
sında bulunan esrarengiz Habeşli ev 
velki akşam tevkif edilmiştir. Muma 
ileyhin üzerinde sahte resmi mühür 
lerle milhilrlenmiş sahte bir pasaport 
bulunmuştur. Kendisi Cenevredeki 
ecnebi murahhaslarının bazıları ile 
temasa girmek teşebbüsüne kalkış -
mış idi 

Millefler Çemiyefinde 
reform 

Cenevre, 14 {A.A.) - Danimarka 
murahhası Munş de Madariaga ve 
Litvinof bugün beraberce öğle yeme 
ğini yemişler ve "bitaraf" devletlerin 
ta.lehi dairesinde Milletler Cemiye -
tinde reform yapılması meselesini 
görtişmUşlerdir. 

ilhak lcorarı meb'usonda 
tasdik edildi 

Roma., 14 (Tan) - Habeşistanın 
Italyaya ilhakına ve Ita.lyan kralınm. 
Habeş imparatoru ilin edildiğine da
ir Faşist yüksek meclisin kararı, bu
gün Mussolini tarafından ta.sdik için 
mebusan meclisine arzedilmiştir. 

Yalnız 18 dakika süren bu toplan
tıda, Japon, Alman, Avusturya ve 
Macar elçileride hazır bulunmuşlar 
Faşist meclisinin verdiği iki karar 
müttefikan tasdik ve kabul edilmiş
tir. , 

JAN 

YEN i EN ŞRi YAT lstanbul Harici Askeri 
c o N o o z Kıtaatı 1 hinları 

Bu güzel mecmuanın ikinci sayısı çok 
mükemmel bir mündericatla çrkmıştır. Bir 
çok meşhur ve kuvvetli imzalar arasında 
Ragıp Hulusi, Hilmi Ziya, Cevdet Kudret, 
AH Kimi, Elif Naci, :ı'ahir Olgun, Cahit 
Srtkı, İhsan Devrim, Reşad Cemal, Hüse
yin Siret, Tahsin Yucad, Sabri Andcr, Ali 
Nihat bulunmaktadır. 

Halis ve hakikl tabletleri sıhhati
nizi soğuktan ve bütiln ağrılardan 

korur. 
ISMINE DIKKAT 

Beşiktaş !kinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : Bebekte Cevdet paşa 
caddesinde Arifi paşa yalısında o
turmaktalar iken ölen Mustafa Şe
ki p, Ismail Edip ve mahcur Yahya 
Şefiğe ait Mahmut paşada Servili 
Mescit ve Mengene sokağında kain 
eski 12/ 19 ve yeni 24 sayılı arsa a
çık arttırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. İşbu arsa içinde henüz yı
kılmayan Tonoz bir mahseni havi o
lup temamı yedi yüz on dokuz met
re 50 desimetre murabbaından iba
rettir. Arsanın temamı 3597 lira kıy
meti muhamminelidir. İşbu arsa üçe 
milnkasem olup korokisinde göste
rilen bir numaralı parçanın beher 
metre murabbaı yedişer liradan 1795 
buçuk lira ve iki işaretile gösterile 
parçanın beher metre murabbama 
beşer liradan 1155 lira ve üç işaret
li kısmın beher metre murabbaına 
altışar liradan 1392 lira kıymet 

takdir edilmiştir. Satışa iştirak için 
kıymeti muhamminenin yüzde yedi 
buçuğu pey akçası olarak depo edil
mek lazımdır. Rusumu dellaliye müş 
teriye aittir. lşbu arsa hakkında ya
pılan ilk açık arttmna neticesinde: 
müşteri zuhur etmediğinden icra ve 
iflas kanunun 129 uncu maddesi mu 
bince ihalenin 15 gün daha temdidi
ne karar verilerek 5-6-936 tarihine 
düşen Cuma günü saat 14 den 15 e 
kadar arttırmaya devam olunacak
tır. Yapılacak işbu ikinci arttırma
da arttırma bedeli kıymeti mu
hamminenin yüule ye~ beşini bul
madığı takdirde satış iki bin iki yüz 
seksen numaralı kanunun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Tapuca mü
seccel ve gayri mliseccel hak sahip
leri tarihi ilandan itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbiteleri ile bir
likte mahkemeye müracaatları la
zımdır. Aksi takdirde gayri müsec
cel hak sahipleri satış bedelinin pay 
laşmasmdan hariç tutulurlar fazla 
tafsilat almak ve mahkemede her 
kesin görebileceği surette açık bulun 
durulan şartnameyi görmek isteyen
lerin 934/ 61 numaralı dosya ile 
Beşiktaş !kinci sulh hukuk mahke
mesine baş vurmaları lüzumu ilan o 
lunur. 

.,-- Memur aranıyor - -
Fotoğrafçılıktan anlar ve her 

çeşit fotoğraf eşyalarını göster
mek ve bunlara dair lazmıgelen 
her izahatı verebilecek ve daima 
seyahat edebilecek bir satış me
muru aranıyor. Mektup ile acele 
Beyoğlu 236 numaralı posta ku
tusuna müracaat. 

!stanbul 5 inci icra memurluğun
dan : Gazetenizin 22 Nisan 935 ta
rihli nüshasının ll inci sahifasmda 
beşinci icra memurluğundan başlık
lı Emniyet Sandığına birinci derece
de ipotekli ve tamamına 5644 lira 
kıymet takdir edilen Aksa.rayda ka
in 935/ 826 dosya numaralı muame
lenin satış ilanında ikinci arttırma 

gününün 9 Haziran 936 tarihine mü
sadif salı günü yazılması icap eder
ken sehven 8 Haziran 936 tarihine 
müsadif salı günü şeklinde yazılmış 
olduğundan düzeltilmesi istenir. 

1 Ankara'da Askeri 
Baytar Mektebine bu sene 
sivil lise mezunu olmak şar
tile ( 14) talebe kabul edile
cektir. Taliplerden aşağıda-
ki vasıflar aranılır. 

A - Türkiye Cumhuri
yeti tabasından olmak 

B- Yaşları 18-21 olmak 
C - Türkiye Maarif Li

selerini bitirmiş ve olgun-
1 uk imtihanını vermiş olmak 

D- Bünyelerinin tam sıh 
hatli ve askerliğe elverişli 
olduğu Askeri Sıhhiye he
yetlerince tesbit edilmek 
''tam teşekküllü askeri has
tanelerce,, 

E - Kendilerinin ve aile
lerinin hüsnü halleri zabıta
ca tevsik edilmek 

2 - Bu vasıflan haiz ta
lıpler müracaat istidalarına 
şu kağıt ve vesikaları bağ
larlar. 

A - Nufus cüzdanı veya 
resmen musaddak sureti 

B-Musaddak sıhhat ve 
aşı vesikaları 

C - Mezun olduğu lise
nin şahadetnamesi veya mu
saddak sureti 

D - Kendisinin ve ailesi
nin hüsnühali hakkında fo
toğraflı zabıta vesikası 

E - Mektebe kabul edil
dikten sonra askeri kanun 
nizamları kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin 
birer teahhüt senedi. 

F - Selisülbevl, gaşi nev
bati ihtilaciye, sar'a ve sai
rülmenam hastalıklarile ma
lul olmadıklarına dair velile
rinin Not erlik den tasdikli 
taahhütnameleri "bu gibi 
hastalıklardan birile mekte
be girmezden evvel malfil 
olduğu sonradan anlaşılan 
talebe mektebden çıkartılır. 
Ve o zamana kadar mekteb 
masrafı velisine ödettirilir.,, 

3 - Kayıt için müracaat 
yerlen Ankarada Yüksek 
Ziraat Enstitülerinde "As
keri Baytar Talebe Amirli
ği" İstanbulda Haydarpa
şada "Askeri Baytar Tat
bikat Mektebi Müdürlüğü" 
dür. Taşralardan talip ola
caklar 1.2 maddelerde bil
dirilen evrak ve vesikaları 
tamam olmak şartile bulun
dukları yerlerdeki Askerlik 
Şubeleri vasıtasile dileklerini 
M. M. V. Baytar İşleri Dai
resi Reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve 
şartları haiz talipler imtiha
na tabi değildir. Kabul mü
racaat tarih ve sırasına göre 
yapılacaktır. Müracaat Ey
lül 19 3 6 iptidasına kadardır. 
F a k a t ( 14) talip ta
mam olunca kayıt muamele
si daha evvel kapanacaktır. 
Taliplerden lise şahadetna
mesı ıyı derecede olanlar 
tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin 
kapanmasından sonra kabul 
edilenlerin isimleri yine ga
zetelerle ilan olunacaktır. 

(694) (2656) 

tnh isarlar Umum Müdürlüğünden: f 

1 

300 lira muhammen bedelli 1 adet hassas matkap 
makinesi ile 800 lira muhammen bedelli iki adet Orta 
boy demir matkabı şartnameleri mucibince ayrı ayrı pa-
zarlıkla satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin şartnameleri almak üzere hergün, 
pazarlık için de 2 - VI - 9 3 6 Salı günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım ve Mübayaat Subesindeki Alım ~emis-
yonuna müracaatları. ( 1921 ) 3279 

15. 5 - 936 

Sabhk Apartman, Ev, 
Köşk, Vah 

Emniyet Sandığından: 
ihale bedelinin yüzde 50 si ikraza kalbo1unabilir 

Mevkii 

1 - Kartalda Yeldeğirmeni soka
ğında 

Cinsi 

Kö~k 

No. lan 
Eski Yeni 

82 997/6,4 

2 - Kartalda Maltepe mahallesinde 
Üsküdar namı diğer Bağdat 
caddesi 

Köşk 1181/ 73,1179/ 75 498/ 44 

3 - Beyoğlnnda Hüseyinağa ma
hallesinde Kavun (Mangasar) 
sokağında 

4 - Anadoluhisarında Otaktepe so
kağında 

5 - Fındıklıda Mollaçelebi mahal
lesinde Çeşme çık.mazı soka
ğında. 

Iki ev 

Bir çuvaldız 
tatlısuyu olan. 
bahçeli ev 
Apartmıa.n 

6-Boğaziçinde Mirglin caddesinde Yalı 
7 - Tophanede Firuzağa mahalle- Apartmıan 

sinde Hüseyinağa Bahçe çık-

2-2 

2 

6 

30 
'1 

10,12 

36 
Q 

mazı sokağında 
8-Teşvikiyede Kağıthane soka.- Apartıman 2 MU. 73t75,77 

ğında. 
9 - Süleymaniyede eski Samanvi- Bir ev bir 12, 12 MU. 107 / 22 

ranıevvel yeni Dayahatun ma- diikkan 
hallesinde Dökmeciler Fuat-
paşa sokağında 

10 - Kartal - Maltepede Karaağaç Ev 
sokağında 

213 35 

Sandık malı olan yukarıda yazılı emlak 2 5 Mayıs 9 3 6 
tarihine müsadif pazartesi günü saat ondörtten onaltıya 
kadar Sandık binasında açık arttırma ile satılacaktır. 
İsteyenlerin yüzde 1 O pey akçasile birlikte o gün Sandığa 
gelmeleri. ( 2 64 O) 

iktisat Vekaleti 
Maadin Genel Direktörlüğünden~ 
Aydın Vilayetinin Nazilli kazasına bağlı Ortakçı nahi

yesinde kain olup şimalen, Demir tepeden başlıyarak ~C!-· 
ra Kaya tepesine doğru hat, Şarkan Kara Kaya tepesın .. 
den başlıyarak Geriz tepeden bil'murur çeşme sabit nok
tasına kırık hat, centiben ve garben çeşme sabit nokta• 
sından hudut başlangıcı olan demir tepeye doğru hat ile 
tahdit olunan 49, 131 hektar saha dahilindeki mekşufen 
hükumete aid bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 

1 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itiQa
ren bir sene zarfında (25.000) lira sermaye ile bir Türk 
Şirketi teşkil edilerek imtiyaz hukuku bu Şirkete devre
dilmek, 

2 - Hamam sularının kirlenmeğe maruz kalmamak 
üzere teda bir ittihazı 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değişmesi imkanlarının 
temini, 

4 - Mevcut tesisattan şifai maksatlar için istifade edi• 
len havuzlar ile diğer her türlü temizlik için kullanıla· 
cak havuzları ayırmak, 

5 - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplarına 
uygun bir şekilde yeniden yapmak, 

6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanılan in
şaat malzemesinin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmi• 
yecek malzemeden intihap edilmesi, 

7- Şirketin teşekkül tarihinden itibaren bir sene zar• 
frnda vücude getirilecek tesisatın "birinci maddedeki iza• 
hata göre,, ve yapılaca~ ameliyatın plan ve projeleri İk• 
tisat Vekaletine verilmek, 

8 - İkinci sene içinde mecmuu (20.000) lira kıyme• 
tinde muntazam banyo daireleri yaptırmak 

9 - Bu teahhütlerin ifasını teminen Milli Bankalar• 
dan birinin ( 187 5) liralık teminat mektubu verilmek, 

1 O - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira veril• 
mek, 

Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek ta· 
!iplerin 6-8-936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
on beşe kadar kapalı zad.,,sulile Ankarada İktisat Veka· 
leti Maadin Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2650) 

İktisat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 1930 tarihli kanun hUkürnleri dairesinde iş yapma.ğı.ı. 

izinli bulunan Ecnebi şirketlerden (Şell Kompani Of Turkey Limitet) in 
Türkiye umumi vekili haiz olduğu selahiyete binaen bu kere müracaa.tlı.ı. 
27-8-1933 tarihinde (Artur Ronald Hild) e verilen umumi vekaletname: 
mumaileyhin başka maJialle tayini d olayisile Tlirkiyeden ayrıldığmda.11 
hükmU kalrnadığmı ve Kumpanya namına yapacağı işlerden doğacak da· 
valarda, bütün mahkemelerde dava eden ve edilen ve UçUncü şahıs sıfat· 
larile hazır bulunmak Uzere 1stanbulda mukim (Edvard Hubert Ernest 
Cons) u Türkiye umumi Vekilliğine tayin ettiğini bildirmiştir. Keyfiyet 
kanuni hükümlere muvafık görülm.Uş olmakla ilan olunur. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Şehir dahilinde buz tevzi ve nakil işi şartlarına göre ve beş sene aıüd: 
detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. Bir kilo buzun tevzi ve nakli 
için 75 santim bedel tahmin olunmuşdur. Şartnamesi Levazım Mtidürlil· 
ğünde görülür. Eksiltme 21 Mayıs 936 perşembe günü saat 16 da BelediY6 

daimi encümeninde yapılacakdır. Eksiltmeye girmek isteyenler kanunUO 
tayin ettiği vesikalar ve 10797 lira 5 kuruşluk muvakkat teminat makbU2l 
veya mektubile teklif mektublarmı ha.vi zarflarını yukarda yazılı günde 
saat 15 şe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (2430) (B.), 
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Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 

Umum idaresi ilanlan 

İlk eksiltmesi bozulmuş olan, muhammen bedelleri 
57,500 lira bir muzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit makas 
takmıı 23 Haziran 936 Salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 4,125 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 

&'Ün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lizımdır. 
Şartnameler 285 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay-

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. (2378) · 3495 

İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 
18-6-936 Perşembe günü hizalarında gösterilen saat
lerde Ankarada İdare binasında ayn ayrı ve kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin 
hızalannda gösterilen muvakkat teminatlar ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklif mektublarını aynı gün 
lastik malzeme için (saat 14 e); dinamo kayışları için 
(saat 14,30 a); kapalı ebonit kutular içinde (saat 15 e) 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iş
lere aid şartname Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü
dürlüğünde, Ankarada Malzeme Dairesinde parasız da
iıtılmaktadır. ( 2 5 2 6) 

t 8 M t Muhammen bedeli Muvakkat teminat Eksiltme na ti 

Muhtelifülcins las- ) 22765 Lira 1707 ,38 Lira 15 · 
tik malzeme. ) 

Muhtelif eb'atta ) 
'4 31 O metre bezli ) 
kauçuktan mamQl ) 131 16 
~acon dinanıosu ) 
'kayışı. ) 

800aded kapaklı ) 
ebonit akkümüla- ) 4800 
tör kutusu ) 

983,70 
" 

15,30 

360 
" 

16 
St96 

Muhammen bedelli 3800 lira olan kontrol saatı yedek
leri 18-6-936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
1.lsulu ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 285 liralık muvakkat te
tninat ile kanunun tÇtyin ettiğ'i vesikaları ve tekliflerini 
r~ gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
l~1: .. lazrmdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Müdür· 
Ugunde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğün-
~ isteyenlere parasız verilmektedir. (2527) 8540 

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

\>eni tarife ile Samsun - sahil hattında ve birleşilt şebe
kenin bazı mesafelerinde yeniden tenzilat yapılmıştır. 

2 - Afyon - Karakuyu ve İsparta - Bozanönü kısım-
larında yolcu ücretlerinden tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
'- (1051) (2646) 

d"Muhammen bedeli (10,500) lira olan 300 ton hurda 

1
°krne demir 15 Haziran 1936 Pazartesi gunu saat 
5,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında 

'atın alınacaktır. 
k Bu işe girmek isteyenlerin (787,50) liralık muvak
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi-
lları aynı gün saat 14,30 a kadar Komsyon Reisliğine 

~trnteleri lazım~ır .. Şartnameler parasız olarak AnkaraS: Malzeme Daıresınden ve Haydarpaşada Tesellüm ve 
~k Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (2652) 

t liaydarpaşa ile Kızıltoprak arasında SÖÔÜTLÜ
d ~S.~E namile 'tesis ettiğimiz durak 20-5-936 tarihin
t en ıtıbaren küşat edilecek ve burada gidiş geliş banliyö 

0~tnlermiz tevekkuf edeceklerdir. Muhterem halka ilan 
~nur. (2643) 

Yozgat ilbayhğından: 

- PERTEV 
DİŞ MACUNU 

1 A N '' 
~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•"ıı•ıııı•ıııı~ııı•ıııı••·= 

I "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü 1 
- -i ~ ............. .__. ....... __...... i 

"Tan" a "Sigortah Abone"§ 
1 

kaydedilecek karilerimizi 1,000~ 
1 ı· . rt ıı· . 1 

1 
ıraya sıgo a e ırıyoruz i 

ı Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigortaj 

1 şirketi olan (Anadolu) temin etmektedirj 
j (Tan) ın büyük içti· 

mat yardım teıebbüsü· 
1 nü te,kil eden (OKU

YUCULARINI SIGOR· 
1 TA ETTiRMEK) fikri· 
j miz, teıebbüsün ciddi· 
_ yet ve ehemmiyetine 
1 uy9un bir intizamla A· 

DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 ilk adım, gazetemi· 

------------------- ze <SIGORTALI ABO· Sigortası 
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i NE) yaDlacak olan O· 1 

1 
Kapalı Zarf Usuıı·ıe kuyucuıarımızın siqor· 

1 ta edilmesiyle atılmıı 

E ks • ı t • ı .A - bulunmaktadır. 
1 m 8 1 a n 1 I f kinci adım ( Sigor· 

1 

1 • '' 1 tah perakende satıı) 

Itl·maa'ı Mı·ıııA Gu·· ven,, olacaktır. Bunun tatbi· 1 kine yakında baıhya· 1 

1 cağız. 1 Türk Sigorta Anonim (Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 
1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 

Şirketinden: i n 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- i 
neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te-

1 - Galatada Voyvoda caddesinde itimadı Milli hanı ittisalinde 
kain elyevm 124 numaralı bina yerile arkasındaki arsalar Uzerinde 
yapılacak inşaat kapalı zarf u.sulile topdan eksiltmeye çıkarıl

mıştır. !nşaatın muhammen bedeli 31239 liradır. 

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

b) Mukavele projesi, 

c) Fenni şartname ve kalorifer p.rtnamesi, 

d) Keşif hfilasası, 

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

Bank İstanbul şubesi binasındaki şirketimizden satın alabilirler. 

3 - Ek&iltme 23-5-936 cumart esi ~ü saat on~irde tstanbulda 
Galata'da Bankalar caddesinde Silmer Bank lstanbul Şubesinin orta 
katında Şirketimiz merkezinde icra edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

5 - Taliplerin eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu veçhile 
(2350) liralık muvakkat teminat vermeleri lazımdır. Eksiltmeye gi

recekler 18.akal 30 bin liralık bina yaptıklarına dair kanaat verici 

l diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir 
ayrı kayıt ve küJfetJe mukayyet tutulmıyacaklardır. 1 

1 Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani -
- yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 1 
1 aşağıda taf si la tını yazdığımız kazalara karşı ve abone- I_ 
iİ nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta· 
_ hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU ı 

Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 
1 

! l!~~.....-~~~~~~~~~~~~~~~-i 
1 1 " TAN '' gazetesinin 1000 liralık sigorta 
§~ \ abone kuponu 1 

T.arih : 15/ 5/ 1936 
r-~~~~~~~~~~~~~· 1 

1 

1 

Adı, baba adı 
soy adı 

-
1 

1 
1 

ehliyet vesaikini teklif mektubuna raptedeceklerdir. j Doğduğu yer ve ;;! \! 1 
6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat ev-

veline kadar Şirketimize makpuz mukabilinde tevdi edilmiş buluna- ~ 
caktır. Posta ile gönderilecek mektupların mezktir saatten bir saat : 

evveline kadar gelmiş ve zarfların kanunt oekilde kapatılmı~ bulun-

1 
! 

ması şarttır. 845-1 1 

~----------------------------------------------------1 

tşt ve gUcU 

1 

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından·; 
Adresi 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bedeni bır sakat
lığı var mıdır, var 
ise nedir? 

Seyhan Vilayetinin Karataş nahiyesindeki Karataş i 
Dalyanının kanun ve nizamlarına göre 9 3 6 ve 9 3 7 mali 
yrllarında balık avlamak hakkile balık resmi iki sene 1 
müddetle 27-4-936 tarihinden itibaren kapalı zarf usu- § l 
lile arttırmaya çıkarılmıştır. 18 Mayıs 936 tarihine mü- 1 Nekadar zaman 1 
sadif pazartesi günü saat ( 15) de Seyhan Defterdarh- - •~ın abone olduğu 
ğ .nda ihalesi yaprlacaktır. İki senelik muhammen bede- ~ i 1.;;;;;;.._;;;;;;;;m;-..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.;,;;;;;;;;;;;;.....,....,.--..--.----..--...... öiiiiiiiiıii;;;;;;;;;;;-........,~ I 

1 li ( 143 15) lira olup taliplerin yüzde yedi buçuk muvak- ! ı Bu kupon• dcrcedılecela vuılaı ~aycı okunaklı va.ıılmıı nlma lıdn 
kat teminat ile teklif mektublarını 2490 numaralı kanu- = I lstanbulda Tan ~azetesi sigorta ser,·bdne. 
na tevfikan ihale zamanından bir saat evveline kadar 1 , Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüshasında yazıb fBrtlar dalreslndt· 1 
Seyhan Defterdarlığa verilmesi meşruttur. Şartnameyi 

1
§ 1ı kazaya karşı 1000 liralık •h~ortalı abone yazılmak istiyorum. Abone. 

s;örmek isteyenlerin Ankarada Maliye Vekaleti Milli Em- _ , man bedeU göoderllmiftir. Sigorta muamele.inin yapılmasmı dile 1 
lak Müd;1r1üğüne. İstanbul'da Av Vergileri Müdürlüğü- 1 rlm. llll7.a -
ne ve Adanada Defterdarhğa müracaatları ilan olunur. :- 1••1111•1111••1111 •1111• 11 ıı•ıııı•ıııı•ıııı•1111•ıııı•ıııı•ıııııııı•ft 

(2382) 3367 

h 'Y.ozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu 
1~ rıyaset odasının tefrişine aid açık eksiltme ile satın a
l~cak ve keşfinde yazılı hastahane için kırk dokuz ka
llı ~ 45 ıo) dört bin beş yüz yetmiş lira muhammen kıy
iiç'~ı tnefruşat ve umumi meclis ve riyaset odaları için on 
Ilı alem ve ( 2 3 5 7) iki bin üçyüz elli yedi lira muham
d()en kıymetli mefruşat 25-5-936 pazartesi günü saat on 
~;tte~ozgatVilayetiDaimiEncümeninde ihalesi ya-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ö~lllak Üzere eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti lstanbul Mıntakası Varidat Tahak
l'e:~?~~k üzere İstanbul, Ankara ve Yozgat Sağlık Di- kuk Mu·· du·· rl u·· gv u·· nden .· 

torluklerine müracaatları ilan olunur. (2544) 

"""-....., 8562 Bakırköy kazası mıntakası dahilinde kain olup sahibi-
latanbul gOmrlkleri satış işleri nin ikametgahı meçhul olan bir binanın mevki ve evsafı 

\.bt. GdQrlQAQnden: ile Umumi bina tahririnde takdiredilen gayri safi iradı 
•fl l( • ve vergi mikdarı aşağıda gösterilmiştir. 

· ~. Ağırlıiı Değeri Eşyanın cinsi Mezkur gayri safi irada yarından itibaren onbeş gün 
~ K. G L. K. • zarfında (resmi tatil &ünleri hariç) itiraz olunabilece-
1s8 ği bina vergisi nizamnamesinin 2 9 uncu maddesi delaleti 
lsg~ 17.150 46.31 Enjeksiyon İğnesi Q. ile Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141, 142 inci 
Ss20 152.300 411.21 ,, ,, maddeleri mucibince ilan olunur. (2649) 
"i'u.{620 423.005 635.25 Gramofon yayı. Kazası Mahalle veya köyü Sokağı NoGayri safi Nispeti Vergisi Sahibi 

tır l ar1da yazılı eşya 18-5-9 3 6 G. saat 14 de satılacak- iradı. 
Ot~ :~eklil~ri!l şartlarımız mücibince yüzde yedi buçuk 
itine c;elerını yatırarak muayyen saatte satış Müdürlü-

&'elrneleri ilan ol un ur. ( 2 5 5 5) 

L. K. L.K. 
Bakırköy BUyUk halkalı Köyiçi 24 48,00 12 4,61 Silleyman 

oğlu Mehmet 

Tabiatin bahşettiği güzelliı?ı 
kıymetlendirir. Esmer, kumral. 
sarışın her tene tevafuk eden ye
gane kremdir. LA.tif kokusile se
vimli bir hava yaratır. Cilttek ı 

leke, sivilce. çil ve buruışuklukla 
kam ilen giderir Gençlik tam veı 
ni haiz yumU§&k ve cazıp bır ı 
yaratır. 

KREM BALSAMIN VAGLJ 
Gece için penbe renkli 

KREM BAi.SAMiN V AGSJ7. 
Gündüz için beyaz renkli 

KREM 8Al ... 4§AMIN ACI RAOE!\ ' 
Gece için beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

iıiliiiililiiMiıil•liiiiiiiilıiiiili BUtUn tanmmıı ıtriyat ve tuhafi 
ye mafazalarmda vardır. 

INGILIZ KA..~ZUK ECZANF.81 Beyoğlu. bt.anbuJ 



YOLi 
Saç dökülmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için ~n müessir ille 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan gü.heş, 

§Üphesiz, inci dişlerdir. Lakin o di§

lere can veren de, şüphesiz, "RAD

YOLlN" dir. 

Siz de ayni güzelliği elde ede

bilirsiniz. Fakat bunun için 
şart günde iki defa 

RADY~LiN 

ADEMi 
iKTiDARA 

8818 

ile dişlerinizi fırçalamaktır. IHTiYAQU('jl 
YOK ED~R 

Bir Gripin almandan evvel 

labrabın ve aArının en 
fiddetllainl en kolay, 
en ~abuk ve en ucuz 
ge~irmenin çaresi bir 
kate QRIPln almakt1r 
mideyi bozmaz, böb· 
reklerl ve kalbi yormaz 

A.'ldıktan beş dakika scmra 

-

rafsil8.t: Galata P.K.1255 Hormobin 
8336 

IHTIRA ILANI 
" Her nevi kesilebilen demiryolu 

makaslannm zirve kilitleri için zarf,, 
hakkında istihsal olunan 16 Mayıs 
1934 günlü ve 1793 sayılı ihtira be-

ratı bu defa mevkii fiile konmak ü
zere ahere devril ferağ veya icar e-
dileceğinden talih olanların Galata

l da, Iktisat hanında, Robert Ferri
ye müracaatları ilan olunur. 

Cild Güzell ği 

VENUS PUDRASI : 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu-

15 - 5 - 936 

Hastalık ölüm ve pislik getiren 
Fareleri öldürünüz 

F 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her 

sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler 
nevi fareleri, 

kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı birekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek fa
relerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. Hasan deposu ı 

ISTANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

• 11.E 
______ ... _____ ........ 

KUllANINIZ 

• UCUl , , 
• IDA~ELI , 

• TEMl.l 

42 T.L.SINDAN f TİBAQEN 
, , , 

.101 ıSTIKLAL CAD. - iZAHAT 

muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık ---------------------------------••••il 
Nafıa Bakanllğı Sular Umum 
Müdürlüğünden: 

15-5-936 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 'tazetelerle 
ilan edilmiş olan Bursa Ovası İslah ameliyatının geri ka
lan kısmına aid işin eksiltmesi görülen lüzum üzerine 1 
Haziran 9 3 6 Pazartesi gününe talik edilmiştir. ( 1O5 O) 

(2647) 

verir. 
VENUS KREM! : 
ne beslenen bir cild dünyanm en 
taravetli güzelliğidir. 
VENUS RUJU: 
Kullanan bir dudakdan çıkan her 
kelime bir ateş damlası gibi yakıcı 
olur. 
VENUS RIMELI : 
ile tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gi6i saplanır. 
Beyoğlunda: tanmmı~ Karlman N. 
Tarika, Şark Merkez Itriyat ve tu-

hafiye mağazalarında satılır. 
Deposu: EVLIY A ZADE NURED
DIN EREN, Istanbul - Bahçekapı. 

HER ŞEKİL 

RUMATİZMALARDAN 
sakınmak için 

URODONAL ile bir tedavi yapınız. 
URODONAL, menşeyi bünyevı oıan bllcümıe has
talıkların ( Arthrltlque) ve ezcümle, şlşmanıı~ın, 
dahili uzuvlarda husule gelen taşların (Calculs), 
Goutte rumatızmasının, Gravelle hastahQının ve 
tesalübü şerayinln en müessir ve şaft bir m0s-
1:ahzarıdır. 

UR.O~DONA....._ 
Romatizmadan muztarip hastaların . yegAne kurtirıcısı. 

~tıabfiasementa CHATELAIN, 21•o1ııı Mllufat 2 et 2 bis. Rue de Vatenciennes, PARIS. 

URODONAL bütün eczanelerde bulunur. 1 -------------

İstanbul Gayrimübadiller Komisyanundan: 
D.No. 

1172 

2317 

294.6 

3220 

3418 

4191 

6500 

7850 

7899 

7921 

8178 

Semti ve mahallesi 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Kuzguncuk 

Mercan Daya hatun 

Galasaray Hacı Mimi 

Us.küdar Hayrettin 
Çavuş 

Beyoğlu Tomtom 

Eminönü Çelebi 
oğlu Aliattin 
Balat Karabaş 

Bostancı Çatal çe§me 

Eğrikapı AvcubeY. 

Sokağı Emlak No. 

Yenişehir 

E. Arnavut 
Y.Bozacı 

Küçük yeni 
Han 

Sultan odaları 
çıkmazı 

Toptaşı Cad. 

Acı Çeşme 

Cad. 

Bakırcılar 

E. Balat Cad. 
Y. Mürselpaşa 
Çatal çeşme 

Pastırmacı 

çıkmazı 

E. 81 
Y. 73 
E. 1 

E.ve Y. 1 

E. 22 
Y. 20 

240 

E.29-29-29 Mü. 
Y. 22-24-26 

E. 26 
Y. 81 
E. 72-74-76 
Y. 78 
E. 60-11 
34 MU. 

8 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

181 metre arsa 

81 metre arsanm 
9/10 His. 
Kilçük yeni han 
üçüncü kat oda· 
nm 1/2 His. 
45 metre arsa 

362 Açık 

arttırma 

90 ,, 

150 H 

550 

Kulube ve jlrsanm içinde 
müstakar mutaf ve manav ve sırf 
mülk gediklerden ancak sırf mUlk 
gediğin 16 sehim itibarile 2,50 
sehminin tekrar 5 sehim itibarile 
dört sehmi. 40 Açık 

Kagir apartman 
ve altında iki dük
kanın 7 /80 His. 
Kagir dükkanın 
2/4 His. 
624 metre arsa
nın 1/4 His. 
199 metre arsanın 
3/4 His. 
Arsa 

arttırına 

3990 Kapalı 
zarf 

700 Açık 

arttırma 

1570 Kapalı 
zarf 

160 Açık 
arttJrIJlll 

35 •• 

Taksim çe§Uli Hilseyin Külhan E. 6 Y.8 Kagir dükkan 3200 Kapalı 
Diğer ismi Sormagir mahallen 4 7-49 ve hane zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 1-6-936 tarihine te83· 
iüf eden pazartesi gUnü saat on dörttedir. Satış milnhasıran gayrimfi badil bonosiladır. 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umu.mJ Neşriyatı ldare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

( Moda'da MODA PALAS Fenerbahçede ELVÜ OTELi 
~.ınüdüriYet tarafından idare olunan her iki otel deniz sahilindedir. Her türlü modern konforu vardır, Fivatlar elverislidir. 


